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Ja són obertes les inscripcions als nous cursos que començaran a partir del mes
de setembre

El Mirador ha donat a conèixer l’oferta formativa que impartirà durant el proper
curs acadèmic, que començarà al mes de setembre. El centre ha diversificat l’oferta
de cursos, formada per una trentena de propostes que inclouen noves formacions en
idiomes, nous cursos relacionats amb l’expressió corporal i les habilitats socials o
adreçats als infants, i una nova modalitat en el camp de les arts plàstiques i manuals.

L’oferta formativa d’El Mirador pensada per als adults inclou diverses novetats que
es tradueixen en nou cursos nous repartits en les diferents disciplines. Així, pel que
fa als idiomes, s’ha previst un curs de conversa en alemany, un curs de xinès i un
curs de primer nivell de conversa en anglès adreçat específicament a persones
majors de 60 anys. Tots tres s’afegeixen a les ofertes que continuen, de conversa en
anglès i francès, i es realitzaran entre els mesos d’octubre i juny.

L’oferta relacionada amb l’expressió corporal incorpora dues novetats més
adreçades als adults, que se sumaran a les de pilates i ioga que ja s’han realitzat
aquest curs. Les noves sales situades a la planta soterrani d’El Mirador han
possibilitat l’ampliació de l’oferta de cursos d’aquesta disciplina, amb formació en
tai-txi i dansa del ventre, i la proposta “En forma”.

Les noves activitats que es podran dur a terme a El Mirador durant el curs 2012-
2013 es completen amb un curs d’escriptura de viatges, que impartirà Viatges i Més,
un curs de segon nivell de Coaching i amb la nova oferta relacionada amb les arts
plàstiques i manuals, on s’incorpora una formació en restauració de mobles.

Novetats adreçades als infants

Una de les principals novetats pel que fa a l’oferta adreçada als infants és la
incorporació d’un curs de conversa en anglès adreçada a nens i nenes nascuts els
anys 2007-2008, és a dir, per a alumnes de P4 i P5. També s’ha afegit una nova
proposta adreçada als infants en el bloc temàtic relacionat amb l’expressió corporal,
en què els nens i nenes nascuts entre els anys 2001 i 2006 podran aprendre a crear la
seva coreografia.
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En l’àmbit de la informàtica i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
(TIC) s’introdueix un curs d’scratch per a infants. L’scratch és una aplicació
informàtica que permet exploració i experimentar amb els conceptes de
programació d’ordinadors mitjançant l’ús d’una interfície gràfica senzilla.
Finalment, cal destacar la incorporació d’un segon nivell de “Robòtics”, que
s’afegirà al primer nivell i que consistirà en el disseny i construcció de robots més
complexes que els d’aquest primer nivell, incorporant-hi rodes, cremallers, gomes o
engranatges, entre d’altres.

Altres novetats

Una altra novetat destacada de cara al nou curs acadèmic d’El Mirador és l’opció de
realitzar algunes de les propostes a través de mòduls trimestrals en algunes de les
propostes anuals. És el cas dels nous cursos d’administratiu comptable, que s’ha
dividit per trimestres en els nivells inicial, mig i avançat, i de connexió a la
informàtica, on l’alumne podrà triar entre realitzar per separat o de forma
continuada els mòduls de Windows, recursos a Internet i ofimàtica. També es podrà
cursar per mòduls trimestrals el curs de grafologia que començarà el mes d’octubre.

Informació, inscripcions i col·lectius amb descomptes

El període de matriculació a aquest programa de cursos es mantindrà obert fins a
l’inici de cadascun d’ells, o bé fins que s’exhaureixin les places previstes. Cal
recordar que el nombre mínim d’alumnes matriculats perquè es pugui realitzar el
curs és de deu persones, a excepció del nou curs de restauració de mobles, en què es
requereix un mínim de vuit alumnes.

Per a més informació sobre l’oferta formativa prevista per El Mirador, podeu
adreçar-vos a la Recepció del centre, situada a l’Espai Sales (antic mercat),
personalment o per telèfon 93 714 40 40. L’horari d’atenció al públic és, durant el
mes de juliol, de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i dilluns i dimecres de 16 a 20
h. Al mes d’agost s’obrirà en horari de matí i, al setembre, l’horari serà de dilluns a
divendres de 10 a 13.30 hores i de 16 a 20 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.

La informació completa sobre els nous cursos es pot consultar també a la pàgina
web www.elmiradorcastellar.cat.
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