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! Període de sol·licitud

d’inscripció curs 2015-2016

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!

Del 30 de novembre al 16 de desembre de 2015, 
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 a:

www.mataro.cat/tresroques 
Centre de formació permanent Tres Roques (pl. del Canigó, 7)
Direcció d’Ensenyament (baixada de les Figueretes, 1, 2n)
Oficines d’atenció ciutadana (de dilluns a divendres de 9 a 15 h)
El pagament de les activitats s’ha de fer mitjançant:
 - Carta de pagament amb codi de barres en qualsevol caixer. 
 - A través del TPV ( targeta de crèdit ) 
Si heu estat acceptats/des, tan la carta de pagament com l’enllaç 
per pagar amb targeta de crèdit ho rebreu per correu electrònic 
un cop publicades les llistes, el 18 de desembre, amb l’accepta-
ció i realització de l’activitat. La data límit per fer l’ingrés és el 
10 de gener de 2016. 
Les llistes es podran consultar al mateix CFP Tres Roques i a www.
mataro.cat/tresroques.

Número dipòsit legal B 27431-2015



36€

36€

05

CURSOS I TALLERS

Millora de les
competències
personals

IDIOMES

Inicia’t amb l’anglès. 
Si l’anglès et sona a xinès, aquest curs és per a tu!! Aprendrem 
de manera amena i pràctica a presentar- nos, donar informació 
personal i també vocabulari bàsic per  començar amb l’ idioma.
Dimecres de 9.30 a 11 h ( 8 sessions. Inici 20 de gener)
Professora: Rebeca Pérez Bermejo

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 11.15 a 12.45 h (8 sessions. Inici 20 de gener)
Professora: Rebeca Pérez Bermejo
* Observacions: important haver cursat algun dels cursos inicials d’anglès  
a Tres Roques o tenir coneixement mitjà de l’idioma.
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Inicia’t amb l’anglès. 
Si l’anglès et sona a xinès, aquest curs és per a tu!! Aprendrem 
de manera amena i pràctica a presentar- nos, donar informació 
personal i també vocabulari bàsic per començar amb l’ idioma.
Dijous de 17.30 a 19 h (8 sessions. Inici 21 de gener)
Professora: Sònia Bernabeu Vila

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.
Dijous de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 21 de gener)
Professora: Sònia Bernabeu Vila
* Observacions: important haver cursat algun dels cursos inicials d’anglès a Tres 
Roques o tenir coneixement mitjà de l’idioma.

Francès
Eines pràctiques per viatjar per terres de parla 
francesa.
Fer us de la llengua francesa (comprensió i expressió oral i 
escrita) a través de la temàtica general del viatge i de la geogra-
fia francesa. Estructurat al voltant de quatre blocs temàtics.  1) 
Mitjans de transport 2) Formes d’allotjament: 3) Paratges naturals, 
edificis i monuments importants 4) Festes, festivals i tradicions 
franceses! Un enfocament molt pràctic per fer venir ganes als 
participants de viatjar per terres de parla francesa.  
Dijous de 10 a 11.30 h (8 sessions. Inici 21 de gener)
Professor: Dirk Volkmar Le Gall 

* Observacions: el nivell recomanat per seguir el curs és el B1 o superior
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Conversa en francès: Parlem d’actualitat
Parlem de política a la cafeteria, d’actualitat a la perruqueria, dels 
nostres viatges al bus i d’un sense fi de coses més cada dia... i si 
parléssim de tot això en francès? En aquest curs desenvoluparem 
estructures per argumentar les nostres opinions, treballarem vo-
cabulari d’àmbit internacional i guanyarem fluïdesa i seguretat.
Dilluns de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 18 de gener)
Professora: Carme Díaz
* Observacions: important haver cursat, mínim, el primer  i segon nivell de francès a 
Tres Roques o tenir coneixement mitjà de l’idioma.

Conversa en italià : Parlem d’actualitat
Comunicar-se en italià en situacions bàsiques com ara al carrer, 
a les botigues de roba i de queviures. Aprendrem a parlar de si-
tuacions passades com les vacances i la infància. Profunditzarem 
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 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 20 de gener)
Professora: Nicoletta Nanni
Observacions: imprescindible tenir coneixements d’italià per mantenir una conversa. 
És possible canviar el contingut del curs depenent del nivell i interessos dels alumnes.

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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Conversa en portuguès. Nivell inicial. 
S’aprendran estructures lingüístiques per comunicar-se en por-
tuguès en situacions bàsiques i diàries, també es dedicarà par-
ticular atenció a les funcions i formes lingüístiques fonamentals 
per a la comunicació en l’àmbit laboral: les formes de tractament 
formal i informal, les convencions socials, l’entrevista de treball, la 
recepció del client, el CV, ús del telèfon en l’àmbit laboral, etc,
Es tractaran els principals aspectes de la cultura portuguesa i 
brasilera com els hàbits dels portuguesos.
Dimecres de 17.30 a 19 h (8 sessions. Inici 20 de gener)
Professora: Nicoletta Nanni
Observacions: Curs pensat per a alumnes que s’inicien en l’idioma.

Descobrir la cultura alemanya
gastronomia, cinema, musica, literatura.
Fer ús de la llengua alemanya (comprensió i expressió oral i 
escrita) a través de la temàtica general de la cultura alemanya. Es-
tructurat al voltant de quatre blocs temàtics.  1) Gastronomia: els 
plats mes típics de la gastronomia alemanya. 2) Cinema: biografi-
es dels seus actors i actrius de renom. 3) Música: les lletres de les 
cançons més conegudes 4) Literatura: extracte d’alguns textos 
dels autors i pensadors més celebres de la cultura alemanya!
Dimarts de 19.15 a 20.45 h (8  sessions. Inici 19 de gener)
Professor: Dirk Volkmar Le Gall 
* Observacions: el nivell recomanat per seguir correctament el curs 
és el B1 o superior

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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Inicia’t en el xinès.  
Les classes estan dissenyades per poder parlar o millorar el teu xi-
nès a curt termini. Aprendràs veient, escoltant i repetint, tal com 
vas aprendre el teu idioma, amb diàlegs que et situen en conver-
ses reals per dominar i entendre les expressions més usuals.
Divendres de 18 a 20 h (6 sessions. Inici 22 de gener)
Professora: Institut de Cultura Xina
* Observacions: Curs pensat per a alumnes que s’inicien en l’idioma.

Inicia’t en l’àrab. 
Un curs d’àrab estàndard bàsic destinat a les persones no 
araboparlants i que té com a objectiu treballar les competències 
bàsiques en àrab: comprensió oral, comprensió escrita, escriptu-
ra, i expressió oral, a banda de conèixer la cultura àrab.
Dijous de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 21 de gener)
Professor: Mourad el Ghannami
* Observacions: Curs pensat per a alumnes que s’inicien en l’idioma.

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.
Dimarts de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 19 de gener)
Professor: Jordi Clopés 
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Internet pràctic.
Vols treure el suc a Internet? Utilitzar totes les funcions del correu 
electrònic? Saps xatejar? I fer videoconferència? Vols comprar o 
vendre per Internet?  Veure vídeos en línia? Descarregar música i 
pel·lícules de la xarxa? Saps com utilitzar Internet de forma segu-
ra? Internet pràctic és un curs emmarcat dins del temari bàsic i 
mitjà de la certificació ACTIC.
Dimarts de 9 a 11 h (9 sessions. Inici 19 de gener)
Professor: Dani Berjano 

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 col·laborativa 
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 
activitats amb una presentació.  El temari d’aquest curs també 
serveix com a preparació per l’examen del nivell mitjà de la 
certificació ACTIC.
Grup matins. Dimarts d’11.15 a 13.15 h (9 sessions. Inici 19 de gener)
Grup tardes. Dimecres de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 20 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 dinà-
mica i introductòria amb programes de tractament d’imatge (el 
Gimp), àudio (Audacity) i vídeo (Video Movie Maker). Realitzarem 
muntatge multimèdia i pràctiques guiades pas a pas. Comple-
tarem 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 20 de gener)
Grup tardes. Dimecres de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 20 de gener)
Professors: Dani Berjano(matins) i Jordi Clopés (tardes) 

Torna’t un expert en excel. 
Utilitzarem el Microsoft Excel i dotarem l’alumne dels coneixe-
ments necessaris per fer fulls de càlcul professionals. Treballarem 
conceptes generals com: sèries, referències, gràfics, funcions i fór-
mules. Treballem els formats condicionals, seguretat, les Macros, 
taules i gràfics dinàmics i moltes altres eines. Curs molt complet i 
ben aprofitat.
Dimarts de 19.15 a 21.15 h (10 sessions. Inici 19 de gener)
Professor:Jordi Clopés

Torna’t un expert en word. 
Microsoft Word 2013 és una de les eines d’ofimàtica  
més utilitzades del món. Aprendrem a crear documents de forma 
senzilla amb el gran ventall d’eines que posa el Word al nostre 
abast. Treballarem els formats, els estils, crearem índex automàti-
cament, encapçalaments i peus de pàgina, portades, numeració 
de pàgines, enriquiment gràfic del document, plantilles, taules i 
moltes coses més. Curs indispensable.
Dijous de 17 a 19 h (10 sessions. Inici 21 de gener)
Professor:Jordi Clopés
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Aplicacions i dispositius mòbils: 
Treu partit del smartphone. 
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 
sis sessions. Treballarem amb el sistema Android tot i que moltes 
de les aplicacions que es veuran a classe són compatibles amb 
IOS (Iphone).
Dijous de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 21 de gener)
Professor:Jordi Clopés

Curs de Community Manager. 
Acosta’t a l’Internet que es veu des de l’e-màrqueting i fes un 
tastet en el dia a dia dels professionals del Community Mana-
gement, tot familiaritzant-te amb les principals xarxes socials i 
algunes de les millors eines per gestionar-les. Milloraràs el teu 
perfil professional i t’ubicaràs davant un sector laboral ple de 
dinamisme i oportunitats.
Dilluns de 9.30 a 11.30 h (8 sessions. Inici 18 de gener)
Professor: Ramiro Tomé. Arquera.com

Presentacions professionals de qualitat
PPTs, Prezi, Piktochart infografies....
L’objectiu d’aquest curs és poder elaborar presentacions de qua-
litat, per projectes personals o empresarials, en format digital. Per 
fer-ho, aprendrem a estructurar i comunicar més efectivament 
les nostres idees i descobrirem com treure partit a la gran varietat 
d’eines informàtiques que ens poden ajudar a aconseguir-ho.
Dijous de 11.15 a 13.15 h (5 sessions. Inici 21 de gener)
Professora: Júlia Cuyàs
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Iniciació al disseny gràfic. 
Vols aprendre a fer cartells publicitaris, el teu propi logo o flyers 
promocionals? En aquest curs utilitzarem alguns dels programes 
professionals més coneguts per elaborar les teves pròpies crea-
cions gràfiques. A més, a través de la pràctica coneixerem també 
alguns dels principis bàsics del disseny gràfic per poder obtenir 
un millor resultat estètic i comunicatiu.
Divendres de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 22 de gener)
Professora: Júlia Cuyàs
* Observació important: per a l’aprofitament d’aquest curs és indispensable comptar 
amb una base sòlida de coneixements informàtics i estar familiartizats amb l’entorn 
virtual.

EINES 2.0. 
Tècniques i eines web per a la gestió de projectes. 
La gestió de projectes és transcendent per assegurar que els 
nostres projectes acompleixin els objectius establerts en el 
temps i els costos desitjats. Aquesta és una eina fonamental per a 
persones a càrrec de projectes o per a persones que formin part 
d’un equip que desenvolupa un projecte. A voltes, els costos mal 
estimats poden posar en risc el projecte i fins i tot l’organització 
que el desenvolupa. Coneix les principals metodologies i eines de 
programari per a la gestió de projectes i com et poden ajudar a 
millorar-ne l’eficiència. 
Divendres de 9 a 11 h (4 sessions. Inici 19 de febrer)
Professor: Ferriol Barbena Matas
* Observacions: és necessari que els alumnes es puguin desenvolupar  
amb fluïdesa en l’ús d’un ordinador i la navegació per Internet.
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Crea la teva botiga online des de zero. 
Crea i gestiona la teva botiga online des de zero amb WordPress 
+ WooCommerce. Aprèn a crear i gestionar tots els seus pro-
ductes, catàlegs, pagaments, enviaments, informes... i posa’t al 
dia d’algunes bones pràctiques d’e-màrqueting que t’ajudaran a 
treure el màxim profit al teu negoci en línia.
Dissabte de 9.30 a 12.30h (6 sessions. Inici 23 de gener)
Professor: Ramiro Tomé. Arquera.com

ALTRES

Elaboració i seguiment d’ un pressupost. 
Proporcionem les directrius per desenvolupar i controlar un pres-
supost així com les eines per calcular costos i consells perquè el 
pressupost elaborat assoleixi les necessitats de l’organització o 
projecte. 
Divendres de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 22 de gener)
Professor: Jaume Busquets

Comptabilitat i Pla general comptable 
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.
Divendres de 11.15 a 13.15 h (6 sessions. Inici 22 de gener)
Professor: Jaume Busquets
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Aprèn a parlar en públic: tècniques d’expressió 
Si tens dificultats per fer-te entendre als altres, expressar les teves 
idees de manera clara o bé t’agradaria tenir més fluïdesa a l’hora 
de comunicar-te, amb l’ajuda de dinàmiques grupals i exercicis 
pràctics ho podràs millorar. Aprendre tècniques de llenguatge 
corporal, com construir un discurs o fer la teva comunicació més 
assertiva t’ajudaran a comunicar-te de manera més efectiva. 
Dimecres de 19.15 a 21.15 h  (7 sessions. Inici 20 de gener)
Professores: Meritxell Puyané- Arantxa Sabanés

Aprèn a treballar en equip: Dinàmiques de grup
Aquest curs té com a objectiu adquirir i millorar les habilitats que 
fan possible el treball d’equip. S’aprofundirà en habilitats perso-
nals 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 19 h ( 6 sessions. Inici 19 de gener)
Professor: Jaume Martí Mora

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 a 11.30 h (10 sessions. Inici 19 de gener)
Grup tardes. Dilluns de 17.30 a 19 h (10 sessions. Inici 18 de gener)
Professors: Xènia Solà (matins) i Sergio Ruiz (tardes) 
Observació: és 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 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), com en fotografia 
d’exteriors (el paisatge, l’arquitectura, el reportatge i la fotografia 
nocturna). Amb una millora en la tècnica fotogràfica sempre es 
pot perfeccionar el resultat tant en aplicacions professionals com 
en artístiques.
Dimecres de 10 a 11.30 h (10 sessions. Inici 20 de gener)
Professora:  Xènia Sola 
Observació: imprescindible haver cursat el primer nivell o similar  
i portar càmera rèflex.

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 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 19 de gener)
Professor: Sergio Ruiz
Observació: imprescindible haver cursat el primer nivell o similar,  
portar càmera rèflex i trípode i flaix portàtil.
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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 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 18 de gener)
Professor: Sergio Ruiz Gordillo

Taller de foto creativa. 
Ja conec totes les funcions de la meva càmera, i ara què? Crear 
imatges interessants, diferents i amb estil propi, no té res a veure 
amb saber controlar la càmera. Conèixer les regles de composi-
ció, observar l’escena i utilitzar el llenguatge fotogràfic són aspec-
tes que sovint no tenim en compte i, per tant, no aconseguim 
bons resultats. Aquest taller teòricopractic se centra a donar les 
bases necessàries per adquirir “l’ull fotogràfic” i a utilitzar la nostra 
càmera com una verdadera eina d’expressió creativa. “La sensació 
d’obtenir una imatge que realment val la pena, no la canviaria 
per cap altre” Txema Madoz.
Dimecres de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 20 de gener)
Professor: Sergio Ruiz Gordillo
Observació: imprescindible haver cursat nivell II de fotografia o similar i disposar de 
càmera digital, optatiu ordinador portàtil amb photoshop o similar.
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Fotoperiodisme. 
L’objectiu del curs és capacitar l’alumne per poder practicar el 
fotoperiodisme de forma lliure a la nostra societat. Es donaran 
nocions i pautes per resoldre situacions relacionades amb 
l’actualitat, la societat, els esdeveniments i els esports. El retrat, 
la instantània, el reportatge i l’assaig fotoperiodístic seran els 
recursos expressius i comunicatius en què es treballarà.
Dijous de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 21 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.

Macro de camp a la natura
Fotografia d’aproximació a l’aire lliure. 
S’explica la millor manera de fotografiar minerals, plantes i el 
que comporta més dificultat: els petits animals. Així mateix, com 
optimitzar la qualitat d’imatge segons la forma del subjecte i si és 
estàtic o mòbil, segons la perspectiva i si es fa a mà alçada, amb 
trípode o amb flaix. Es mostren els llocs i moments més adequats 
per trobar insectes i similars en plena natura, i com controlar el 
fons negre en usar el flaix. S’ensenya a captar insectes terrestres, 
aquàtics i voladors, a usar fons adequats i a muntar un jardí ento-
mològic amb abeuradors de papallones, atreure amfibis mitjan-
çant gravacions de veu i insectes mitjançant sistemes olfactius 
i lumínics i a combinar la Macro de Camp amb la fotografia de 
paisatge i la fotografia de fauna.
Dissabtes de 10 a 13.30 h (4 sessions. Inici 23 de gener)
Professor: Albert Masó
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Retoc fotogràfic. 
En el món de la fotografia digital, el procés de creació d’una 
imatge no acaba amb el clic de l’obturador. El procés de retoc i 
gestió de l’arxiu és tan important com la resta. Amb aquest curs 
aprendràs a aplicar els ajustos necessaris a les teves fotografies 
per aconseguir el millor resultat, a través de diferents pràcti-
ques a desenvolupar a cada classe que et faran perdre la por a 
l’ordinador.
Dijous de 9 a 11 h (8 sessions. Inici 21 de gener)
Professora: Xènia Sola

Observacions: és imprescindible tenir coneixements bàsics d’informàtica.

OFICIS I  ARTESANIA

Taller d’interiorisme. 
Com aprofitar un espai domèstic? Com combinar estils de 
mobiliari? Quins colors són els més adequats? Aquest curs és una 
introducció a les bases de disseny d’un espai interior domèstic 
o comercial. Estratègies per crear o millorar el nostre entorn 
arquitectònic.
Dilluns de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 18 de gener)
Professora: Júlia Cuyàs

Hort urbà. 
Fonaments per muntar un hort al balcó o a la terrassa, al terrat, al 
jardí, etc. Treballarem condicionants, disseny, materials, plantes 
més adequades, tipus de substrats, materials de construcció, etc. 
Apte per a tot tipus d’edat i per poder tenir un petit oasi a casa.
Dissabtes de 10 a 13 h (6 sessions. Inici 23 de gener)
Professor: Paco Cerviño. Associació Agroambiental Temps de Saó
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Tècniques d’expressió aplicades a la narrativa. 
Nou curs de tècniques d’expressió escrita per a narrativa a càrrec 
de l’escriptor Guillem Sánchez. Curs de sis sessions en què 
treballarem, entre altres coses, la creació de personatges, el ritme 
narratiu, la descripció, el temps a la narració, els arguments i les 
trames. Un curs pràctic i útil per a la gent que vol dedicar-se a 
l’escriptura.
Dimarts de 19.15 a 21.15 h (7 sessions. Inici 19 de gener)
Professor: Guillem Sànchez

Taller d’iniciació a la ceràmica.
Taller 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.
Dimecres de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 20 de gener)
Professor: Ceràmica Ixió
*Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

Taller de patronatge i costura. 
Per transmetre un sistema pràctic i senzill per crear una peça de 
roba a mida. Per aprendre a confeccionar un projecte propi, una 
creació pròpia a través d’una fotografia, dibuix o peça de roba.
Dilluns de 10 a 11.45 h (8 sessions. Inici 18 de gener)
Professora: Sandra del Cerro
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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Aprèn a pintar amb 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.
Dijous de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 21 de gener)
Professor: Eduard Novellas
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

Taller de restauració de mobles. 
La restauració de mobles i peces antigues és un ofici que abasta 
multitud de tècniques com la fusteria, els acabats, el tractament 
de la fusta, la marqueteria, etc. Ens introduirem en algunes 
d’aquestes tècniques que ens permetran restaurar peces tan di-
verses com una capçalera, una calaixera, cadires, tauletes de nit... 
Divendres de 10 a 12 h (8 sessions. Inici 22 de gener)
Professora: Montse Bassas
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material. 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 pintura de mobles i objectes 
La Chalk Paint o pintura de guix ofereix la possibilitat de pintar 
iels teus mobles sense decapar, no necessita emprimació, s’adhe-
reix sobre diferents superfícies i és molt fàcil d’aplicar. Té un acabat 
adequat per pintar els mobles amb acabats envellits, decapés, 
etc. Permet entendre la renovació de la llar des d’una perspectiva 
ecològica i sostenible i... també creativa i feta al vostre gust! Apren-
drem les tècniques d’estergit, craquelats, decapés, patinats, etc.
Dimecres de 10 a 12 h (8 sessions. Inici 20 de gener)
Professora: Montse Bassas
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material. 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.
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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 amb 
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 a 20.45 h  (6 sessions + 1 sortida de camp. Inici 21 de gener)
Professors: Mar Romero / Sergi Travessa 
(L’Obaga Serveis Ambientals)

Recursos de lleure 
per a l’educació en el menjador escolar. 
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.
Dilluns de 9 a 12 h (6 sessions. Inici 18 de gener)
Professor: Collage Accions Culturals i de Lleure

Reparacions domèstiques bàsiques
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, et donem unes nocions bàsiques de com utilitzar 
algunes eines i materials i aplicar aquests coneixements a les 
reparacions domèstiques.
Dimarts de 18 a 20 h (6 sessions. Inici 19 de gener)
Professor: Josep Ontañón Serramià – ESBiosfera
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CUINA DOMÈSTIC A

Iniciació a la pastisseria. NOVES RECEPTES 3 
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 10.30 a 13 h (6 sessions. Inici 20 de gener)
Professor: Dani Vila i Escarré

Iniciació a la pastisseria. NOVES RECEPTES 2 
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. Recomanat per a aquells que ja han dut a terme 
el 1r nivell a Tres Roques i volen aprendre noves receptes.
Dimecres de 17.30 a 20 h (6 sessions. Inici 20 de gener)
Professor: Dani Vila i Escarré

CURSOS I TALLERS

Suport
familiar
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Aprèn a fer les millors tapes. 
Noves receptes Les tapes es troben en cada racó d’aquest país i 
s’han fet populars arreu del món. Realitzarem tasques de prepa-
ració, cocció i presentació de diferents platets. Descobrirem les 
tapes més originals amb tècniques senzilles però amb resultats 
del tot sorprenents.
Dimarts de 10.30 a 12.30 h (7 sessions. Inici 19 de gener)
Professor: Gonzalo Martínez

Taller pràctic de cuina de mercat. 
Cuinarem plats creatius de forma fàcil i entenedora però amb 
resultats espectaculars, alhora que descobrirem les claus de la 
vitalitat amb receptes sanes, sorprenents, fàcils, econòmiques i 
gustoses. Taller totalment pràctic per a grups reduïts.
Dimarts de 18.30 a 20.30 h (6 sessions. Inici 19 de gener)
Professor: Calaix de Cultura

Cuina japonesa. 
Taller pensat per iniciar-se a la cuina i la cultura culinària japone-
ses. Aprendrem a cuinar, sense gaire esforç i amb productes fàcils 
de trobar als mercats i les botigues especialitzades, autèntics 
plats de la cultura nipona.
Dijous de 18 a 20 h (6 sessions. Inici 21 de gener)
Professor: Yumiko Saito / Calaix de Cultura

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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Cuina vegetariana per a tothom. 
Ni carn ni peix... sense caure en les variants més estrictes de la 
cuina 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.
Dilluns de 18.30 a 20.30 h (5 sessions. Inici 18 de gener)
Professores: Montserrat Tapia i Mar Alvarez

Dels fogons a la consciència
Cuina i Desenvolupament Personal per aprendre a 
cuinar i a ser mes conscient a la teva vida. 
Cinc sessions de cuina i coaching que ens permetran aprendre  
a cuinar i  també a relacionar-nos amb els altres mentre cuinem. 
Volem convidar-vos a  explorar  la personalitat a través de la 
cuina i dels aliments observant com cuinem, què triem i què ens 
agrada. Així no només us proposarem receptes saludables i de 
mercat sinó que us donarem eines i competències  per al vostre 
desenvolupament personal.
Dissabte de 10 a 13 h  (5 sessions. 6,13, 20,27 febrer  i 5 març)
Professores: Belén Romero Conde, Montse Tapia, Mar Álvarez

Aliments que prevenen malalties. 
L’objectiu del curs és prendre consciència de les malalties que 
poden ser produïdes per una mala alimentació, com hipertensió, 
diabetis, triglicèrids alts… i així poder obtenir al llarg del curs 
pautes necessàries i hàbits saludables per poder fer de l’alimen-
tació una font de salut i de prevenció.
Divendres de 9.30 a 11.30 h (6 sessions. Inici 22 de gener )
Professora: Griselda Marfà 
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Alimentació en etapa infantil (del 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. És ara quan hem d’aprofitar per educar-lo i 
aconseguir una alimentació saludable i hàbits saludables que ell 
mantindrà d’adult.
Aprendràs estratègies educatives per ajudar l’infant a tastar nous 
gustos i nous aliments, amb seguretat i optimisme, sense por, ni 
creant resistència per part seva.
Dilluns de 9.30 a 11.30 h (6 sessions. Inici 18 de gener)
Professora: Griselda Marfà 

CREIXEMENT PERSONAL

Coaching per a mares i pares. 
La il·lusió de ser pares i mares, de protegir, cuidar i acompanyar el 
desenvolupament del nostre fill exigeix determinades conductes 
i actituds de les quals no sempre som conscients. 
És important l’entrenament en estratègies per educar d’una 
forma emocionalment intel•ligent els nostres infants i adoles-
cents. Així evitarem patir el desgast d’energia emocional que pot 
comportar el caos de casa.
Dimarts de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 19 de gener)
Professores: Meritxell Puyané- Arantxa Sabanés
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Comunicació assertiva : 
actua, sent i pensa en llibertat 
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 18 de gener)
Professor: Jaume Martí Mora

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 18 de gener)
Professor: Jaume Martí Mora

Taller entrenament de la memòria. 
Sovint quan fem anys comencem a notar canvis en la nostra me-
mòria, oblits, errades de memòria o dificultats per aprendre. Avui 
en dia tenim clar que el binomi edat-memòria no és exclusiu, 
sinó que en les pèrdues de memòria intervenen molts altres fac-
tors, i que sobre algun d’ells es pot intervenir afavorint l’estimula-
ció cognitiva i el manteniment del funcionament mental. Podem 
estimular i mantenir, amb exercicis contrastats, diferents funcions 
cognitives implicades totes elles en els processos d’aprenentatge 
i memòria.
Dijous de 9.30 a 11.30 h (6 sessions. Inici 21 de gener)
Professores: Meritxell Puyané- Arantxa Sabanés
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EmocionART
En aquest curs us proposem fer un recorregut per la Història de 
l’Art a través de les emocions. Què és allò que ens poden explicar 
les obres d’art? Ens parlen dels interessos de l’artista que les va 
crear? De la societat que les va valorar? Tenen significats ocults 
que s’han de descobrir? Què em passa a mi quan observo una 
obra d’art? Gaudir de l’art em pot servir per descobrir-me a mi 
mateixa?
Aquestes preguntes i moltes altres les podrem descobrir a través 
de l’anàlisi de l’obra d’art i de l’anàlisi de les emocions que es 
vinculen a aquesta. Desenvoluparem  una nova mirada envers 
el món visual connectant-nos alhora  amb nosaltres mateixos. 
T’endinses en el mar de les emocions?
Dimecres de 19.15 a 20.45 h (7 sessions. Inici 20 de gener)
Professora:  Victòria Carrió

Lletres,fogons,literatura i gastronomia. 
Un recorregut per la història de la gastronomia a través de la 
literatura. Coneixerem els llibres de cuina més antics del món, els 
primers manuals per a cuiners professionals de l’edat mitjana, la 
fascinant història d’alguns aliments i ingredients bàsics, i també 
sabrem les aventures d’alguns escriptors molt golafres, com 
Flaubert, Maupassant o Vázquez Montalbán i tindrem accés a al-
gunes de les seves receptes preferides. Tot això sense oblidar què 
mengen els personatges d’alguns llibres molt i molt famosos, 
des de la Bíblia a Don Quijote de la Mancha, passant pels contes 
infantils o novel·les d’èxit, com Como agua para chocolate.
Dilluns de 17.30 a 19 h (8 sessions. Inici 25 de gener)
Professora: Care Santos
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La Ruta del patrimoni català. 
T’agradaria saber més coses sobre el patrimoni que hi ha repartit 
per tot Catalunya? Vols conèixer les diferents representacions 
que hi ha de cada època històrica? Tens curiositat per saber en 
quina època es van construir, per què ho van fer i quina era la 
seva utilitat? Viatjaries en el temps per convertir-te en algú que 
va pintar o construir algunes d’aquestes obres?
Curs destinat a totes aquelles persones interessades en la història 
i el patrimoni catalans. A través de diverses manifestacions artís-
tiques d’arreu del territori farem un viatge al llarg de la història 
per veure com es vivia en cada etapa i quin és el patrimoni que 
encara conservem i del qual podem gaudir. 
Dissabte de 10 a 12 h (5 sessions. Inici 23 de gener)
Professora: Arqueonet. Sílvia Carceller

Aprendre a llegir la composició cinematogràfica. 
El curs pretén ensenyar a llegir com és composa una imatge. 
La composició cinematogràfica és un seguit de decisions que 
repercuteixen al tot d’una pel·lícula. A cada camp, cada decisió, 
suggereix una metamorfosi a la lectura d’una imatge. Així, que 
saber llegir la composició, ajuda a entendre les pel·lícules.
Dijous de 19.15 a 20.45 h (7 sessions. Inici 21 de gener)
Professor:  Francesc Alarcón
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Els Beatles
lletres de cançons, pel·lícules i portades de discos. 
Aquest curs analitza els Beatles des de  diferents vessants. Ente-
nem el quartet britànic com un grup d’artistes relacionats amb 
moltes disciplines: música, cinema, literatura, dibuix, pintura o 
fotografia. El curs forma part del Projecte Beatles iniciat el 2012 
a Tres Roques amb l’objectiu de divulgar l’obra del quartet de 
Liverpool. 
Dimecres de 17 a 19 h (2 sessions. Inici 20 de gener)
Professor: Marc Rabaneda

Romanticisme: art, literatura i pensament. 
Realitzarem una aproximació al Romanticisme des d’artistes, 
filòsofs i autors literaris de l’època. Veurem com d’important n’era 
la relació de l’art amb la naturalesa, la reivindicació del Jo i la in-
fluència dels vestigis i els viatges en molts autors i artistes. Autors 
com Hölderlin i Byron, filòsofs com Schelling i Novalis, i artistes 
com Friedrich i Turner.
Dilluns de 19.15 a 20.45 h (6 sessions. Inici 18 de gener)
Professora: Sandra Sàrrias

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


