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Millora de les competències personals

Cursos de diferents temàtiques, però tots en la direcció d’ampliar les 
capacitats personals de cadascú per tal de poder-los aplicar en els res-
pectius llocs de treball, en el cas de treballar, o en l’ampliació curricular 
en el cas d’estar en situació de recerca de feina.

Així, podem dividir aquest àmbit en tres temàtiques: els idiomes i la 
informàtica, com a eines indispensables del segle XXI , i una tercera 
categoria ‘d’altres’ amb diversos cursos no aplicables a les temàtiques 
anteriors. Cursos molt transversals dins l’ampli ventall de les diferents 
opcions laborals.

Formació professional

El segon àmbit, el de formació professional, se centra en cursos i tallers 
que introdueixen en diferents àmbits laborals. Es pretén donar els co-
neixements bàsics per tal d’encetar una aventura laboral, que serviran 
de complement perfecte per ampliar els coneixements en la matèria.

També una sèrie d’eines directes per a àmbits professionals molt 
concrets. Hi podreu trobar tots els cursos d’imatge i so, així com de 
diferents oficis i artesanies.

Suport familiar

Aquest tercer àmbit busca dotar els usuaris d’uns coneixements i 
capacitats per tal que les puguin aplicar en el seu àmbit diari, ja sigui 
mitjançant la millora d’habilitats domèstiques com poden ser les 

En la programació  

del nou curs 2013-2014
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culinàries -per tal de dur una dieta sana, econòmica i diversa-, l’apre-
nentatge de tècniques de creixement personal a fi de poder afrontar 
millor els conflictes, gestionar-los i saber-se organitzar, i finalment 
l’ús d’eines pràctiques de tipus domèstic.

Ampliació cultural

I el quart àmbit, el cultural. Aquest pretén ampliar els coneixements 
en humanitats i cultura a través de cursos i tallers especialitzats en 
música, cinema o art. També cursos més especialitzats, com els d’as-
tronomia, grafologia o sobre el nostre entorn més proper, Mataró i el 
Maresme, amb una sèrie de cursos orientats en aquest sentit.
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! Període de sol·licitud

d’inscripció curs 2013-2014

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!

Del 3 al 19 de març de 2014, ambdós inclosos
Les places són limitades en totes les activitats. En cas que la de-
manda superi l’oferta, les places s’adjudicaran per sorteig.  Cada 
persona pot fer un màxim de tres sol·licituds d’inscripció.

Activitats adreçades a persones a partir dels 16 anys. 

Podeu realitzar la sol·licitud d’inscripció i trobar informació del 
procés a:

www.mataro.cat/tresroques 
Direcció d’Ensenyament (baixada de les Figueretes, 1, 2n)
Centre de formació permanent Tres Roques (pl. del Canigó, 7)
Oficines d’atenció ciutadana (de dilluns a divendres de 9 a 15 h)
El pagament de les activitats s’ha de fer a través del compte 
bancari2038 6697 72 6400002655 de Bankia un cop publicades 
les llistes, el 21 de març, amb l’acceptació i realització de l’activi-
tat. La data límit per fer l’ingrés és el 6 d’abril de 2014.
Cal indicar nom i cognoms i activitat en el concepte de 
l’ingrés. En cas de no fer-ho s’haurà de fer arribar el rebut de 
pagament per correu electrònic, fax o al mateix centre.
Les llistes es podran consultar al mateix CFP Tres Roques i a 
www.mataro.cat/tresroques.

Número dipòsit legal B. 4137 - 2014
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IDIOMES

Inicia’t amb l’anglès. Nivell I
Curs adequat per a persones que mai no han estudiat anglès i 
que volen ser autònomes en situacions de primera necessitat: 
aprendre a donar les dades personals, fer presentacions i relacio-
nar-se amb altres a l’estranger.
Dimecres de 17.30 a 19h ( 8 sessions. Inici 16 d’abril)
Professora: Rebeca Pérez Bermejo

Inicia’t amb l’anglès. Nivell III
Curs adequat per a persones amb nocions bàsiques de l’idioma i 
que volen ser autònoms en situacions de primera necessitat: En 
aquest tercer nivell del curs seguirem endinsant-nos en l’anglès. 
És important haver cursat el nivell I i nivell II
Dijous de 10.30 a 12h (8 sessions. Inici 17 d’abril)
Professora: Rebeca Pérez Bermejo
Observacions: S’ha d’haver cursat el segon nivell Inicia’t amb l’anglès a Tres Roques. 

CURSOS I TALLERS

Millora de les
competències
personals
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Anglès per viatjar.
Curs d’anglès dissenyat per desenvolupar  les habilitats d’ex-
pressió i comprensió orals. Els alumnes aprendran a defensar-se 
oralment en anglès en situacions formals i informals relacionades 
amb el món del viatges. Els objectius principals seran que l’alum-
ne ampliï el seu vocabulari i guanyi confiança i fluïdesa.
Dimecres de 19.15 a 20.45h (8 sessions. Inici 16 d’abril)
Professora: Rebeca Pérez Bermejo
Observacions: S’ha d’haver cursat el segon nivell Inicia’t amb l’anglès a Tres Roques o 
bé coneixements mitjans d’anglès (equivalent a 2-3 d’estudi de l’idioma EOI)

Conversa en italià. Nivell inicial I.
S’aprendran estructures lingüístiques per comunicar-se en italià 
en situacions bàsiques i diàries, com ara al bar, al restaurant, 
al carrer, de compres, en hotels, etc. Es tractaran els principals 
aspectes de la cultura italiana com els hàbits dels italians, els ho-
raris, el temps de lleure, la cuina, les vacances, la música, l’art, etc.
Dimecres de 18.30 a 20 h (8 sessions. Inici 23 d’abril)
Professora: Nicoletta Nanni 
Observacions: el curs està pensat per a alumnes amb nivell de principiants.

Conversa en xinès II.
Les classes estan dissenyades per poder parlar o millorar el teu 
xinès a curt termini. Aprendràs veient, escoltant i repetint, tal 
com vas aprendre el teu idioma, amb diàlegs que et situen en 
converses reals per dominar i entendre les expressions més usu-
als Ideal per els alumnes que han cursat el primer nivell al Centre 
o bé ja tenen petits coneixements de l’ idioma.
Divendres de 17.30 a 19.30 h (6 sessions. Inici 25 d’abril)
Professora: Institut de Cultura Xina
Observacions: el contingut del curs està pensat per a alumnes que  tenen petits 
coneixements de xinès o bé han realitzat el primer nivell a Tres Roques. 
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Conversa en francès. Nivell inicial III.
Curs pensat per a un públic adult debutant en situació pro-
fessional o en preparació per a la vida activa. El recorregut de 
l’aprenentatge es recolza en activitats de recepció (escolta / 
lectura) i de pronunciació (comunicació) variades, amb la inten-
ció de desenvolupar competències pragmàtiques i d’adquirir els 
savoir-faire i savoir-être (referències culturals) necessaris per a 
la vida social i professional. Les eines lingüístiques es presenten 
en un context de vida activa per treballar la comunicació en un 
entorn laboral i en situacions de vida quotidiana.
Dilluns de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 14 d’abril)
Professora: Carme Díaz
Observacions: Recomanable haver cursat el nivell 2 a Tres Roques

Conversa en francès. Nivell inicial II.
L’objectiu general d’aquest curs de conversa de nivell intermedi, 
corresponent al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència, 
és arribar a utilitzar el francès amb fluïdesa i seguretat. Segons 
les competències lingüístiques d’expressió i interacció oral, 
els objectius específics són: arribar a produir textos orals ben 
organitzats i adaptats a la persona interlocutora i a l’objectiu co-
municatiu, i aprendre a desenvolupar-se amb correcció, fluïdesa i 
espontaneïtat, tot i que es percebi un cert accent estranger, pau-
ses per organitzar el discurs o corregir les faltes, o es requereixi 
l’ajuda de la persona interlocutora.
Dijous de 10.30 a 12 h (8 sessions. Inici 17 d’abril)
Professora: Dirk Volkmar
Observacions: imprescindible tenir coneixements mitjans de francès (equivalents al 
3r curs de l’Escola Oficial d‘Idiomes (EOI) o B1 del MECR) o haver cursat el nivell I a Tres 
Roques

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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INFORMÀTIC A

Iniciació a la informàtica.
Adreçat a l’alfabetització digital en les àrees d’informàtica i 
ofimàtica bàsica. Des d’aprendre a utilitzar el ratolí i el teclat, 
components principals de l’ordinador, a la creació de carpetes, 
saber què és un sistema operatiu, com treure profit de l’ordina-
dor i conèixer les aplicacions bàsiques en ofimàtica i Internet. El 
contingut d’aquest curs serveix de preparació per al nivell bàsic 
de la certificació ACTIC.
Grup matins. Dimarts de 9 a 11 h (9 sessions. Inici 15 d’abril)
Grup tardes. Dimecres de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 16 d’abril)
Professors: Dani Berjano (matins) i Jordi Clopés (tardes) 

Internet pràctic.
Vols treure el suc a Internet? Utilitzar totes les funcions del correu 
electrònic? Vols tenir la teva agenda en línia i rebre’n avisos? Saps 
xatejar? Vols comprar o vendre per Internet? Realitzar una vídeo 
conferència amb qualsevol lloc del món? Veure vídeos en línia? 
Descarregar música i pel·lícules de la xarxa? Saps com utilitzar 
Internet de forma segura? Coneixes el núvol? Internet pràctic és 
un curs emmarcat dins del temari bàsic de la certificació ACTIC.
Grup matins. Dimarts d’11.15 a 13.15 h (9 sessions. Inici 15 d’abril)
Grup tardes. Dimecres de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 16 d’abril)
Professors: Dani Berjano (matins) i Jordi Clopés (tardes) 
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ACTIC mitjà
Ofimàtica: processador de text, full de càlcul, 
presentacions i el núvol.
Aprèn des del principi però amb profunditat les més importants 
eines ofimàtiques utilitzades al món laboral. Coneixes les eines 
gratuïtes Google Drive i LibreOffice? Treballa de forma coope-
rativa i en temps real sobre un document, comparteix-lo per 
Internet amb qui desitgis, crea els teus formularis en línia per tal 
d’obtenir el grau de satisfacció d’un servei, organitza els comptes 
amb un potent full de càlcul, millora la imatge dels teus pro-
ductes o activitats amb una presentació. El temari d’aquest curs 
també serveix com a preparació per a l’examen del nivell mitjà 
de la certificació ACTIC.
Grup matins. Dimecres de 11.15 a 13.15 h (9 sessions. Inici 16 d’abril)
Grup tardes. Dimarts de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 15 d’abril)
Professors: Dani Berjano (matins) i Jordi Clopés (tardes) 

ACTIC mitjà
Multimèdia i bases de dades.
Curs fonamentalment pràctic emmarcat dins del temari del nivell 
mitjà de la certificació ACTIC. Treballarem de forma molt dinàmi-
ca i introductòria amb programes de tractament d’imatge, àudio 
i vídeo. Realitzarem muntatge multimèdia i pràctiques guiades 
pas a pas. Completarem el curs amb una introducció a les bases 
de dades i en realitzarem un exemple pràctic.
Grup matins. Dimecres de 9 a 11 h (9 sessions. Inici 16 d’abril)
Grup tardes. Dijous de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 17 d’abril)
Professors: Dani Berjano(matins) i Jordi Clopés (tardes) 
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Actic avançat. 
Curs en línia. 
Curs a través d’Internet per ser realitzat des de casa en l’horari 
que l’alumne vulgui. Està adreçat a aquelles persones que es vo-
len preparar per obtenir el nivell avançat de la certificació ACTIC. 
Es treballaran les competències de tractament de la informació 
escrita, tractament de la informació numèrica i presentacions. 
Els alumnes disposaran d’un campus virtual (Moodle) on podran 
seguir el temari establert, fer consultes al professor a través del 
fòrum i realitzar tests d’autoavaluació . La formació en línia es 
completarà amb quatre sessions presencials que serviran per 
resoldre dubtes a aquells alumnes que així ho desitgin.   
Dimarts de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 15 d’abril )
Professor: Jordi Clopés

Millora els teus coneixements de fulls de càlcul. 
En aquest curs es dotarà l’alumne de coneixements necessaris 
per fer fulls de càlcul professionals, amb tot tipus de fórmules, 
funcions i format. Es farà servir Excel i es mostrarà la seva alterna-
tiva lliure Calc. 
Dijous de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 17 d’abril)
Professor: Jordi Clopés Esteban

Presentacions dinàmiques i interessants.
Aprendre a crear presentacions efectives i atractives per poder 
presentar les nostres idees d’una  manera dinàmica i original. 
Veurem les diferents solucions: el reconegut PowerPoint, Impress 
l’alternativa lliure i eines d’internet innovadores en el món de les 
presentacions. En els últims anys hi hagut un gran avenç sobre-
tot en eines en línia com Prezi i d’altres.
Divendres de 19.15 a 21.15h (5 sessions. Inici 25 d’abril)
Professor: Ferriol Barbena
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Inicia’t a les xarxes socials (facebook i twitter).
Les xarxes socials estan revolucionant el món i la nostra manera 
de comunicar-nos amb l’entorn. Aquest taller està adreçat a 
aquelles entitats, empreses i particulars que vulguin conèixer 
aquest nou canal de comunicació. Es tractaran les xarxes socials 
de Facebook i Twitter.
Dilluns de 9.30 a 11.30 h (3 sessions. Inici 14 d’abril)
Professor: Joan Santana

Curs de Community manager 2n nivell.
Curs per seguir ampliant els coneixements adquirits en el primer 
nivell. Per  promocionar el teu negoci o marca personal en els 
mitjans socials i busques incrementar el valor del teu perfil pro-
fessional incorporant unes de les competències més demanades 
en l’actualitat.
Dilluns de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 14 d’abril)
Professor: Victor Plana
Observacions: el contingut del curs està pensat per a alumnes de nivell mig o que 
hagin cursat el primer nivell a Tres Roques.

ALTRES

Inicia’t en la comptabilitat: 
assentaments, llibre diari, balanços...
Curs de comptabilitat general bàsica d’una durada de 12 hores. 
Comptabilitat general básica del Pla general comptable per a 
pimes.
Aprendràs els conceptes bàsics per portar una comptabilitat 
senzilla d’una empresa petita i mitjana.
Dijous de 9.30 a 11.30 h (6 sessions. Inici 17 d’abril)
Professor: Jordi Mármol Boluda
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Tècniques per a l’atenció al públic
A través d’exercicis pràctics i dinàmiques de grup, el taller aborda 
els aspectes clau de l’atenció al públic: intel·ligència emocional, 
comunicació efectiva, expressió oral, mediació. Cada assistent 
orientarà l’aprenentatge a les seves necessitats i assimilarà el con-
tingut teòric de manera més intuïtiva, pràctica i personalitzada.
Dimecres de 18 a 20h  (6 sessions. Inici 16 d’abril)
Professor: Agnès Santos

Millora la teva capacitat de treball en equip.
L’ objectiu és adquirir i millorar les habilitats que fan possible el 
treball d’equip. S’aprofundirà en habilitats personals i grupals tals 
com la comunicació, la resolució de conflictes, la flexibilitat, la 
cooperació versus la competència i la cohesió dintre d’un equip.
Dilluns de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 14 d’abril)
Professor: Grace Puertas

Com millorar el teu rendiment.
Aquest curs s’adreça a les persones que volen aprendre a desenvo-
lupar el màxim rendiment, personal i professionalment. Es tracta, 
doncs, de conèixer les eines que ens permeten una major efectivi-
tat a l’hora de posar en pràctica els objectius que ens hem marcat.
Dimarts de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 15 d’abril)
Professor: Grace Puertas

Expressar-se en públic.
Tècniques d’expressió oral en públic: com parlar, com llegir i com 
comportar-se en públic. Perdre la por de parlar en públic i saber 
modular la veu segons el text o la situació. Farem pràctiques de 
lectura a classe i tècniques de respiració adients al text.
Dijous de 19.15 a 20.45 h (7 sessions. Inici 17 d’abril)
Professora: Carme Faja



52,50€
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CURSOS I TALLERS

Formació
professional

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!

IMATGE I  SO:

Curs bàsic de fotografia digital.
La fotografia digital com a mitjà d’expressió, comunicació i oci s’ha 
popularitzat enormement a conseqüència de la millora en l’accés 
a les noves tecnologies. L’abaratiment dels equips fotogràfics i 
la facilitat d’ús fan que cada cop més la gent s’interessi pel mitjà 
fotogràfic. El curs bàsic de fotografia digital proposa endinsar-nos 
en la tècnica fotogràfica per tal de tenir un control total sobre la 
imatge que volem obtenir, és a dir, controlar tot el procés des que 
tenim la idea de la fotografia fins que obtenim el resultat final. 
Amb els coneixements adquirits, l’alumne podrà resoldre la majo-
ria dels petits encàrrecs fotogràfics de qualsevol negoci.
Grup matins. Dimarts de 10.30 a 12 h (10 sessions. Inici 15 d’abril)
Grup tardes. Dimecres de 18 a 19.30 h (10 sessions. Inici 16 d’abril)
Professors: Xènia Solà (matins) i Sergio Ruiz (tardes) 
Observació: imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o digital bridge.
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Curs de fotografia digital. Nivell II.
Adreçat a aquelles persones aficionades amb nocions tècni-
ques bàsiques que volen seguir aprenent i perfeccionant el seu 
treball. Aquest curs ofereix l’oportunitat de fer un tast a diverses 
disciplines  pel que fa a fotografia d’estudi (el retrat, el bodegó i 
el macro amb la il·luminació específica), i en fotografia d’exteriors 
(el paisatge, l’arquitectura, el reportatge i la fotografia noctur-
na). Amb una millora en la tècnica fotogràfica sempre es pot 
perfeccionar el resultat tant en aplicacions professionals com en 
artístiques.
Grup matins. Dimecres de 10.30 a 12 h (10 sessions. Inici 16 d’abril)
Grup tardes. Dimecres de 20 a 21.30 h (10 sessions. Inici 16 d’abril)
Professors: Xènia Solà (matins) i Sergio Ruiz (tardes) 
Observació: imprescindible haver cursat el primer nivell o similar  
i portar càmera rèflex.

Creació del teu projecte fotogràfic personal.
L’objectiu d’aquest curs és fomentar la creativitat dels alumnes 
mitjançant la fotografia. Amb la creació d’un projecte personal 
com a fil conductor, es treballarà el desenvolupament d’un 
concepte mitjançant els coneixements de diferents maneres de 
treballar el reportatge. S’experimentarà amb les diferents formes 
d’expressió fotogràfica fins a arribar a l’objectiu final: el desen-
volupament d’una exposició amb el material obtingut durant el 
curs.
Dilluns de 10.30 a 12 h (8 sessions. Inici 14 d’abril)
Professors: Xènia Solà 
Observació: és imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o digital bridge. 
El projecte personal es desenvoluparà en hores fora de l’horari de classe per part de 
l’alumne; és important disposar del temps i les ganes per a la producció d’un projecte 
individual. El cost de material per exposar anirà a càrrec de l’alumne. Serà aquest qui 
decidirà si vol fer-lo o no.
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Curs il·luminació amb flash portàtil.
El flaix portàtil o extern és un dels accessoris més recomenats 
en fotografia. La seva versatilitat i dimensions el converteixen en 
el dispositiu ideal per il·luminar qualsevol escena amb resultats 
professionals. Juntament amb altres accessoris, amb un o més 
flaixos, podem muntar un estudi a casa. En aquest curs, apro-
fundirem en el coneixement tècnic i pràctic del flaix en interiors 
i exteriors, connectat a la càmera i en mode extern, com a font 
única de llum o com a llum combinada. En definitiva, aquest curs 
dóna resposta a qualsevol aplicació professional o creativa amb 
el flaix portàtil.
Dimarts de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 15 d’abril)
Professor: Sergio Ruiz
Observació: imprescindible haver cursat el primer nivell o similar,  
portar càmera rèflex i trípode i flaix portàtil.

Taller de Ligthroom i gestió RAW.
El programa de gestió i retoc digital Adobe Photoshop Ligh-
troom s’ha postulat com una de les eines més utilitzades tant a 
nivell professional com amateur per administrar el flux de treball 
fotogràfic. Amb aquest programa es cobreixen pràcticament to-
tes les necessitats de qualsevol usuari: edició i arxiu, retoc digital 
pràctic i molt potent, geolocalització de les imatges, impressió 
i presentacions multimèdia, etc. Lightroom permet un flux de 
treball àgil, intuïtiu i molt pràctic per a qualsevol format fotogrà-
fic, inclòs el format RAW. Aquest darrer ens permet treballar amb 
molta més qualitat que el jpg i, per tant, poder treure un major 
rendiment a les nostres imatges.
Dilluns de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 14 d’abril)
Professors: Sergio Ruiz Gordillo
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Fotografia de viatge: 
capta l’essència d’altres llocs.
L’objectiu del taller és aprendre a organitzar un viatge per poder 
captar l’essència del recorregut amb la càmera fotogràfica. S’ex-
plicarà la tècnica necessària per fotografiar les situacions pròpies 
d’un viatge així com tècniques per retratar a la gent autòctona, 
com aconseguir les millors instantànies paisatgístiques i com 
muntar tot el material per presentar-ho un cop arribat a casa
Divendres de 17.30 a 19 h (8 sessions. Inici 25 d’abril)
Professors: Eva Parey
Observacions: és imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o digital bridge, 
així com coneixements mínims en fotografia.

Retoc fotogràfic 2 (nivell avançat).
Amb aquest curs de disseny i retoc digital s’adquiriran els conei-
xements avançats per millorar les fotografies. Mitjançant filtres, 
capes i les eines del programari s’obtindran fotografies més atrac-
tives i muntatges molt més originals.
Dissabtes de 10.30 a 12.30 h  (8 sessions. Inici 26 d’abril)
Professor: Albert Canalejo Osorio
Observacions: és imprescindible tenir coneixements bàsics d’informàtica 

Retoc fotogràfic bàsic.
La fotografia va canviar  amb la revolució digital i amb les eines 
de postproducció i retoc digital s’ha obert un món de possibili-
tats per crear imatges noves i millorades a partir d’una o diverses 
fotografies. Amb el curs de Retoc fotogràfic proporcionarem els 
coneixements bàsics sobre les tècniques de tractament digital a 
través d’un software punter.
Divendres de 17 a 19h (8 sessions. Inici 25 d’abril)
Professor: Albert Canalejo Osorio
Observacions: és imprescindible tenir coneixements bàsics d’informàtica.
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Macro: Fotografia d’aproximació a la natura
S’expliquen les tècniques, procediments i trucs necessaris per 
aprendre a obtenir imatges de qualitat dels elements més me-
nuts, com ara monedes, segells, joies, minerals, plantes, insectes... 
i detalls dels més grossos.
Dissabtes de 10 a 13.30 h (4 sessions. 17 i 31 de maig, 14 i 21 de juny)
Professors: Albert Masó

OFICIS I  ARTESANIA

Jardineria sostenible.
El curs farà una introducció a la jardineria i tractarà sobre alguns 
dels seus aspectes: el manteniment, les plantes, les podes, l’aigua 
i el reg, la sanitat vegetal i els sòls. Es faran sessions pràctiques.
Dissabtes de 10 a 12.30 h (5 sessions. Inici 26 d’abril)
Professor: Eduard Pey Camps
Observacions: pel que fa a les sessions pràctiques a Bon recés, els alumnes han de 
portar les eines pròpies necessàries en relació amb la poda i la plantació, així com roba 
còmoda per poder desenvolupar l’activitat. Aquesta activitat comportarà una  
despesa extra en material.

Horticultura.
Curs teòric amb una sessió pràctica. L’objectiu és conèixer la nor-
mativa vigent i la seva aplicació, adquirir coneixements pràctics 
sobre les tècniques i el maneig de l’agricultura ecològica, com 
ara la fertilització, el control de plagues, etc. i adquirir habilitats 
per mantenir l’equilibri i l’ús sostenible de l’aigua i de l’ecosiste-
ma. Tant per al disseny de l’horta familiar, urbana i la professional. 
Dissabtes de 10 a 12.30 h (6 sessions. Inici 26 d’abril)
Professor: Paco Cerviño Fernández
Observacions: per a la sortida de camp, portar roba i calçat adequats.
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Curs d’educador ambiental.
Curs adreçat a persones que vulguin ampliar els seus coneixe-
ments en l’àmbit de l’educació ambiental. Els continguts com-
binen coneixements teòrics amb una vessant més pràctica, usant 
algunes de les eines i recursos més utilitzats. Especialització del 
curs de monitor de lleure en el camp de l’educació ambiental.
Dijous de 18.30 a 20.45 h (6 sessions + 1 sortida de camp. Inici 17 d’abril)
Professor: Mar Romero / Sergi Travessa  (L’Obaga Serveis Ambientals)

Introducció a l’aquarel·la.
Aprendrem les bases de la pintura, i la seva teoria del color a través 
de l’aquarel·la, en què el gest, el traç, el cromatisme i l’aigua marca-
ran els trets característics d’aquesta magnífica tècnica pictòrica.
Dilluns de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 14 d’abril)
Professor: Eduard Novellas
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

Iniciació al dibuix.
Iniciació al llenguatge de dibuix: carbonet, llapis grafit, sanguina, tinta i 
collage. Bases per a l’anàlisi a partir de la línia, la taca i el traç, el clarobs-
curs, l’encaix i la composició. Nocions de geometria plana i perspectiva
Dijous de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 17 d’abril)
Professor: Eduard Novellas
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

Iniciació a l’escriptura creativa de relats curts.
Curs adreçat a persones amb inquietuds literàries que vulguin 
aprendre tècniques d’expressió escrita, trucs de l’ofici d’escriptor i 
maneres d’idear i estructurar un relat curt. No cal tenir experiència.
Dimarts de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 15 d’abril)
Professor: Jordi Lopesino
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Curs inicial de ceràmica.
Curs d’aprenentatge de les tècniques bàsiques de construcció 
de peces ceràmiques i acabats per poder desenvolupar un 
treball personal i creatiu de manera autònoma,amb la finalitat de 
comercialitzar petites sèries.
Dijous de 10.30 a 12.30 h (8 sessions. Inici 17 d’abril)
Professor: Taller de Ceràmica Ixió (Joan Serra i Mia Llauder)
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.  
Es recomana portar una bata o davantal.

Taller de restauració de mobles.
La restauració de mobles i peces antigues és un ofici que abasta 
multitud de tècniques com la fusteria, la pintura, els acabats, el 
tractament de la fusta, la marqueteria, etc. Ens introduirem en 
algunes d’aquestes tècniques que ens permetran restaurar per 
a nosaltres mateixos peces tan diverses com una capçalera, una 
ràdio antiga, una calaixera, una escultura de fusta, una cadira, etc.
Dimecres de 10.30 a 12.30 h (8 sessions. Inici 16 d’abril)
Professor: Maria Carme Hanacsek
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material. Cada participant ha de 
portar un objecte per restaurar, de dimensions reduïdes i una bata per no embrutar-se.

Observacions: es recomana mirar la fitxa completa per veure el material necessari.

Curs iniciació monitoratge de menjadors.
Curs adreçat a aquelles persones que s’inicien en l’educació en 
el lleure en l’espai del menjador escolar, amb l’objectiu principal 
d’adquirir eines i recursos per fer del menjador escolar un espai 
educatiu de lleure. Es recomana fer el curs de monitor a posteriori. 
A més es convaliden continguts del curs de directors i/o monitors.
Divendres de 9 a 14h (6 sessions. Inici 25 d’abril)
Professor: Escola d’escoles
Col·laboradors: Àrea de Joventut Ajuntament de Mataró
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Curs d’automaquillatge.
Curs en què ensenyarem tècniques de maquillatge, diferents 
tipus de maquillatge per diferents situacions, correccions facials i 
visagisme (estudi dels tipus de rostre).
Dilluns de 18 a 20 h (6 sessions. Inici 14 d’abril)
Professores: Montserrat López López i Sonia Mela López

Hi col·labora: Gremi de Perruqueria i Estètica de Mataró i el Maresme

Curs de confecció.
Amb aquest taller aprendrem a saber muntar una peça de roba 
escollida per l’alumne. A través d’un model de fotografia, realitza-
rem un sistema pràctic i senzill de patronatge per crear una peça 
de roba a mida i la confeccionarem.
Dimarts de 9 a 10.45 h (8 sessions. Inici 15 d’abril)
Professor: Sandra del Cerro Rosales
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

Observacions: es recomana mirar la fitxa completa per veure el material necessari.

Curs de confecció 2.
Curs dirigit a persones que ja tenen nocions de costura i de 
cosir a màquina. Tocarem tot el que té a veure amb la confecció, 
realitzant el patró a classe. Aprendrem a tallar la roba i a confecci-
onar tot tipus de peces de roba i els seus acabats. Donarem una 
segona oportunitat a la roba antiga o trencada amb una mica 
d’imaginació i entusiasme i amb l’ajuda de retalls de roba que 
es tinguin o d’altres peces de roba que ja no fem servir, podrem 
transformar i donar un toc personal al nou projecte.
Dimarts de 11 a 12.45 h (8 sessions. Inici 15 d’abril)
Professor: Sandra del Cerro Rosales
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

Observacions: es recomana mirar la fitxa completa per veure el material necessari.
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Iniciació a la pastisseria nivell 2.
Curs demostratiu per seguir ampliant els coneixements en 
pastisseria. Per als que han dut a terme en alguna ocasió el curs 
iniciació a la pastisseria, és un moment ideal per intentar noves 
receptes i més complicades. Oportunitat per seguir coneixent un 
sector laboral i poder ampliar-ne a posteriori els coneixements.
Dimecres de 10 a 12.30 h (6 sessions. Inici 30 d’abril)
Professor: Dani Vila i Escarré

Iniciació a la pastisseria.
Curs demostratiu adreçat a totes aquelles persones no professi-
onals que vulguin conèixer, complementar o corregir els secrets 
de la pastisseria per poder posar en pràctica les postres més 
apetitoses i algunes de les elaboracions més tradicionals, les més 
actuals i les pròpies per a l’època de l’any. Oportunitat també 
per conèixer un sector laboral i poder ampliar-ne a posteriori els 
coneixements.
Dimecres de 18 a 20.30 h (6 sessions. Inici 30 d’abril)
Professor: Dani Vila i Escarré

Curs per a vetlladors.
Acompanyant Assistencial Escolar. Curs adreçat a aquelles perso-
nes que s’inicien en l’educació en el lleure en l’espai del menjador 
escolar, amb l’objectiu principal d’adquirir eines i recursos per fer 
del menjador escolar un espai educatiu de lleure. Es recomana 
fer el curs de monitor a posteriori. A més es convaliden contin-
guts del curs de directors i/o monitors.
Dilluns de 17 a 21h (5 sessions. Inici 14 d’abril)
Professor: Escola d’escoles
Col·laboradors: Àrea de Joventut Ajuntament de Mataró
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CURSOS I TALLERS

Suport
familiar

CUINA DOMÈSTIC A

Ensamblatge II:
Cuina pràctica  per organitzar el teu rebost.
Aquest trimestre durem a terme un segon nivell del curs d’En-
samblatge que tan èxit ha tingut durant els últims trimestres. 
Noves solucions fàcils i econòmiques per preparar el menjar de 
la setmana, optimitzant al màxim el temps en la cuina i l’aprofita-
ment del producte. 
Prepararem bases de sabor (sofregits, brous, salses, vinagretes i 
picades) que després, combinades amb ingredients frescos de 
temporada, et permetran organitzar els teus menús ràpidament.
Dijous de 18.30 a 20.30 h (7 sessions. Inici 17 d’abril)
Professor: Gonzalo Martínez

Curs d’arrossos.
L’arròs és el cereal més consumit pels humans a nivell mundial. 
En aquest curs aprendràs a preparar els arrossos típics de la nos-
tra terra, amb els seus brous i sofregits, i coneixeràs les varietats 
menys comunes d’aquest cereal assequibles als nostres mercats, 
a través de receptes foranes.
Dimarts de 18.30 a 20.30 h (4 sessions. Inici 22 d’abril)
Professor: Gonzalo Martínez
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Curs de cuina italiana
La cuina italiana amb la seva vivacitat d’aromes, sabors i colors, és 
un dels estendards de la gastronomia mediterrània, i una de les 
cultures gastronòmiques mes imitades al voltant del món.
En aquest curs, prepararem i degustarem les receptes mes repre-
sentatives d’aquesta cuina, com les seves pastes i risottos entre 
unes altres.
Dimarts de 18.30 a 20.30 h (4 sessions. Inici 20 de maig)
Professor: Gonzalo Martínez

Cuina saludable i econòmica de mercat.
Receptes amb producte de temporada, sanes i assequibles. Un 
curs per aprendre a cuinar de manera fàcil  i saludable, reconèixer  
la qualitat dels aliments i  la seva estacionalitat i aplicar mètodes 
de cocció que respectin els nutrients i que, alhora, resultin pla-
ents al paladar, ja que sense plaer i satisfacció no es pot plantejar 
una bona alimentació.
Dilluns de 18.30 a 20.30 h (7 sessions. Inici 14 d’abril)
Professora: Montserrat Tàpia Canadell

Canviant els hàbits alimentaris: 
cuina macrobiòtica i vegetariana (PRIMAVERA).
Ni carn ni peix...sense caure en les variants més estrictes de la cui-
na vegetariana parlarem de què hem de menjar per poder seguir 
una alimentació saludable i equilibrada fent un tastet d’ambdues 
tendències aplicades a la cuina d’ hivern. Si volem podem canviar 
la manera de menjar, podem canviar els nostres hàbits a poc a 
poc... amb petites coses que ens ajudaran a sentir-nos millor.
Dissabtes de 10.30 a 13 h (5 sessions. Inici 26 d’abril)
Professora: Montserrat Tapia Canadell
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Començar a cuinar: Cuina bàsica i pràctica
Aquests  dos tallers estan pensats per a aquells que gairebé no 
han cuinat i necessiten unes nocions bàsiques de cuina:  com 
preparar plats de cada dia (pastes, arrossos, sopes, truites, carn, 
peix, postres senzilles), els secrets per no patir i poder gaudir sol 
o en companya, com organitzar la nevera i el rebost, què no hi 
pot faltar mai... Ideal per a aquells que s’ independitzen i no volen 
tirar del tàper de la mare!
Dissabtes de 10.30 a 13 h (2 sessions. 14 i 21 de juny)
Professora: Montserrat Tapia Canadell

Equilibri en l’alimentació 2: 
prevenir àcid úric, osteoporosis, colesterol….
L’objectiu del curs és que hom pugui, a partir de les bases d’una 
dieta equilibrada fetes en el primer nivell del curs “L’equilibri 
en l’alimentació”, conèixer la importància de l’alimentació en la 
prevenció de l’osteoporosis, del colesterol i de l’àcid úric i en la 
millora de la salut de la persona.En el curs veurem la necessitat 
d’agafar consciència en els hàbits alimentaris repetits al llarg del 
dia, i poder decidir per un mateix quins hàbits ha d’integrar de 
manera automàtica i satisfactòria per aconseguir una alimentació 
amb plaer i que permeti  “invertir” en salut.
Divendres de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 25 d’abril)
Professora: Griselda Marfà 
Observacions: per fer aquest curs és recomanable haver fet el primer nivell 
bàsic de “L’equilibri en l’alimentació”.
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CREIXEMENT PERSONAL

Comunicació assertiva.
La comunicació és un aspecte molt important per desenvolupar 
qualsevol relació humana. Gràcies a la comunicació assertiva 
podem aprendre noves tècniques de comunicació per millorar 
les nostres relacions i aprendre noves tècniques de reduir els 
conflictes.
Dimarts de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 15 d’abril)
Professora: Grace Puertas

Expressió plàstica
Curs per aprendre a desconnectar de les tensions i estrès diaris, 
per aprendre  a expressar-se amb naturalitat i de forma distesa, 
despertant el nen que portem dins, donant valor i èmfasi als 
materials que estem acostumats a rebutjar cada dia posant-los al 
servei de les nostres emocions i sentiments.
Dimecres de 18 a 20 h (7 sessions. Inici 16 d’abril)
Professores: Maiane Fradera
Observació: cal consultar a la fitxa completa del curs, el material que cal portar.

Reeducació de la postura.
Un curs teòric i pràctic per prendre consciència dels factors i hà-
bits que influencien en la nostra postura corporal i per aprendre 
exercicis d’aplicació senzilla per millorar-la.
 Dijous de 10 a 12 h (6 sessions. Inici 17 d’abril)
Professora: Catherine Hansen 
Observació: els participants han de venir amb roba còmoda i mitjons. També han de 
portar 2 tovalloles o fulards (una per cobrir la màrfega i l’altra per tapar-se).



48€

Intel·ligència emocional.
La intel·ligència emocional és la que ens ajuda a millorar la rela-
ció amb un mateix i la relació amb els altres. Millorar-la suposa 
tenir més control sobre les nostres emocions, sobre la nostra 
felicitat i sobre la nostra salut emocional.
Dilluns de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 14 d’abril)
Professora: Grace Puertas

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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EINES DE SUPORT DOMÈSTIC

 Taller de bricolatge domèstic 2n nivell.
Adreçat als qui ja han fet el primer nivell del taller i que volen 
aprofundir en els conceptes i pràctiques ja realitzades, així 
com conèixer les possibilitats dels treballs amb ferro. Adreçat 
a persones que tenen un nivell mínim de coneixements dels 
conceptes tractats en el primer nivell. Al taller s’hi explicaran uns 
coneixements teòrics i la pràctica per assolir així un millor grau 
de confiança en la utilització de les eines i materials.  
Dimarts de 19 a 21 h (4 sessions. Inici 15 d’abril)
Professor: Josep Ontañón Serramià – ESBiosfera

La farmaciola natural.
Introducció al món de l’etnobotànica i la fitoteràpia, mitjançant 
l’elaboració pràctica d’alguns dels remeis amb plantes medicinals. 
Tots els pobles de la humanitat han utilitzat el seu entorn natural 
com a font de remeis curatius, i en especial les plantes. Reconèixe-
rem i identificarem les principals plantes medicinals del nostre en-
torn, en descobrirem els seus usos i les seves propietats remeieres.
Dilluns de 10 a 12h h (2 + 1 sessions. 12,19 i 26 de maig)
Professors:  Alba Miralpeix – L’Obaga Serveis Ambientals
Observació: hi haurà una sortida de camp, el dilluns 26 de maig de 9 a 13h
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Un volta al món de Salvador Dalí
Surrealista, provocador, groller, sublim, la figura de Dalí va tapar, en 
massa ocasions, el seu talent artístic i va deixar en segon terme la 
importància de la seva obra en la història de l’art del segle XX. 
Amb aquest curs es vol aprofundir en els temes, les influències i la 
projecció de l’obra de Dalí, així com en les relacions que va establir 
amb altres artistes i personatges de la seva època. 
El curs es planteja com un itinerari per les diferents etapes de la 
vida i obra de Salvador Dalí, que estan molt vinculades a les diver-
ses i diferents ciutats on va viure i treballar. 
Dimarts de 18 a 20h (5 sessions. Inici 15 d’abril)
Professors: Judith Vives i Jesús Gonzàlez 

Aprèn a mirar a través dels grans 
autors de la fotografia.
L’objectiu és aprendre a mirar fotografies fent servir com a 
referència l’obra dels grans mestres del segle XX. S’explicaran 
les claus compositives bàsiques per entendre una imatge i la 
significació que aquesta pot adquirir segons el marc històric, el 
mitjà expositiu i la mirada de l’espectador. Es visionarà l’obra més 
representativa d’alguns autors clau que han marcat la història.
Dilluns de 17 a 19 h (3 sessions. Inici 28 d’abril)
Professors: Eva Parey

CURSOS I TALLERS
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Introducció al cinema.
Farem un recorregut per entendre com es construeix una imat-
ge, entendre des del color, fins el tipus d’enquadrament, el movi-
ment de càmera, l’atrezzo, és a dir, la funció de tots els elements 
que són recursos per a una posada en escena.
Dilluns de 17 a 19 h (4 sessions. Inici 14 d’abril)
Professors: Francesc Alarcón

Música clàssica: Els millors concerts amb solistes.
El concert com a forma musical va sorgir en el segle XVIII, a l’èpo-
ca barroca. Cal diferenciar el concerto grosso i el concerto per a 
solista. En aquest curs introduirem  el concert per a solistes, una 
forma musical molt popular que es va estendre en el classicisme 
musical, en el romanticisme, en el segle XX, fins a l’actualitat.
Dijous de 19.15 a 20.45 h (6 sessions. Inici 24 d’abril)
Professora: Maria Teresa Julià

Grafolofia 3.
Grafoestima: La grafologia emocional es basa en el lapsus emoci-
onal que es produeix quan escrivim una paraula o una frase que 
ens ha cridat l’atenció i que va en contra de la nostra manera de 
pensar i de sentir o que ens produeix una sensació agradable i 
plaent. Aquests trets emocionals ens mostren l’aspecte afectiu, 
l’estat d’ànim, el sentiment agradable o desagradable que ens 
provoca un xoc emocional. Qualsevol xoc emotiu revela un 
conflicte entre la intenció conscient i el desig inconscient, iels 
reflectim sobre el paper en anomalies gràfiques.
Divendres de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 25 d’abril)
Professors: Floren Solà Basas

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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Segueix-nos!
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centre de formació permanent

Tres Roques

@tresroques

Aquí!


