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Els cursos es duran a terme a El Mirador

El Mirador afegeix nous cursos a l’oferta formativa del centre per
als mesos de maig a setembre

Dilluns 29 d'abril de 2013
Programes| Oferta de cursos primavera-estiu 2013 a El Mirador

El Mirador ha afegit nous cursos en els àmbits d’informàtica i xarxes socials,
idiomes, expressió corporal i fotografia a l’oferta formativa que el centre ofereix per
als mesos de maig a setembre d’enguany. Així, amb les noves propostes, són una
quinzena els cursos que començaran durant els propers mesos a l’equipament.

El vessant de les TIC és el que aplegarà un major nombre d’ofertes formatives. En
aquest sentit, s’han previst cursos d’ofimàtica avançada (30 h), que començarà el 7
de maig, i iniciació a Internet (20 h) i Community manager (24), ambdós partir del
13 de maig. L’endemà, 14 de maig, s’iniciaran dos cursos d’Iniciació a la
Informàtica (20 h), en horari de matí i de tarda, mentre que la setmana següent, el 22
de maig, engegarà un taller de programació en JAVA II de 18 hores de durada.

Aquesta branca dedicada a la informàtica i les xarxes socials es completarà amb els
cursos de Recursos informàtics (20 h), Community manager II (24 h) i Ofimàtica
bàsica (30 h) que començaran el proper dilluns 1 de juliol.

Una altra de les novetats, inclosa en l’àmbit de l’expressió corporal, són tres cursos
de pilates de 16 hores de durada cadascun que s’oferiran a partir dels dies 1 i 2 de
juliol i que finalitzaran al setembre. D’altra banda, El Mirador ha recuperat l’oferta
de cursos d’anglès i francès per viatjar que ja es van oferir en anteriors edicions, i
que enguany es duran a terme durant tot el mes de juliol.

Finalment, la proposta de cursos de primavera-estiu es completa, d’una banda, amb
dues sessions de 2 hores de durada cadascuna sobre com fer àlbums fotogràfics
digitals, els dies 20 de maig i 17 de juny i, de l’altra, amb un curs sobre el
processament de fotografies en format RAW (12 hores) que començarà el proper 1
de juliol.

Inscripcions obertes al SAC (El Mirador)

Les persones interessades a cursar alguna d’aquestes ofertes formatives ja poden
formalitzar la seva inscripció al Servei d’Atenció Ciutadana (SAC), situat a El
Mirador. L’horari d’obertura del servei és dilluns i divendres, de 8.30 a 14.30 h, i de
dimarts a dijous, de 8.30 a 19.00 h.
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Els preus i altres detalls de tots aquests cursos es poden consultar al web municipal,
a l'enllaç que apareix a la part superior d'aquesta mateixa pàgina. Cal tenir en
compte que, com és habitual, les persones en situació d’atur inscrites al Servei
d’Ocupació de Catalunya, les persones de 65 anys o més, les que tinguin alguna
discapacitat i disposin d’acreditació, i els membres de famílies nombroses o
monoparentals amb acreditació tindran un 20% de descompte respecte els preus
establerts.
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