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Totes les propostes tindran lloc a diferents espais d'El Mirador Centre de
Coneixement.

El Mirador obre inscripcions a nous cursos que tindran lloc entre
febrer i juny

Dilluns 19 de gener de 2015
Programes| Oferta formativa El Mirador curs 2014-2015

El Mirador Centre de Coneixement ha obert les inscripcions a nous cursos que
tindran lloc al mateix edifici entre els mesos de febrer i juny d’enguany. Es tracta
d’un total de 17 propostes adreçades a diversos tipus de públic i que es distribueixen
en les disciplines formatives d’habilitats socials, informàtica, idiomes i
administració, a més de cursos adreçats a infants.

Així, pel que fa a les habilitats socials, s’han programat sis cursos de creixement
personal: “Com desenvolupar la creativitat”, “Tests projectius”, “Mindfullness”,
“Gestió del temps” i “La psicologia de les emocions al cinema”. En aquest apartat
també s’hi inclouen unes pràctiques de grafologia, adreçades als alumnes que van
cursar la part teòrica d’aquesta formació.

En matèria d’informàtica, aquest semestre s’ofereixen els cursos d’iniciació a la
informàtica i iniciació a Internet. També s’han programat cursos d’ofimàtica bàsica
i ofimàtica avançada, un curs d’ACTIC inicial que acredita competències en
tecnologies de la informació i la comunicació i, com a novetat, un curs de SEO per
aprendre a millorar el posicionament orgànic de webs, blocs o botigues en línia.

L’àmbit relacionat amb l’administració inclou el tercer mòdul del curs de Gestió
comptable per a PIMES i una nova proposta, “IVA – legislació actual i liquidacions
fiscals”, que tractarà, entre d’altres, les normes mercantils i fiscals aplicables en les
operacions de compra venda.

Les propostes adreçades als adults es completen amb una novetat: “Lectura
expressiva en català i castellà”.

D’altra banda, l’oferta per a infants inclou una activitat de programació creativa
Scratch i cursos de Kidsbrain en grups d’alumnes de 4 i 5 anys, 6 i 7 anys, i de 8 a
11 anys. Aquesta darrera proposta tracta el mètode que desenvolupa les capacitats
mentals dels infants mitjançant les matemàtiques i l’anglès utilitzant l’àbac japonès.

Informació, inscripcions i col·lectius amb descomptes

Les inscripcions a tots aquests cursos es poden formalitzar al Servei d’Atenció
Ciutadana (SAC) d’El Mirador fins a l’inici de cadascun dels programes formatius.
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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.

Cal assenyalar que, com és habitual, 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 pot consultar també clicant l'enllaç
que apareix a la part superior d'aquesta mateixa pàgina.

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