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Curs al Mirador

El Mirador ofereix un miler de places en l’oferta formativa per al
curs 2014-2015

Dimarts 10 de juny de 2014

Les inscripcions als nous cursos, que començaran entre setembre i octubre, es
podran formalitzar a partir del 16 de juny

El Mirador ha donat a conèixer l’oferta formativa que impartirà durant el proper
curs acadèmic, entre els mesos de setembre de 2014 i juliol de 2015. El centre ha
programat un total de 37 propostes diferenciades, amb una capacitat màxima per a
68 grups i un miler de places.

La programació es distribueix en vuit grans disciplines formatives: administració,
arts plàstiques i manuals, expressió corporal, fotografia, habilitats socials, idiomes,
infants i informàtica i xarxes socials. Enguany, es podran cursar 12 noves modalitats
de cursos.

Es manté l’oferta de cursos de conversa en idiomes

Pel que fa als idiomes, el centre oferirà tres cursos de conversa en anglès per a
adults: un de nivell inicial, un de nivell mig i un de nivell avançat. A més, també
s’oferiran cursos de nivell mig i avançat de conversa en francès per a adults.
L’oferta d’idiomes es completa amb un curs de xinès de primer nivell, que s’oferirà
per tercer curs consecutiu, i un de segon nivell.

Habilitats socials: més cursos de creixement personal

Entre les principals novetats, l’ampliació de l’oferta de cursos vinculats al
creixement personal. Així, l’oferta per a l’any vinent recull un total de nou
programes relacionats amb aquesta disciplina: “l’ansietat, “jugar per créixer
personalment i professionalment”,”la comunicació, carícia o bufetada”, “educar
talents”, “la psicologia de les emocions al cinema”, “gestió del temps”, “tests
projectius” i “mindfullness – consciència plena”.

A tota aquesta oferta s’haurà d’afegir també un curs de grafologia.

Itineraris d’informàtica

En matèria d’informàtica, es continuaran oferint diversos cursos d’alfabetització
digital que es podran realitzar per mòdul. Així, entre els mesos d’octubre i
novembre es podran cursar les propostes d’iniciació a la informàtica, iniciació a
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Internet i Ofimàtica bàsica, mentre que entre novembre i desembre l’oferta
formativa tindrà continuïtat amb els cursos de recursos informàtics i recursos a
Internet.

Com a novetat, es podrà cursar també una proposta per aprendre a fer servir tabletes
digitals i smartphones.

Administració: gestió comptable per a PIMES

L’àmbit relacionat amb l’administració mantindrà l’oferta existent de gestió
comptable per a PIMES, que es podà realitzar en tres mòduls diferenciats al llarg de
tot el curs.

Cursos per a infants: idiomes i informàtica

D’altra banda, el centre manté l’oferta adreçada als infants, amb diversos grups de
conversa en anglès agrupats per edats: els més menuts són els alumnes de P4 i P5
(nascuts el 2009 i 2010), que poden fer els cursos titulats “Playing with English”;
també s’ofereixen cursos adreçats als alumnes de 1r cicle de primària (nascuts el
2007 i 2008), 2n cicle de primària (nascuts el 2005 i 2006) i 3r cicle de primària
(nascuts el 2003 i 2004); i finalment s’ofereixen grups de conversa en anglès
adreçats a alumnes de 1r i 2n d’ESO (nascuts el 2001 i 2002) i de 3r i 4t d’ESO
(nascuts el 1999 i 2000).

L’oferta inclou també una nova proposta d’informàtica sobre programació creativa
adreçada a infants i joves de 8 a 16 anys que podran aprendre el llenguatge de
programació Scratch.

Altres propostes: pilates, fotografia i restauració de mobles

L’oferta formativa per al curs 2013-2014 es completa, d’una banda, amb els cursos
de pilates que es faran de setembre a juny en horaris de matí, tarda i vespre. D’altra
banda, també es duran a terme cursos de fotografia digital amb càmera rèflex i de
retoc fotogràfic en el seu nivell inicial, i es continuarà oferint el curs de restauració
de mobles.

Informació, inscripcions i col·lectius amb descomptes

Les inscripcions a tots aquests cursos es podran formalitzar al Servei d’Atenció
Ciutadana (SAC) d’El Mirador a partir del proper dilluns 16 de juny, i fins a l’inici
de cadascun dels programes formatius. Durant aquest mes, l’horari d’atenció al
públic és dilluns i divendres, de 8.30 a 14.30 hores, i de dimarts a dijous de 8.30 a
19 hores. A partir de juliol i fins al 16 de setembre, l’horari serà de 8.30 a 14.30
hores.

Cal assenyalar que obtindran un 20% de descompte sobre el preu dels cursos les
persones en situació d’atur inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), les
persones de 65 anys o més, les persones discapacitades amb acreditació i les
famílies nombroses o monoparentals que disposin de carnet acreditatiu. També
obtindran un 20% els infants a partir del segon germà matriculat.

La informació completa sobre els nous cursos es podrà consultar també a la pàgina
web www.elmiradorcastellar.cat a partir de la setmana vinent.



El Mirador
Pl. d'El Mirador, s/n
Servei d'Atenció Ciutadana
Pl. d'El Mirador, s/n

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

/14374/equipament/466/
/14374/equipament/289/

