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El Mirador és un dels serveis que manté obertes les inscripcions a la seva oferta
formativa.

Diferents serveis i equipaments municipals obren inscripcions a la
seva oferta d’activitats i cursos aquest setembre

Dijous 15 de setembre de 2022

El Mirador, el Casal Catalunya, La Fàbrica i l’Escola Municipal de Persones
Adultes Les Teixidores han obert aquest mes de setembre les inscripcions a l’oferta
d’activitats i cursos que duran a terme aquest trimestre.

D’una banda, El Mirador Centre de Coneixement aposta un curs més per una
oferta formativa basada en càpsules de curta durada amb l’objectiu de promoure
l’alfabetització i la capacitació digitals. En total, s’han programat 16 propostes que
es distribueixen en les disciplines d’Ordinador i Informàtica, Introducció a Internet i
Introducció als mòbils.

També s’ofereix la possibilitat de fer cursos sobre el processador de text Writer, tant
de nivell mitjà com avançat de 10 hores de durada. A més, en l’àmbit de la
informàtica i TIC, entre els mesos d’octubre i desembre d’enguany s’engegaran
formacions de preparació per a la prova ACTIC, que tindran continuïtat el primer
trimestre de 2023. Aquestes dues darreres propostes (Writer i ACTIC) s’ofereixen
tant en línia com presencialment. Finalment, cal assenyalar que El Mirador manté
també la seva oferta de cursos anuals d’idiomes adreçats a persones adultes,
enguany de conversa en anglès de nivell inicial, mitjà i avançat, d’anglès i
tecnologia (en què es treballarà el llenguatge tècnic) i de conversa en francès de
nivell mitjà.

D’altra banda, aquesta setmana s’han obert al Casal Catalunya les inscripcions a
les activitats que s’hi duran a terme a partir del 3 d’octubre i que s’adrecen a
persones majors de 60 anys. En aquest sentit, les persones que vulguin apuntar-se a
alguna de les propostes organitzades per l’Ajuntament (“Cuida la teva memòria”,
“Gimnàstica dolça”, Ioga, Pilates, “Memory Sport”, “Zumball”, “Connectem-nos”,
Edició de fotos i Anglès per a viatjar) ho podran fer fins al 27 de setembre, de
dilluns a divendres de 10 a 13 hores, mentre que les inscripcions a l’oferta
d’activitats promogudes per l’Associació de Jubilats i Pensionistes, que inclou balls,
manualitats, activitats d’ensenyament (català, anglès, llengua de signes i guitarra),
grupals, de jocs i d’informàtica, es podran fer fins al 30 de setembre, de 10 a 12
hores i de 16.30 a 18.30 hores.

Un tercer equipament que també ha donat a conèixer les activitats que proposa per a
aquest darrer trimestre de 2022 és La Fàbrica, amb propostes per a joves de 12 a 29
anys D’una banda, durant tot el trimestre s’hi duran a terme tallers de suport a
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l’estudi, de macramé i de programació informàtica, i també s’obrirà un torneig de
ping-pong, un grup Nintendo i un “punt de trobada”. A més, s’han organitzat
propostes puntuals per als mesos de setembre i octubre, com ara el túnel del terror
(el 28 d’octubre), sessions de jocs taula i videojocs, cafès feministes, un taller
d’habilitats comunicatives o un taller de rap. També s’han previst diverses activitats
per celebrar el primer aniversari de l’equipament juvenil, previstes el dia 5 de
novembre.

Finalment, cal assenyalar que aquest mes de setembre també es mantenen obertes
les inscripcions a l’oferta formativa del curs 2022-2023 de l’Escola Municipal de
Persones Adultes Les Teixidores, que inclou disciplines com la formació
instrumental, l’anglès, el català, la informàtica o els cursos de preparació als Cicles
Formatius de Grau Mitjà o Superior i a les proves d’accés a la universitat per a
majors de 25 anys i de 45 anys.

Podeu consultar més informació sobre les inscripcions a totes aquestes propostes a:

www.castellarvalles.cat/inscripcionsmirador

www.castellarvalles.cat/activitatsgentgran

www.castellarvalles.cat/lafabrica

www.castellarvalles.cat/preinscripcioescoladadults

Catàleg d’activitats extraescolars i Ludoteca Les 3 Moreres

Una altra de les iniciatives que cal tenir en compte de cara a aquest curs que acaba
de començar és el catàleg d’activitats extraescolars del municipi que es pot trobar al
web municipal. Es tracta d’un recull de més d’un centenar de propostes destinades a
la infància i a l’adolescència (dels 0 als 18 anys) que han preparat per al curs 2022-
2023 una cinquantena d’entitats, empreses i serveis municipals.

Entre elles s’hi troba la del servei de la Ludoteca Municipal Les 3 Moreres, que
ofereix tardes de joc per a infants de 0 a 3 anys i per a famílies amb infants a partir
dels 0 anys.

El catàleg s’organitza en cinc categories (activitats artístiques i culturals, activitats
de lleure, activitats esportives, activitats tecnològiques i idiomes i reforç escolar).

Podeu trobar-les totes a castellarvalles.cat/extraescolars.
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