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! Període de sol·licitud

d’inscripció curs 2014-2015

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!

De l’1 al 17 de desembre 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 
bancari 2038 6697 72 6400002655 de Bankia un cop publicades 
les llistes, el 19 de desembre, amb l’acceptació i realització de 
l’activitat. La data límit per fer l’ingrés és l’ 11 de gener de 
2015. 
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 25.557-2014
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CURSOS I TALLERS

Millora de les
competències
personals

IDIOMES

Inicia’t amb l’anglès. Nivell I. 
Si l’anglès et sona a xinès aquest curs és per a tu, aprendrem de 
manera amena i pràctica, Curs adequat a persones que mai han 
cursat anglès abans i que volen ser independents en situacions 
de primera necessitat en què podran donar dades personals, fer 
presentacions i relacionar-se amb altres a l’estranger.
Dimecres de 10.45 a 12.15 h ( 8 sessions. Inici 21 de gener)
Professora: Rebeca Pérez Bermejo

Inicia’t amb l’anglès. Nivell II. 
Curs adequat per a persones que mai no han estudiat anglès 
abans i que volen ser autònoms en situacions de primera neces-
sitat. En aquest segon nivell del curs seguirem endinsant-nos en 
l’anglès. És important haver cursat el nivell I.
Dimecres de 9 a 10.30 h ( 8 sessions. Inici 21 de gener)
Professora:  Rebeca Pérez Bermejo
* Observacions: important haver cursat el primer nivell Inicia’t amb l’anglès a Tres 
Roques.
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Conversa en anglès: Parlem d’actualitat
Parlem de política a la cafeteria, d’actualitat a la perruqueria, dels 
nostres viatges al bus i de un sense fi de coses més cada dia... i si 
parléssim de tot això en anglès? Desenvoluparem estructures per 
argumentar les nostres opinions, treballarem vocabulari d’àmbit 
internacional i guanyarem fluïdesa i seguretat.
Dijous de 17.30 a 19 h ( 8 sessions. Inici 22 de gener )
Professora: Sònia Bernabeu Vila
* Observacions: important haver cursat el primer  i segon nivell Inicia’t amb l’anglès a 
Tres Roques o tenir coneixement mitjà de l’idioma.

Conversa d’alemany nivell inicial
Curs dirigit a totes aquelles persones que vulguin començar a 
posar en pràctica la vessant oral de l’alemany. Tractarem situaci-
ons relacionades amb el nostre dia a dia que ens ajuden a perdre 
la por i a ser més espontanis. Traurem temes per poder fomentar 
el debat i l’opinió. Hier gilt das Motto: ”Nur keine Hemmungen”
Dimarts de 17.30 a 19 h ( 8 sessions. Inici 20 de gener )
Professora: Dirk Volkmar Le Gall 
* Observacions: el nivell que ha de servir de guia és  l’A2, equivalent a un 2n de EOI. Tot 
Com que el nivell inicial és complicat de determinar, el curs s’adapta a les necessitats i al 
nivell dels participants.

Conversa en francès: Parlem d’actualitat
Parlem de política a la cafeteria, d’actualitat,, dels nostres viatges 
al bus i de un sense fi de coses més cada dia... i si parléssim de tot 
això en francès? Desenvoluparem estructures per argumentar les 
nostres opinions, treballarem vocabulari d’àmbit internacional i 
guanyarem fluïdesa i seguretat.
Dijous de 10.30 a 12 h ( 8 sessions. Inici 22 de gener )
Professora: Dirk Volkmar
* Observacions: important haver cursat, mínim, el primer  i segon nivell de francès a 
Tres Roques o tenir coneixement mitjà de l’idioma.
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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.
Dilluns de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 19 de gener)
Professora: Carme Diaz Corral
* 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

Conversa en italià: Parlem ?
Comunicar-se en italià en situacions bàsiques com ara al carrer, a 
les botigues de roba i de queviures. Aprendrem a parlar de situa-
cions passades com a les vacances i la infància. Es profunditzaran 
les formes i estructures lligades amb el món laboral com el CV, 
la trucada de feina, la recepció del client a l’empresa, l’entrevista 
de feina, les convencions socials i l’ús del tractament formal i 
informal. Es tractaran els principals aspectes de la cultura italiana 
com són els hàbits dels italians, els horaris, el temps de lleure, la 
cuina, les vacances, la música, l’art, etc. 
Dimecres de 19 a 20.30 h ( 8 sessions. Inici 21 de gener )
Professora: Nicoletta Nanni
* Observacions: el contingut del curs està pensat per a alumnes de nivell mitjà. Impres-
cindible tenir coneixements d’italià per mantenir una conversa. És possible canviar el 
contingut del curs depenent del nivell i interessos dels alumnes. 
Important haver cursat, mínim, el primer  i segon nivell d’italià a Tres Roques o tenir 
coneixement mitjà de l’idioma.



36€

54€

08

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 als 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 23 de gener)
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.

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. Dimecres de 11.15 a 13.15 h (9 sessions. Inici 21 de gener)
Grup tardes. Dimarts de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 20 de gener)
Professors: Dani Berjano (matins) i Jordi Clopés (tardes) 
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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. Dimecres de 9 a 11 h (9 sessions. Inici  21 de gener)
Grup tardes. Dijous de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 22 de gener)
Professors: Dani Berjano (matins) i Jordi Clopés (tardes) 

ACTIC mitjà - Ofimàtica: processador de text, full 
de càlcul, presentacions i el núvol.
Aprèn des del principi però amb profunditat les principals eines 
ofimàtiques utilitzades al món laboral. Coneixes les eines gratu-
ïtes Google Drive i LibreOffice? Treballa de forma cooperativa 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 productes o acti-
vitats amb una presentació. El temari d’aquest curs també serveix 
de preparació per a l’examen del nivell mitjà de la certificació 
ACTIC.
Grup matins. Dimarts de 9 a 11 h (9 sessions. Inici 20 de gener)
Grup tardes. Dimecres de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 21 de gener)
Professors: Dani Berjano (matins) i Jordi Clopés (tardes) 

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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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. Dimarts d’11.15 a 13.15 h (9 sessions. Inici 20 de gener)
Grup tardes. Dimecres de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 21 de gener)
Professors: Dani Berjano(matins) i Jordi Clopés (tardes) 

Aplicacions i dispositius mòbils.
Tens un dispositiu mòbil i vas una mica perdut? Vols conèixer els 
principals programes (APPS) i com utilitzar-los? Aprèn a instal·lar i 
desinstal·lar les APP del teu dispositiu mòbil i molt més en només 
quatre sessions. Es treballarà amb el sistema Android tot i que 
moltes de les aplicacions que es veuran a classe són compatibles 
amb IOS (Iphone).
Dimarts de 19.15 a 21.15 h (4 sessions. Inici 20 de gener)
Professor:Jordi Clopes

Entendre i configurar xarxes informàtiques  
és fàcil.
Vols saber configurar qualsevol dispositiu informàtic en xarxa? 
Saps si la xarxa Wi-Fi de casa teva és segura? Vols protegir-te dels 
atacs dels crackers? Ets  mare/pare i vols filtrar alguns continguts 
web que visiten els teus fills? Curs tècnic adreçat a persones 
inquietes que vulguin entendre el funcionament d’una xarxa d’or-
dinadors i poder realitzar configuracions. Imprescindible certificat 
ACTIC nivell mitjà o ser usuari habitual d’informàtica i Internet.
Dijous de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 22 de gener )
Professor: Jordi Clopés 
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Aprenentatge permanent a la xarxa.
Internet i les noves tecnologies han revolucionat l’educació, que 
ara pot succeir a qualsevol lloc i en qualsevol moment. La xarxa 
ha democratitzat l’accés al coneixement i ha originat un ecosiste-
ma de comunitats educatives intergeneracionals i interculturals, 
basada principalment en la col·laboració. El taller, presentarà i 
explorarà alguns dels entorns educatius més populars i facilitarà 
les eines fonamentals per a l’aprenentatge a la xarxa, com a 
receptors i també com a productors  de coneixement.
Dimarts de 19.15 a 21.15 h (4 sessions. Inici 24 de febrer )
Professora: Agnès Santos 

Iniciació al disseny gràfic.
Si bé és cert que “allò que no es comunica, no existeix”, avui dia 
sabem que no n’hi ha prou de comunicar-ho. El curs resseguirà 
els fonaments del disseny gràfic, de manera molt pràctica, per 
tal d’aprendre a realitzar, a través d’un software especialitzat, els 
vostres propis projectes gràfics (cartells, tríptics, flyers, targetes 
de visita,...) aconseguint resultats professionals i atractius.
Dilluns de 11 a 13 h (8 sessions. Inici 19 de gener )
Professora: Agnès Santos 

Aprèn a fer 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 9 a 11 h (5 sessions. Inici 23 de gener)
Professor: Ferriol Barbena
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Com utilitzar Facebook i Twitter a nivell usuari. 
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.
Dijous de 11.15 a 13.15h ( 5 sessions. Inici 22 de gener)
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 incrementar el valor del teu perfil professional 
incorporant unes de les competències més demanades en 
l’actualitat.
Dilluns de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 19 de gener)
Professor: Víctor Plana
Observacions: el contingut del curs està pensat per a alumnes de nivell mitjà 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 bàsica del Pla general comptable per a pimes.
Aprendràs els conceptes bàsics per portar una comptabilitat 
senzilla d’una empresa petita i mitjana.
Dissabte de 10 a 12 h (6 sessions. Inici 24 de gener)
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-
rà les competències clau de l’atenció al públic: intel·ligència emo-
cional, comunicació efectiva, expressió oral, mediació.  L’objectiu 
del curs, de caire eminentment pràctic, és consolidar una bona 
aptitud comunicativa i desenvolupar tècniques efectives per a 
treballar de cara al públic.
Dilluns de 17 a 19h h (6 sessions. Inici 19 de gener)
Professora: Agnès Santos Pardo

Millora la teva capacitat de treball en equip. 
Aquest curs té com a objectiu adquirir i millorar les habilitats 
que fan possible el treball d’equip. S’aprofundirà en habilitats 
personals i habilitats grupals tals com la comunicació, la resolució 
de conflictes, la flexibilitat, la cooperació versus la competència i 
la cohesió dintre d’un equip.
Dimarts de 17 a 19h ( 6 sessions. Inici 20 de gener)
Professora: Grace Puertas

Curs de capacitació de lideratge. 
L’objectiu d’aquest curs és desenvolupar les habilitats personals 
i professionals per exercir un lideratge constructiu i positiu a fi 
d’afavorir que l’equip treballi amb entusiasme i motivació per 
l’assoliment d’objectius.
Dilluns de 17 a 19h ( 6 sessions. Inici 19 de gener)
Professora: Grace Puertas
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Expressar-se en públic i narració oral. 
Curs de desenvolupament de tècniques d’expressió oral en 
públic: com parlar, com llegir, com adreçar-se al públic. Perdre la 
por de parlar en públic i saber modular la veu segons el text o la 
situació en què es trobi l’orador. Es faran pràctiques de lectura a 
classe i tècniques de respiració adients al text.
Dijous de 19.15 a 20.45  h (7 sessions. Inici 22 de gener)
Professora: Carme Faja

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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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 foto-
gràfics 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 majoria dels petits encàrrecs fotogràfics de qualsevol 
negoci.
Grup matins. Dimarts de 10.30 a 12 h (10 sessions. Inici 20 de gener)
Grup tardes. Dilluns de 17.30 a 19 h (10 sessions. Inici 19 de gener)
Professors: Xènia Solà (matins) i Sergio Ruiz (tardes) 
Observació: Imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o digital bridge.

CURSOS I TALLERS

Formació
professional
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Curs de fotografia digital. Nivell II.
Adreçat a persones aficionades amb nocions tècniques bàsiques 
que volen seguir aprenent i perfeccionant el seu treball. Aquest curs 
ofereix l’oportunitat de fer un tast a diverses disciplines: fotografia 
d’estudi (el retrat, el bodegó i el macro amb la il·luminació específica), 
fotografia d’exteriors (el paisatge, arquitectura, reportatge i fotografia 
nocturna). Amb una millora en la tècnica fotogràfica sempre es pot 
perfeccionar el resultat en aplicacions professionals i artístiques.
Grup matins. Dilluns de 10.30 a 12 h (10 sessions. Inici 19 de gener)
Grup tardes. Dimecres de 19 a 21 h (10 sessions. Inici 21 de gener)
Professors: Xènia Solà (matins) i Sergio Ruiz (tardes) 
Observació: S’ha d’haver cursat el primer nivell o similar i portar càmera rèflex.

Taller de Ligthroom i gestió RAW.
El programa de gestió i retoc digital Adobe Photoshop Lightroom 
s’ha postulat com una de les eines més utilitzades tant a nivell pro-
fessional com amateur per administrar el flux de treball. En aquest 
curs cobrirem pràcticament totes les necessitat: 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 fotogràfic, inclòs el 
RAW. Aquest darrer ens permet treballar amb molta més qualitat i, 
per tant, poder treure un major rendiment a les nostres imatges.
Dilluns de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 19 de gener)
Professor: Sergio Ruiz Gordillo

Els secrets de la foto d’aproximació. 
S’expliquen les tècniques, procediments i trucs per aprendre a obte-
nir imatges de qualitat dels elements més menuts, com ara monedes, 
segells, joies, minerals, insectes... així com detalls dels més grossos.
Dissabtes de 10 a 13.30 h (4 sessions. Inici 7 de febrer)
Professor: Albert Masó
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Curs il·luminació amb flaix portàtil. 
El flaix portàtil o extern és un dels accessoris més recomenats en 
fotografia. La seva versatilitat i dimensions el converteixen en el dis-
positiu ideal per il·luminar qualsevol escena amb resultats professi-
onals. Aprofundirem 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 llum combinada. Aquest curs dóna resposta a 
qualsevol aplicació professional o creativa amb el flaix portàtil.
Dimarts de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 20 de gener)
Professor: Sergio Ruiz
Observació: imprescindible haver cursat el primer nivell o similar,  
portar càmera rèflex i trípode i flaix portàtil.

Curs de fotoperiodisme
L’objectiu del curs és capacitar l’alumne per poder practicar el 
fotoperiodisme. Es donaran nocions i pautes per resoldre situa-
cions relacionades amb l’actualitat, societat, esdeveniments i es-
ports. El retrat, l’instantània, el reportatge i l’assaig fotoperiodístic 
seran els recursos expressius i comunicatius en què es treballarà
Dijous de 18 a 19.30 h (8 sessions. Inici 22 de gener )
Professora: Eva Parey
Observacions: és imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o digital bridge.. 
Cal tenir coneixements de fotografia i de com fer servir la càmera fotogràfica.

Retoc fotogràfic. 
El procés de creació d’una imatge no acaba amb el clic de l’obtu-
rador. El procés de retoc i gestió de l’arxiu és tan important com la 
resta. Aprendrem a aplicar els ajustos necessaris a les fotografies 
per aconseguir el millor resultat, a través de diferents pràctiques.
Dijous de 9 a 11 h (8 sessions. Inici 22 de gener)
Professora: Xènia Sola
Observacions: és imprescindible tenir coneixements bàsics d’informàtica.



52,50€

56€
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Gravació de vídeo bàsic. 
Curs bàsic de vídeo per treure el millor rendiment a les teves 
gravacions i fer-les més atractives i entretingudes. Treballarem 
conceptes bàsics d’enquadrament i planificació. Donarem eines 
i recursos per editar vídeos i posar-hi efectes. També aprendrem 
la manera de guardar els vídeos en el format més adient a cada 
mitjà.
Divendres de 17.30 a 19.30 h (8 sessions. Inici 23 de gener)
Professor: Jordi Aliberas Pavón
Observacions: els alumnes hauran de disposar d’una càmera de vídeo  
o un mòbil que permeti gravar i descarregar vídeos.

OFICIS I  ARTESANIA

Horticultura ecològica. 
Curs teòric amb una sessió pràctica. El curs té com a objectiu 
conèixer la normativa vigent i la seva aplicació pràctica, adquirir 
coneixements pràctics sobre les tècniques i el maneig de l’agri-
cultura 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’ecosistema horta. Tant per al disseny de l’horta 
familiar com per a l’urbana i la professional. 
Dissabtes de 10 a 12.30 h (6 sessions. Inici 24 de gener)
Professor: Paco Cerviño Fernández. Associació Agroambiental Temps de Saó
* Observacions: per a la sortida de camp, els alumnes haurien de 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.
Dimecres de 18 a 20.15 h (6 sessions + 1 sortida de camp. Inici 21 de gener)
Professors: Mar Romero Gómez / Sergi Travessa Danés 
(L’Obaga Serveis Ambientals)

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
Divendres de 10.30 a 12.30 h (8 sessions. Inici 23 de gener)
Professora: Montse Bassas
Observacions: es recomana mirar la fitxa completa per veure el material necessari. 
Cada participant ha de portar un objecte per restaurar, de dimensions reduïdes i una 
bata per no embrutar-se.

Taller de ceràmica avançat:  
Construcció de peces i acabats. 
En aquest trimestre farem un taller de ceràmica per tal de treba-
llar les tècniques manuals de construcció de peces i acabats. Se-
gons el nivell de l’alumne construirem peces diferents mitjançant 
les tècniques del marrell, de planxa i del relleu.
Dijous de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 22 de gener)
Professor: Taller de Ceràmica Ixió (Joan Serra i Mia Llauder)
Observacions: es recomana portar una bata o davantal.
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Cera perduda en joieria.  
Aquesta tècnica és una de les més antigues de la joieria per 
descobrir les infinites possibilitats del món del modelatge. En el  
taller, mostrarem què és la cera perduda i la microfusió, els tipus 
de cera que hi ha, per a què serveixen i com les podem treballar 
sense disposar de la maquinària que exigeix la joieria.
Dimecres de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 21 de gener)
Professora: Maiane Fradera
Observacions: es recomana mirar la fitxa completa per veure el material necessari.

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’escrip-
tor i maneres d’idear i estructurar un relat curt. No cal tenir 
experiència.
Dimarts de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 20 de gener)
Professor: Jordi Lopesino

Taller de confecció. 
Aquest curs està dirigit a persones que ja tenen nocions de cos-
tura i de cosir a màquina. Tocarem tot el que té a veure amb la 
confecció, realitzarem el patró a classe o bé patrons d’una revista. 
Aprendrem a tallar la roba i a confeccionar 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.
Dilluns de 10 a 11.45 h (8 sessions. Inici 19 de gener)
Professora: Sandra del Cerro Rosales
Observacions: es recomana mirar la fitxa completa per veure el material necessari.



49€

52,50€

52,50€

21

Reciclatge de roba. 
Donem una segona oportunitat a la roba antiga o trencada amb 
una mica d’imaginació i entusiasme. Aplicar un dibuix o brodat 
a una faldilla, canviar les mànigues d’una camisa, afegir volants i 
butxaques a un vestit, transformar un pantalons en una faldilla o 
bé canviar un coll d’una jaqueta.
Dijous de 10 a 11.45 h (8 sessions. Inici 22 de gener)
Professora: Sandra del Cerro Rosales
Observacions: es recomana mirar la fitxa completa per veure el material necessari.

Postres de xocolata. 
Curs demostratiu adreçat a totes aquelles persones no professi-
onals que vulguin conèixer, complementar o corregir els secrets 
de la xocolata a la pastisseria per poder posar en pràctica les 
postres que es poden fer amb  els tres tipus de xocolata, negra, 
llet i blanca.
Dimecres de 10.30 a 13 h (6 sessions. Inici 21 de gener)
Professor: Dani Vila i Escarré

Iniciació a la pastisseria nivell 2. Noves receptes 
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. 
Recomanat per a aquells que ja han dut a terme el 2n nivell a Tres 
Roques i volen aprendre noves receptes.
Dimecres de 18 a 20.30 h (6 sessions. Inici 21 de gener)
Professor: Dani Vila i Escarré



45€

58,50€

50€

22

Curs d’elaboració de projectes. 
Curs destinat a totes les persones que volen aprendre a redactar 
un projecte i elaborar una idea. 
Divendres de 18 a 20 h (9 sessions. Inici 23 de gener)
Professor: Collage Accions Culturals i de Lleure
Col·laboradors: Àrea de Joventut Ajuntament de Mataró

Curs iniciació monitoratge de menjadors. 
Curs adreçat a totes aquelles persones que s’inicien en l’educació 
en el lleure en l’espai del menjador escolar; que vulguin treballar 
en un menjador escolar o que simplement vulguin conèixer el 
món de l’educació en el lleure. Un curs amb l’objectiu principal 
d’adquirir eines i recursos per fer del menjador escolar un espai 
educatiu de lleure professional.
Divendres de 9 a 13 h (7 sessions. Inici 23 de gener)
Professor: Collage Accions Culturals i de Lleure
Col·laboradors: Àrea de Joventut Ajuntament de Mataró

Curs introductori per a vetlladors. 
Acompanyant assistencial escolar. Curs adreçat a totes aquelles 
persones interessades a treballar amb infants amb necessitats 
educatives especials en un entorn escolar o de lleure. Un curs 
amb l’objectiu principal d’adquirir eines i recursos per afrontar la 
tasca d’acompanyament als infants amb NEE en un espai educa-
tiu de lleure professional.
Dijous de 17 a 21 h (5 sessions. Inici 22 de gener)
Professor: Collage Accions Culturals i de Lleure
Col·laboradors: Àrea de Joventut Ajuntament de Mataró



56€

56€

23

CURSOS I TALLERS

Suport
familiar

CUINA DOMÈSTIC A

Ensamblatge II: Cuina pràctica  
per organitzar el teu rebost. 
Segon nivell del curs d’ensamblatge que tant 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’aprofitament 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.
Dimarts de 10.30 a 12.30 h (7 sessions. Inici 3 de febrer)
Professor: Gonzalo Martínez

Menús per menys de cinc euros. 
Menús divertits, fàcils, saborosos i econòmics per al dia a dia. 
Aprendràs a aprofitar al màxim la matèria primera de temporada,
preparant un primer plat, un segon plat i unes postres amb 
menys de 5 euros per persona.
Dimarts de 18.30 a 20.30 h (7 sessions. Inici 3 de febrer)
Professor: Gonzalo Martínez
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Curs pràctic de pasta fresca. 
Curs totalment pràctic. Durant les tres sessions del curs, pre-
pararem diferents tipus de pasta fresca que combinarem amb 
diverses salses i farcits; tot preparat a classe treballant en equip.
Dijous de 10 a 12.30 h (3 sessions. Inici 5 de febrer)
Professor: Gonzalo Martínez

Cuina sense entrebancs 
Elaborarem  receptes que ens permetran adquirir tècniques 
adequades per cuinar tot tipus de plats d’ una manera fàcil i 
amena per aconseguir que la cuina del dia a dia sigui assequible 
a tothom. Per mitjà de les receptes agafarem gust per la cuina i 
en farem una tasca senzilla i divertida . A cada  sessió donarem 
consell sobre organització, compra , aprofitament i elaboració de 
menús, amb alternatives saludables.
 A cada sessió s’elaboraran 3 receptes que compondran un menú 
equilibrat i 2 plats més que seran d’ aperitius o postres.
Dilluns de 18 a 20.30 h (5 sessions. Inici 2 de febrer)
Professora: Montserrat Tàpia Canadell

Cuina vegetariana per a tothom. 
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 dins l’opció vegetariana 
i macrobiòtica. 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 24 de gener)
Professora: Montserrat Tapia Canadell
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L’equilibri en l’alimentació. 
L’objectiu del curs és que la persona entengui la diferència entre 
l’alimentació i la nutrició; així mateix coneixerem els diferents nu-
trients que necessitem per viure en salut i la funció d’aquets nu-
trients dins el nostre cos. També aprendre a valorar els aliments 
pels seus nutrients, més que per les calories. També veurem què 
és la caloria i la classificació dels aliments en les diferents grups 
que tenim.
Un altre objectiu és que la persona pugui conèixer les bases 
per elaborar una dieta equilibrada i valorar la nostra dieta 
mediterrània.
Dilluns de 9.30 a 11.30 h (6 sessions. Inici 19 de gener)
Professora: Griselda Marfà 

Alimentació en etapa infantil ( 3 als 12 anys ). 
L’etapa infantil, dels 3 als 12 anys, és una etapa de desenvolu-
pament progressiu i continuat, i determina en gran manera les 
condicions de salut durant la resta de vida. En aquesta etapa 
l’infant és  molt receptiu a tot el que se li explica i confia en els 
seus educadors, i és ara quan hem d’aprofitar per educar-lo i 
aconseguir una alimentació saludable i hàbits saludables que 
mantindrà d’adult.
Aprendràs estratègies educatives per poder ajudar l’infant a 
tastar nous gustos i nous aliments, amb seguretat i optimisme, 
sense por ni creant resistència per part seva.
Divendres de 9.30 a 11.30 h (6 sessions. Inici 22 de gener)
Professora: Griselda Marfà 
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CREIXEMENT PERSONAL

Comunicació assertiva 2. 
Continuació del curs de Comunicació assertiva de Tres Roques 
i s’aprofundirà en els coneixements adquirits en aquest. 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. 
Dilluns de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 19 de gener)
Professora: Grace Puertas
* Observacions: és necessari haver cursat el 1r nivell de comunicació assertiva

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.
Dimarts de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 20 de gener)
Professora: Grace Puertas

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.
Grup matins: Divendres de 10 a 12 h (6 sessions. Inici 23 de gener)
Grup tardes: Dijous de 18 a 20h (6 sessions. Inici 22 de gener )
Professora: Catherine Hansen 
Observació: els participants han de venir amb roba còmoda i mitjons. També han de 
portar dues tovalloles o fulards (una per cobrir la màrfega i l’altra per tapar-se).
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Més informació a www.mataro.cat/tresroques!

EINES DE SUPORT DOMÈSTIC

Taller de bricolatge domèstic. 
Molts cops et cau la casa a sobre quan veus que deixa de funci-
onar una aixeta , cau una rajola, una porta no tanca bé o voldries 
fer un petit canvi en una instal·lació elèctrica.
Amb aquest taller t’ajudarem a perdre la por d’afrontar aquests 
petits reptes domèstics donant-te unes nocions bàsiques de 
com utilitzar algunes eines i materials i aplicar aquests coneixe-
ments a les reparacions domèstiques.
Dilluns de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 19 de gener)
Professor: Josep Ontañón Serramià – ESBiosfera

Acompanyament familiar a l’estudi. 
L’objectiu del taller és tractar de comprendre i buscar solucions 
pràctiques als problemes d’aprenentatge dels fills i filles. Per què 
li agrada tan poc l’escola? Per què li costa tant? Per què sembla 
que tot li sigui indiferent? Com els puc  ajudar? Partint dels 
vostres casos familiars, assajarem tècniques i estratègies útils per 
poder acompanyar-los en el seu propi procés d’aprenentatge, 
d’una manera afectiva, creativa, lúdica i no autoritària.
Dijous de 19 a 21 h (4 sessions. Inici 22 de gener)
Professora: Agnès Santos
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“Escoltar la música: 
Introducció al llenguatge musical”. 
El curs presentarà, de manera clara i intuïtiva, aquelles nocions 
del llenguatge musical que són fonamentals per tal d’enriquir la 
nostra escolta, sigui quin sigui el tipus de música que ens agrada.  
Es faran exercicis d’oïda, es treballarà el ritme, la identificació del 
tempo i la comprensió de les dinàmiques musicals. L’objectiu 
del curs és passar de “sentir música” a saber escoltar-la i gaudir-la 
encara més.
Dimarts de 19.15 a 20.45 h (4 sessions. Inici 20 de gener)
Professora: Agnès Santos

Alfred Hitchcock i les seves ombres. 
Fem un recorregut per la filmografia d’Alfred Hitchcock, repas-
sant els seus referents, com Fritz Lang, i els directors que han fet 
seus molts dels trets de Hitchcock, com De Palma o Chabrol, i 
aquells directors que en algun moment concret hi han fet una 
referència directa, com Scorsese o Guerín.
Dimecres de 19.15 a 20.45 h (6 sessions. Inici 21 de gener)
Professor: Francesc  Alarcón

CURSOS I TALLERS
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Artistes que han transgredit  
en la Història de l’Art. 
Realitzarem un recorregut per la Història de l’Art a través dels 
artistes que més han aportat en contingut i forma. Artistes que 
han produït girs en la Història de l’Art i  que han format nous 
moviments artístics. Artistes visionaris i avançats a la seva època.
Dissabte de 10 a 12 h (5 sessions. Inici 21 de febrer)
Professora: Sandra Sàrrias

Curs d’iniciació a l’Astronomia. 
Amb l’ajuda de materials audiovisuals, simulacions, planetari 
digital i instruments d’observació, adquirirem una bona base en 
Astronomia, aprendrem a orientar-nos prenent com a referència 
el cel, aprendrem a mirar, localitzar i reconèixer els astres i grups 
celests notables del nostre cel nocturn, i ens familiaritzarem 
amb els instruments bàsics de l’Astronomia de posició: planisferi, 
llunari, nocturlabi...
Dissabte de 10 a 13.30 h (3 sessions. 7, 14 i 21 de març)
Professors: Carles Schnabel Gimeno i Rat Parellada Llobet

Iniciació a la grafologia. 
La grafologia és la ciència que ens permet fer un retrat profund 
de la persona a través de l’estudi de la seva lletra. Si hi estàs 
interessat, ara tens l’oportunitat d’aprendre les tècniques que et 
desvelaran com són els altres i com ets tu mateix. Aquest curs 
t’obrirà un nou món ple de possibilitats personals i professionals.
Divendres de 18 a 20 h (6 sessions. Inici 23 de gener)
Professor: Floren Solà Basas
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Destins de somni: història, cultura i arqueologia. 
Descobreix la història, cultura i arqueològia de diferents destins 
de somni. En aquest primera edició podrem conèixer plegats les 
meravelles de Jordània, Egipte  (un do del Nil ), Turquia i la fusió 
de dos mons i Iran, l’antiga Pèrsia.
Dissabte de 10 a 12 h (4 sessions. Inici 24 de gener)
Professors: Arqueonet. Sílvia Carceller

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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ALTRES:

EXPOSICIÓ DEL CONCURS FOTOGRÀFIC  
FESTA AL CEL
Fins al 22 de desembre
Exposició amb les 40 fotografies finalistes del primer concurs de 
fotografia de la Festa al Cel que es va dur a terme el passat 28 de 
setembre.
Foto:Arnaldo Asturiano

Preparació i examen ACTIC
Lloguer de sales
Aula d’estudi
Cursos per a joves a l’estiu; Tres Roques Jove.
Altres Exposicions
Vermuts literaris amb Planeta lletra
Altres activitats culturals
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Direcció d’Ensenyament / Ajuntament de Mataró

Pl. del Canigó, 7 (c. Tres Roques) / 08303 Mataró
Tel. 93 758 24 75 / Fax 93 758 24 76
tresroques@ajmataro.cat / ensenyament@ajmataro.cat / www.mataro.cat 

Matins / De dilluns a divendres de 9 a 14 h / Dissabtes de 10 a 13.30 h
Tardes / De dilluns a divendres de 17 a 21 h

Equipaments / Sala d’actes (100 persones) / 5 aules taller (50 m2)
2 sales de treball / 1 aula d’informàtica / 1 equipament de cuina

Localització GPS / Coordenades
+41º 32’ 36.51”/ +2º 25’ 41.53” (41.543474,2.428203)

Centre col·laborador:

Segueix-nos!
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centre de formació permanent

Tres Roques

@tresroques

Aquí!


