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El Mirador

El Mirador presenta la seva proposta de formació per al 2010

Dimarts 15 de juny de 2010
Programes| Programa d'activitats formatives d'El Mirador (setembre - desembre
2010)

El Centre de Coneixement obrirà les seves portes el proper mes de juliol

Què és El Mirador?

El Mirador Centre de Coneixement és un nou equipament municipal situat a la plaça
Major que té per objectiu potenciar l’accés i l’ús de les noves tecnologies, la
innovació i la creativitat a Castellar, així com difondre activitats relacionades amb la
ciència i la tecnologia. Es tracta d’un centre de coneixement, un centre cultural i un
centre cívic que aglutina en un mateix edifici 3 sales de formació, 8 sales de
reunions, 5 despatxos per a emprenedors, una zona d’Open Surf amb accés lliure a
Internet, zones d’exposicions, una sala d’actes amb capacitat per a més de 100
persones, l’Auditori Municipal Miquel Pont i una terrassa.

Què hi podrem trobar?

Entre els serveis municipals que s’hi ubicaran a partir de setembre a El Mirador, hi
ha el Servei d’Atenció Ciutadana, l’Oficina Local d’Habitatge, l’Oficina de
Recaptació i el Servei d’Atenció a les Dones.

Equipat amb prop d’un centenar d’ordinadors i amb connexió a la xarxa wi-fi
municipal a tot l’edifici, El Mirador pretén ser un lloc de trobada on posar en marxa
projectes ciutadans relacionats amb la ciència, la tecnologia, la innovació i la
creativitat. Alhora, la ciutadania de Castellar hi podrà trobar una variada
programació d’activitats durant tot l’any, així com una extensa oferta formativa, que
des del primer moment multiplica per cinc l’actual oferta de cursos de formació en
tecnologia, i el que és més important, es tracta d’un salt qualitatiu quant a la
diversitat i l’actualitat dels temes plantejats.

Una oferta formativa pensada per arribar a tothom

L’equip d’El Mirador ha presentat una oferta de cursos de formació pensada com a
itineraris formatius adreçats a diferents tipus de perfils. En aquest sentit, es pretén
donar una resposta adequada a les necessitats de totes aquelles persones que vulguin
començar en el món de les tecnologies, ampliar els seus coneixements o bé
perfeccionar l’ús de les eines informàtiques necessàries, ja sigui des d’un punt de
vista amateur o professional.
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Així, el programa de formació d’El Mirador contempla una sèrie de cursos
d’alfabetització tecnològica especialment dissenyats per a aquelles persones que mai
han tingut contacte amb els ordinadors i vulguin aprendre des del principi a dominar
l’ordinador i a navegar per Internet.

Per a aquelles persones que ja tinguin nocions d’informàtica, El Mirador ofereix
cursos de formació orientats a treure el màxim profit tant al programari d’oficina
com als recursos a Internet. Així mateix, també es podrà obtenir la certificació
oficial de la Generalitat de Catalunya, AcTIC, que acredita les competències en l’ús
te les tecnologies de la informació i la comunicació.

Per a aquells interessats en introduir-se en el món de les tecnologies a nivell
professional, El Mirador ofereix cursos de sistemes de la informació, xarxes i
seguretat informàtica, així com sistemes operatius Window’s i Linux, i llenguatges
de programació a demanda dels usuaris.

El programa d’activitats d’El Mirador també inclou l’ús de les xarxes socials i les
eines 2.0. Aquestes eines poden ajudar a posar en marxa un projecte i donar-lo a
conèixer de manera fàcil i ràpida, o bé construir comunitats entorn a temes d’interès
comú. Un dels cursos pioners relacionats amb les xarxes socials és el
d’Associacionisme 2.0, pensat per ajudar a les entitats de Castellar a organitzar-se
internament, donar a conèixer la seva activitat i treure el màxim partit a les noves
tecnologies.

En el vessant més creatiu, podem trobar cursos d’edició fotogràfica adreçats a
usuaris amateurs o professionals, cursos de disseny gràfic, cursos per a augmentar la
creativitat, així com d’edició multimèdia d’àudio i vídeo. Destaquen el curs de
creació de novel·la gràfica assistida per ordinador, a càrrec del reconegut il·lustrador
castellarenc Joan Mundet; i el laboratori de música, que comprèn l’edició digital de
peces musicals amb incorporació d’instruments reals i es complementa amb deu
Master Class on-line amb músics professionals de prestigi.

El període de preinscripció al programa de cursos del centre, que començaran al
setembre, s’obrirà a finals d’aquesta setmana i s’allargarà fins al 31 de juliol. Les
sol·licituds es podran formalitzar per via telefònica o bé presencialment al Servei
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, o bé a través d’Internet a la pàgina web de
l’Ajuntament www.castellarvalles.cat.
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