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Actualitat

L'Escola d'Adults engega el curs 2004-05 amb els cursos lúdics com
a principal novetat

Dilluns 20 de setembre de 2004
L'Escola d'Adults de Castellar engega avui dilluns, 20 de setembre, el curs acadèmic
2004-05, amb un plantejament semblant al d'anys anteriors. La principal novetat és
la consolidació dels cursos lúdics i culturals que, l'any passat es van engegar com a
prova pilot a mig curs i, vist l'èxit, en aquesta ocasió es portaran a terme com a
programació estable ja des de l'octubre. El cursos lúdics tindran lloc els dimarts de
15.00h a 17.00h i poden abraçar temàtiques ben variades. El curs passat, es va posar
en marxa la iniciativa amb un curs d'imatge personal i el va seguir un curs de cuina
pràctica. El cursos previstos per aquest 2004-05 encara estan per determinar, però
tindran relació amb el món de la salut i l'alimentació, entre d'altres. "Són cursos
d'una durada curta, programats per mesos, per tal d'adequar-nos als
interessos de la gent. Pots venir només als cursos que t'interessen, sense
necessitat d'haver d'assistir a les classes durant tot l'any", ha explicat la
directora de l'Escola d'Adults, Antònia Pérez. A banda d'aquests cursos més nous,
l'Escola d'Adults continuarà impartint els cursos habituals. D'una banda hi haurà els
cursos d'aprenentatges bàsics, com de reforç del català i castellà, d'iniciació a
l'anglès i a la informàtica i, de l'altra, continuaran els cursos de preparació per a les
proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà, de grau superior i d'accés a la
Universitat. Aquests cursos tindran lloc als vespres, de 19.00h a 22.00 a l'Escola
d'Adults (c/ Pedrissos, s/n). Tot i que les inscripcions es van tancar el 17 de
setembre passat, els interessats a participar en alguns dels cursos que s'imparteixen,
encara es poden adreçar a l'Escola d'Adults per formalitzar la matrícula.
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