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Les inscripcions a la nova oferta formativa d'El Mirador ja és oberta.

El Mirador aposta per les càpsules formatives de curta durada per
promoure l’alfabetització i la capacitació digitals

Dijous 20 de gener de 2022

El Mirador Centre de Coneixement continua aquest primer trimestre de 2022  amb
una oferta formativa que aposta d’una banda per les càpsules formatives de curta
durada amb l’objectiu de promoure l’alfabetització i la capacitació digitals i, de
l’altra, per potenciar l’espai de fabricació digital LAB Castellar.

“Seguint amb les conclusions d’un estudi que es va dur a terme l’any passat, el
servei aposta per aquesta modalitat formativa, d’entre dues i deu hores de
durada, en àmbits molt concrets i amb la finalitat última de reduir la bretxa
digital, que si bé no és molt alta, existeix en determinats col·lectius”, explica la
regidora d’Innovació, Carolina Gómez.

Així, per exemple, El Mirador oferirà el proper mes de febrer la formació que du per
títol “Eines per facilitar la nostra vida digital” i que s’adreça a aquelles persones que
a nivell inicial vulguin conèixer com es fan videotrucades de WhatsApp, com
funciona la plataforma Zoom, com s’accedeix a La Meva Salut i com s’obté el
certificat digital per fer tràmits en línia com ara una instància a l’Ajuntament o
aconseguir un informe de vida laboral, entre d’altres. “Aquesta càpsula ja va tenir
molt d’èxit entre persones usuàries del Servei Local d’Ocupació i ara l’hem
obert a tota la ciutadania”, afirma Gómez. Aquest tipus de formació tindrà
continuïtat al mes de març amb una càpsula similar adreçada a persones amb un
nivell mitjà i que rep el nom de “Competències digitals bàsiques”.

El conjunt de l’oferta formativa d’El Mirador d’aquest trimestre inclou 22 propostes
noves amb un total de 144 places disponibles que es distribueixen en les disciplines
d’introducció a  Internet, ordinador i informàtica i introducció al mòbil. També s’hi
inclouen cursos d’informàtica i TIC, amb formacions de nivell inicial, mitjà i
avançat de full de càlcul / Excel i de bases de dades / Access i, finalment, es manté
oberta la inscripció als cursos anuals d’idiomes adreçats a persones adultes:
conversa en anglès (nivells inicial, mitjà i avançat) i conversa en francès (nivell
mitjà).

Cal recordar també que l’Ajuntament, a l’edifici municipal d’El Mirador, és centre
col·laborador autoritzat per la Generalitat per fer proves d’acreditació en
competències TIC (ACTIC), la certificació acreditativa de la competència digital.
S’hi poden fer els exàmens i també rebre assessorament per resoldre dubtes sobre la
prova o bé sobre la tramitació.
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Oferta del LAB Castellar

Pel que fa al LAB Castellar, l’espai continuarà promovent una oferta d’activitats
“que als matins va molt adreçada als centres docents i també a persones
usuàries del Servei Local d’Ocupació i altres serveis municipals, mentre que, a
la tarda, les propostes van més adreçades a tota la ciutadania”, explica la
regidora.

En aquest sentit, el LAB oferirà jornades de portes obertes en què, entre d’altres, la
ciutadania podrà conèixer les propostes programades aquest trimestre. També s’han
organitzat tallers de fabricació digital adreçats a persones a partir de 8 anys, i les
propostes anomenades “Capacitacions maker”, per a majors de 16 anys, per
aprendre a utilitzar les diferents eines que ofereix el LAB. També cal destacar que
l’espai és obert cada dimecres, a partir del 26 de gener, a tothom que tingui interès a
crear, experimentar i compartir experiències i projectes, en horari de 16 a 19.30
hores.

Inscripcions i més informació

Podeu consultar més detalls sobre cadascuna de les propostes formatives d’El
Mirador (dates, preu, horaris...) i fer les vostres inscripcions a
www.castellarvalles.cat/inscripcionsmirador. També es poden fer al Servei
d’Atenció Ciutadana (SAC), demanant cita prèvia a
www.castellarvalles.cat/citapreviasac.

En el cas de l’oferta d’activitats del LAB Castellar, podeu consultar-ne tots els
detalls a www.castellarvalles.cat/inscripcionslabcastellar.

Un miler de persones a les activitats del primer trimestre del curs 2021-2022

El Mirador també ha presentat un balanç del primer trimestre del curs 2021-2022.
Més d’un miler de persones han participat en alguna de les propostes programades.

La Setmana de la Ciència que es va dur a terme al novembre va ser la proposta que
més públic va atraure, un total de 949 persones que van prendre part en alguna de
les 19 activitats programades. D’altra banda, l’oferta formativa dels darrers tres
mesos de l’any passat, amb 13 cursos, va comptar amb 76 alumnes, als quals s’han
de sumar els 46 que estan portant a terme els 6 cursos d’anglès i francès que
finalitzaran al maig.

A més, també cal destacar que prop de 250 persones han passat en aquest període
per l’espai de fabricació digital LAB Castellar, ubicat a l’últim pis d’El Mirador.
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