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Entrada a l'edifici El Mirador

El Mirador programa cursos subvencionats en col·laboració amb
l’Escola del Gremi d’Indústries Gràfiques

Dijous 23 de setembre de 2010

A partir de l’octubre, s’oferiran cursos de formació en maquetació amb
InDesign i animació de pàgines web amb Adobe Flash

El Mirador Centre de Coneixement i l’Escola de Formació Professional Antoni
Algueró oferiran a partir del mes d’octubre un programa de cursos de formació
contínua subvencionats pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
el Fons Social Europeu de la Unió Europea i la Fundació Tripartita.

Es tracta d’una iniciativa de formació intensiva i amb vocació professional,
adreçada a treballadors del sector de les arts gràfiques, autònoms i persones en
situació d’atur.

El primer curs que programaran conjuntament tractarà els temes de maquetació
professional de documents i creació de revistes interactives, entre d’altres, fent
servir el programa informàtic Adobe InDesign. Començarà a mitjans d’octubre i
tindrà una durada de 4 setmanes.

El segon curs començarà a finals de novembre, tindrà també una durada de 4
setmanes i els alumnes matriculats aprendran a fer pàgines web animades amb
Adobe Flash.

Les inscripcions a ambdós cursos seran obertes del 29 de setembre al 7 d’octubre, al
Servei d’Atenció Ciutadana de El Mirador (Plaça de El Mirador, s/n). La formació
es durà a terme a l’aula d’iMac’s de El Mirador Centre de Coneixement.

Tant del Gremi d’Indústries Gràfiques de Catalunya, que és titular de l’Escola
Antoni Algueró, com El Mirador tenen la voluntat de continuar amb aquests
programes de formació contínua durant el 2011.
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