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Entre d'altres, aquest semestre s'ofereixen quatre cursos multimèdia.

El Mirador obre inscripcions a nous cursos que tindran lloc entre
els mesos de gener i maig

Dilluns 11 de gener de 2016
Programes| Oferta formativa El Mirador - Curs 2015-2016

El Mirador Centre de Coneixement ha obert les inscripcions a nous cursos que
tindran lloc al mateix edifici entre els mesos de gener i maig d’enguany. Es tracta
d’un total de dinou propostes adreçades a diversos tipus de públic i que es
distribueixen en les disciplines formatives de multimèdia, administració i
informàtica i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Així, pel que fa a l’oferta multimèdia, s’ofereixen un total de quatre cursos. El
primer en començar, el proper 20 de gener, serà un curs de producció de vídeo que
tindrà lloc tots els dimecres, de 19 a 21 hores, fins al 16 de març. Deu dies més tard,
el 30 de gener, s’iniciarà un curs de fotografia digital amb càmera rèflex, programat
fins al 12 de març, els dissabtes de 10 a 13 hores. Els altres dos cursos multimèdia
tractaran sobre edició de vídeo (del 30 de març al 25 de maig, els dimecres de 19 a
21 hores) i nivell I de retoc fotogràfic (del 2 d’abril al 21 de maig, els dissabtes de
10 a 13 hores).

En matèria d’informàtica i TIC, aquest semestre s’ofereixen sis cursos: ofimàtica
avançada, del 18 de gener al 9 de març, dilluns i dimecres de 18.30 a 20.30 hores;
iniciació a la informàtica, que s’ha programat a partir del 19 de gener i fins a l’11 de
febrer, dimarts i dijous de 9.30 a 12 hores o de 17.30 a 20 hores; iniciació a Internet,
que començarà el 25 de gener i finalitzarà el 29 de febrer i tindrà lloc els dilluns i
dimecres de 16.30 a 18.30 hores; recursos informàtics, del 23 de febrer al 17 de
març, dimarts i dijous de 9.30 a 12 hores o de 17.30 a 20 hores; recursos a Internet,
del 4 d’abril i durant un mes, els dilluns i dimecres de 16.30 a 18.30 hores; i
ofimàtica bàsica, del 4 d’abril al 30 de maig, també els dilluns i dimecres però de
18.30 a 20.30 hores.

D’altra banda, en l’àmbit relacionat amb l’administració s’inclouen el segon i tercer
mòdul del curs “Aplicacions informàtiques de gestió de personal (nòmines i SS), de
gener a març i d’abril a juny respectivament, tots els dijous de 9.15 a 12.15 hores.
La inscripció a aquests mòduls es pot realitzar per separat.

Aquesta nova oferta a El Mirador completa la dels cursos de llarga durada que es
van iniciar l’any passat i que mantenen obertes les inscripcions. En aquest sentit hi
ha una oferta formativa per a infants, que inclou conversa en anglès, KidsBrain i
Scratch, cursos de pilates i restauració de mobles i també conversa en anglès i
francès per a adults.
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Informació, inscripcions i col·lectius amb descomptes

Les inscripcions a tots aquests cursos es poden formalitzar al Servei d’Atenció
Ciutadana (SAC) d’El Mirador fins a l’inici de cadascun dels programes formatius.
L’horari d’atenció al públic és dilluns i divendres, de 8.30 a 14.30 hores, i de
dimarts a dijous de 8.30 a 19 hores.

Cal assenyalar que, com és habitual, 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 a la pàgina web
www.elmiradorcastellar.cat.

El Mirador
Pl. d'El Mirador, s/n

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

http://www.elmiradorcastellar.cat/
/14374/equipament/466/

