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El Mirador obre inscripcions als primers cursos de l’oferta
formativa del curs 2016-2017

Dilluns 6 de juny de 2016
Programes| Oferta formativa El Mirador curs 2016-2017

Les inscripcions s’obriran el 15 de juny

El Mirador Centre de Coneixement ha obert les inscripcions a les primeres
propostes formatives que conformaran a partir del setembre l’oferta de cursos de
l’any acadèmic 2016-2017. Es tracta dels cursos d’idiomes adreçats tant als adults
com als infants, a més de la proposta “Programació creativa per a infants – Scratch”
i l’oferta de Pilates.

Així, un any més, El Mirador manté l’oferta formativa de conversa en anglès
adreçada als infants. En aquest sentit, els més menuts són els alumnes nascuts els
anys 2011 i 2012, que podran aprendre anglès a partir de l’oferta “Playing with
English”. També s’ofereixen, com és habitual, cursos adreçats als alumnes de
primària (nascuts entre els anys 2005 i 2010) i de secundària (nascuts entre el 2001 i
2004).

D’altra banda, la primera tanda de cursos adreçats als infants i joves que s’ha donat
a conèixer es completa amb la proposta informàtica sobre programació creativa amb
llenguatge Scratch que podran realitzar els nois i noies de 8 a 16 anys.

Pel que fa als adults, El Mirador continuarà oferint els cursos de conversa en anglès
de nivell zero (per als qui vulguin iniciar-se en aquest idioma), inicial, mig i
avançat, i també els cursos de nivell mig i avançat de francès.

Tot això, amb la possibilitat també de realitzar el curs de pilates que es porta a terme
entre els mesos de setembre i juny.

Les inscripcions a tots aquests cursos es podran formalitzar al Servei d’Atenció
Ciutadana (SAC) d’El Mirador a partir del proper dilluns 15 de juny. Durant aquest
mes, 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. A partir de juliol i fins al 16 de setembre,
l’horari serà dilluns i divendres de 8.30 a 14.30 h i de dimarts a dijous de 8.30 a 15
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
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famílies nombroses o monoparentals que disposin de carnet acreditatiu. També
obtindran un 20% de descompte els infants a partir del segon germà matriculat.

La informació completa sobre els nous cursos (horaris, preus, etc.) es pot consultar a
la pàgina web www.elmiradorcastellar.cat.

Taller estiuenc de periodisme per a infants de 8 a 12 anys

D’altra banda, fins al 30 de juny es mantenen obertes al SAC les inscripcions al
taller gratuït de periodisme que El Mirador ha organitzat per als dies 4 al 15 de
juliol, en horari de 10 a 12 hores.

Aquesta proposta s’adreça a nens i nenes de 8 a 12 (tot i que es valorarà la
possibilitat d’inscriure-hi nois i noies de fins a 14 anys), i es divideix en diferents
disciplines relacionades amb el periodisme. Així, després de la presentació del
programa del curs, que es farà el dilluns 4 de juliol, els infants realitzaran un taller
d’escriptura els dies 5 i 6 de juliol i un altre de ràdio els dies 7 i 8. Ambdues
propostes tindran lloc a l’edifici de Ràdio Castellar, situat al carrer Major.

La setmana següent, en concret els dies 11, 12 i 13 de juliol, es farà un taller de
vídeo a les aules d’informàtica d’El Mirador i, finalment, dijous 14 de juliol s’hi
durà a terme un d’informàtica al mateix espai.

La darrera sessió del taller de periodisme, divendres 15 de juliol, es dedicarà a la
introducció als canals de difusió 2.0 i a la presentació dels projectes que s’hauran
treballat durant les dues setmanes.
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