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!
Període de sol·licitud

d’inscripció curs 2016-2017

Moltes novetats!
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De l’1 al 18 de setembre de 2016, 

ambdós inclosos.



05

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 
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, tant la carta de pagament com 
l’enllaç per pagar amb targeta de crèdit ho rebreu per correu 
electrònic un cop publicades les llistes, el 19 de setembre, 
amb l’acceptació i realització de l’activitat. La data límit per fer 
l’ingrés és el 26 de setembre de 2016. 
Les llistes es podran consultar al mateix CFP Tres Roques i a 
www.mataro.cat/tresroques.
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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 5 d’octubre)
Professora: Rebeca Pérez Bermejo

Conversa en anglès: Parlem d’actualitat.
Nous temes
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? En aquest curs desenvoluparem 
estructures per argumentar les nostres opinions, treballarem vo-
cabulari d’àmbit internacional i guanyarem fluïdesa i seguretat.
Dimecres, d’ 11.15 a 12.45 h (8 sessions. Inici 5 d’octubre)
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 6 d’octubre)
Professora: Sònia Bernabeu Vila

Conversa en anglès: Parlem d’actualitat.
Nous temes
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? En aquest curs desenvoluparem 
estructures per argumentar les nostres opinions, treballarem vo-
cabulari d’àmbit internacional i guanyarem fluïdesa i seguretat.
Dijous, de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 6 d’octubre)
Professora: Sònia Bernabeu Vila
* Observacions: important haver cursat algun dels cursos inicials d’anglès a Tres 
Roques o tenir coneixement mitjà de l’idioma.

Conversa en francès.
Les tubes des années ‘70
Nous vous invitons à faire un voyage dans le temps et à décou-
vrir les chansons françaises qui ont marqué une époque. À tra-
vers les paroles des chansons nous pourrons raffraichir et enrichir 
notre vocabulaire en français. Hallyday, Sardou, Dassin, Polnareff, 
Sheila, Vartan, Barbara,Nicoletta, Matthieu, etc... N’hésitez pas à 
vous joindre à nous pour une ballade musicale en français. 
Dijous, de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 6 d’octubre)
Professor: Dirk Volkmar Le Gall 
* Observacions: el nivell recomanat per seguir correctament el curs és el B1 o 
superior
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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 5 d’octubre)
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.

Alemany - Kaffeklatsch am Stammtisch
Was gibt es neues? Was ist los? Hast du das mitbekommen? Wir 
wollen hier die letzten Schlagzeilen lesen und dann darüber 
plaudern. Politik, Wirtschaft, Wissen, Umwelt, Technik, Sport, 
Kultur und natürlich auch das Wetter. Hier wollen wir ganz locker 
die verschiedenen Themen des Alltages und der Nachrichten 
besprechen...  Na was sagst du? Gib uns deine Meinung!
Dimarts, de 19.15 a 20.45 h ( 8 sessions. Inici 4 d’octubre)
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!



36€

54€

54€
09

Inicia’t en l’àrab
Un curs d’àrab estàndard bàsic destinat a les persones que no el 
parlen i que té com a objectiu treballar les competències bàsi-
ques en àrab: comprensió oral, comprensió escrita, escriptura, i 
expressió oral, a banda de conèixer la cultura àrab.
Divendres, de 18 a 19.30 h (8 sessions. Inici 7 d’octubre)
Professor: Mourad el Ghannami 
* Observacions: el contingut del curs està pensat per a alumnes que no tenen 
cap tipus de coneixement d’àrab.

INFORMÀTIC A

Iniciació a la informàtica
Adreçat a l’alfabetització digital en les àrees d’informàtica i ofimà-
tica bàsica. Des d’aprendre a utilitzar el ratolí i el teclat, compo-
nents principals de l’ordinador, a la creació de carpetes, saber què 
és un sistema operatiu, com treure profit de l’ordinador i conèixer 
les aplicacions bàsiques en ofimàtica i Internet. Aquest curs ser-
veix de preparació per al nivell bàsic de la certificació ACTIC.
Dimarts, de 9 a 11 h (9 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professor: Enric Jofre 

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 17 a 19 h (9 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professor: Jordi Clopés 
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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 principals eines 
ofimàtiques utilitzades al món laboral. Coneixes les eines gratuï-
tes Google Drive i LibreOffice? Treballa en forma de col·laboració 
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 
com a preparació per l’examen del nivell mitjà de la certificació 
ACTIC.
Grup matins. Dimarts, de 11.15 a 13.15 h (9 sessions. Inici 4 d’octubre)
Grup tardes. Dimarts, de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professors: Enric Jofre (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 
dinàmica i introductòria amb programes de tractament d’imatge 
(el Gimp), àudio (Audacity) i vídeo (Vídeo Movie Maker). Farem 
muntatge multimèdia i pràctiques guiades pas a pas. Completa-
rem el curs amb una introducció a les bases de dades i en farem 
un exemple pràctic.
Grup matins. Dimecres, d’ 11.15 a 13.15 h (9 sessions. Inici 5 d’octubre)
Grup tardes. Dimecres, de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professors: Enric Jofre (matins) i Jordi Clopés (tardes) 

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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Neteja i manteniment de windows
En aquest curs aprendrem a tenir cura de l’estat de salut del 
nostre ordinador. Aprendrem a mantenir-lo net de brossa i 
organitzar-ne el contingut per agilitzar-ne l’ús. A prevenir la infec-
ció de virus, troians i programes nocius (malware). A distingir i 
identificar correctament l’ element d’ús a l’ordinador (explorador, 
navegadors i buscadors).. Gestionar contrasenyes de forma cor-
recta i a millorar la nostra habilitat per aprendre a identificar els 
paranys sempre canviants a Internet per evitar infeccions quan 
volem accedir o baixar contingut de la xarxa.
Dimecres, de 9 a 11 h (4 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professor: Enric Jofre

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.... Curs molt complet i ben aprofitat.
Dimecres, de 19.15 a 21.15 h (10 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professor: Jordi Clopés

Torna’t un expert en word
Microsoft Word 2013 és una de les eines d’ofimàtica més utilit-
zades 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 automàtica-
ment, encapçalaments i peus de pàgina, portades, numeració 
de pàgines, enriquiment gràfic del document, plantilles, taules i 
moltes coses més. Curs indispensable.
Dijous, de 19.15 a 21.15 h (10 sessions. Inici 6 d’octubre)
Professor:Jordi Clopés
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Allibera el teu ordinador amb el programari lliure
Estàs fart de virus? Vols saber un munt de programari gratuït? Has 
pensat a utilitzar Ubuntu en comptes de Windows? Aprendràs 
com poder descarregar programari lliure i et donem les claus per 
entendre i ser autònom en el seu ús. Allibera el teu ordinador!
Dijous, de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 6 d’octubre )
Professor: Jordi Clopés 

Curs de Community Manager. Nivell 2
Ets Community Manager de la teva empresa i voldries conèixer 
noves estratègies? Vols aprofitar les teves xarxes socials per 
arribar a nous clients? Analitza els teus coneixements sobre la 
gestió diària de xarxes socials i desenvolupa noves estratègies de 
màrqueting digital que t’ajudaran a arribar molt més enllà (esde-
veniments, sorteigs, influencers).  Transforma les teves habilitats 
de Community Manager en habilitats de Màrqueting Digital!
Dilluns, de 9 a 11 h (9 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professora: María Cristina Pérez Pietri

Crea la teva pàgina botiga online des de zero
Crea i gestiona la teva botiga online des de zero amb WordPress 
+ WooCommerce. Aprèn a crear i gestionar-ne tots els productes, 
catàlegs, pagaments, enviaments, informes... i posa’t al dia d’algu-
nes bones pràctiques d’e-màrqueting que t’ajudaran a treure el 
màxim profit al teu negoci en línia.
Dilluns, de 17.30 a 19.30 h (9 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professor: Ramiro Tomé. Arquera.com



54€
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Esprem al màxim les possibilitats de 
la teva botiga online
Explora les possibilitats de les més de mil extensions de Wo-
oCommerce i personalitza al màxim la teva botiga electrònica, 
adaptant les seves funcionalitats a les estratègies d’e-màrqueting 
que més t’interessin. Aprèn a configurar-la perquè els teus clients 
la trobin atractiva, segura, pràctica i fàcil d’utilitzar. 
Dissabte, de 10 a 13 h (6 sessions. Inici 8 d’octubre)
Professor: Ramiro Tomé. Arquera.com
Observacions: Necessari haver fet el curs Crea la teva pàgina botiga online des 
de zero .
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ALTRES

Taller pràctic amb estratègies e-mail 
màrqueting ( potenciar captació) 
Aplica totes les claus i tips necessaris per crear campanyes de 
E-Mail Màrqueting que funcionen i, sobretot, que tinguis més 
vendes. En aquest taller podràs gestionar els teus contactes, 
crear campanyes efectives, aplicar una estratègia definida i 
finalment mesurar els teus resultats amb MailChimp. Vols vendre 
més? Si és així, aprofita els teus contactes de correu electrònic.
Dilluns, de 11.15 a 13.15 h (8 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professora: María Cristina Pérez Pietri

Introducció a les principals habilitats 
socials i personals en el món laboral 
Es tracta de fer un itinerari formatiu bàsic per les principals habi-
litats socials i personals necessàries en qualsevol relació laboral. 
Aquest curs dóna les eines suficients per després decidir on 
aprofundir en cada una de les habilitats, i en cursos posteriors. 
Dimecres, de 19.15 a 21.15 h ( 9 sessions. Inici 5 d’octubre )
Professor: Jaume Martí

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. 
Divendres, de 9.30 a 11.30 h (7 sessions. Inici 7 d’octubre)
Professores: Meritxell Puyané- Arantxa Sabanés
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Com millorar la presentació gràfica del CV
Et cal millorar la presentació del teu currículum? Una carta de 
recomanació? Si vols que la feina feta llueixi i cridi l’atenció és im-
portant parar atenció a la informació i distribuir-la d’una manera 
clara, cuidant els detalls per ressaltar-ne les qualitats. Millora la 
primera imatge en la recerca de feina dins el món laboral.
Dijous, de 11.15 a 13.15 h (4 sessions. Inici 6 d’octubre)
Professora: Júlia Cuyàs
Observacions: Necessari tenir nocions de word.

Curs de redacció (article d’opinió, carta formal,
notícia, correus electrònics...)
Algú desmanegat pot escriure de manera anàrquica o impulsiva, 
mentre que un altre ho pot fer amb un ordre cartesià; tots dos, 
però, poden produir textos excel·lents. Si quan escrius un text 
hi ha alguna cosa que no rutlla, potser és que no t’has fet les 
preguntes adequades. Amb l’equipament d’escriptura necessari, 
redactar correus electrònics o altres textos no serà difícil; tots po-
dem comunicar-nos amb eficàcia, només cal aprendre a treballar 
amb les paraules.
Dilluns, de 17 a 19 h (10 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professora: Anna Guillem Catà
Observacions:Aquest curs va adreçat a persones que puguin acreditar, com a 
mínim, un nivell de B2.
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Curs de gestió i liquidació d’impostos
( IVA,IRPF,IS...)
L’objectiu  es proporcionar una formació eminentment pràctica 
a totes  aquelles persones que necessiten del coneixement de la 
tributació.
S’analitzaran els principals impostos que composen el panorama 
impositiu espanyol ( IVA, IS i IRPF) tant des del punt de vista teòric 
com pràctic amb l’estudi, sempre necessari en el món fiscal, dels 
principis bàsics del dret tributari.
Divendres de 11.15 a 13.15 h (8 sessions. Inici 7 d’octubre)
Professor: Jaume Busquets

Gestió integral d’empresa
(finances, impostos, comptabilitat).Nivell avançat
L’objectiu és proporcionar als alumnes les eines generals per ges-
tionar una empresa des del punt de vista comptable, financer i 
fiscal o, si són autònoms, gestionar el control econòmic i financer 
i les obligacions fiscals de l’ activitat. La formació inclou pràctica 
comptable i de gestió de tresoreria.
Divendres, de 9 a 11 h (9 sessions. Inici 7 d’octubre)
Professor: Jaume Busquets 54€
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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 12 h (8 sessions. Inici 4 d’octubre)
Grup tardes. Dilluns, de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 3 d’octubre)
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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Creació del teu projecte fotogràfic 
personal. Nivell 2
Continuació del 1r curs de creació fotogràfica. Aquest curs vol 
ser una continuïtat en l’aprenentatge de la fotografia com a eina 
de comunicació. Treballarem la creativitat a traves d’exercicis 
pràctics i amb la presentació d’autors destacats en diferents 
disciplines com a fil conductor. Fotografia de nu, fotografia de 
vida quotidiana, autoretrat, diferents ismes de la fotografia (ex. 
surrealisme fotogràfic).
Dimecres, de 10 a 12 h (8 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professora: Xènia Sola 
Observació: El projecte personal l’alumne el farà fora de l’ horari de classe. És 
important tenir temps i ganes de fer el projecte individual. El cost de material 
d’exposar anirà a càrrec de l’alumne. Serà ell qui decidirà si vol fer-ho o no.

Recomanable haver fet el 1r curs de creació, però no imprescindible. Poden ser 
intercalables.

Curs de fotografia digital. Nivell 2
Adreçat a aquelles persones aficionades amb nocions tècni-
ques bàsiques que volen seguir aprenent i perfeccionant el 
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.
 Dimarts, de 17.30 a 19 h (10 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professor: Sergio Ruiz 
Observació: imprescindible haver cursat el primer nivell o similar i portar càmera 
rèflex.
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Curs il·luminació amb flaix portàtil
El flaix portàtil o extern és un dels accessoris més recomanables 
en fotografia. La 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 aprofun-
direm 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 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professor: Sergio Ruiz
Observació: imprescindible haver cursat el primer nivell o similar, portar càmera 
rèflex i trípode i flaix portàtil.

Curs de fotografia nocturna i lightpainting
La nit i la foscor com a temàtiques fotogràfiques endinsen el 
fotògraf en un món on res és el que sembla, en què la llum es 
reivindica per sobre de la foscor per crear imatges sorprenents. 
El paisatge urbà o natural, l’astrofotografia o les tècniques de 
lightpainting fan d’aquesta disciplina una font inesgotable de 
creativitat a l’abast de qualsevol practicant amb coneixements 
bàsics i mínim equip necessari. Aquest curs està especialment 
adreçat a tothom que vol profunditzar en la tècnica fotogràfica, 
sense deixar de banda la seva part més creativa.
Dimecres, de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professor: Sergio Ruiz Gordillo
Observació: imprescindible haver cursat el primer nivell o similar, portar càmera 
rèflex i trípode. 
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Retoc fotogràfic
En el món de la fotografia digital, el procés de creació d’una imat-
ge no acaba amb el clic de l’obturador. El procés de retoc i gestió 
de l’arxiu és tan important com la resta. En aquest curs aprendràs 
a aplicar els ajustos necessaris a les teves fotografies per aconse-
guir el millor resultat, a través de diferents pràctiques desenvolu-
pades a cada classe que et faran perdre la por a l’ordinador.
Dijous, de 9 a 11 h (8 sessions. Inici 6 d’octubre)
Professora: Xènia Sola
Observacions: és imprescindible tenir coneixements bàsics d’informàtica. Es 
tracta d’un curs de nivell inicial.

Fotografia: L’art de la composició
Es dotarà l’alumne de recursos artístics a partir d’autors de  
referència clàssics i contemporanis, per tal de compondre amb 
un estil característic propi.  S’exposaran les fórmules composi-
tives adaptades a diferents corrents fotogràfics amb la intenció 
que l’alumne s’identifiqui amb algun estil en el qual vulgui 
treballar. La llum, les ombres, l’entorn, l’atmosfera, la presència 
humana, els detalls inadvertits i les emocions seran factors claus 
en la captura fotogràfica que es durà a terme a les sessions 
pràctiques.
Dijous, de 19.30 a 21 h (8 sessions. Inici 6 d’octubre)
Professora: Eva Parey
* Observacions: és imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o digital 
bridge, així com coneixements mínims de fotografia.
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Captar animals en llibertat: 
Fotografia de fauna salvatge
S’expliquen els procediments i tècniques especials per poder 
fotografiar amb qualitat animals de grandària mitjana o gran 
que estiguin situats a massa distància per poder-los captar amb 
objectius normals. També s’aprèn l’equipament més adequat i les 
modalitats més escaients en cada cas: a l’aguait i per seguiment 
(phototrekking). Així mateix, s’ensenya a fotografiar tant a llar-
gues distàncies com per sota de la distància mínima. Tot plegat 
es posa en pràctica a la sortida al camp.
Dissabtes, de 10 a 13.30 h (12,19,26 i 27 de novembre 
(Sortida al Delta del Llobregat)
Professor: Albert Masó
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OFICIS I  ARTESANIA

Serigrafia a casa: Estampació
Per fi un sistema de dibuix, perfecte per serigrafiar de manera 
professional a casa, en espais reduïts i sense infraestructura, amb 
uns productes que ens permeten estampar amb qualsevol tinta 
amb base d’aigua. No necessita màquines ni processos fotogrà-
fics, un procés ràpid, sense olors ni dissolvents. Amb l’ajuda de 
tots els participants i del treball en equip, esperem treure’n el 
màxim suc possible.
Dimarts, de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professor: Eduard Novellas
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

Taller d’escriptura de viatges
Descobrir noves terres. Aprendre de noves cultures.  
Conversar amb insòlits companys de travessa. Abandonar una 
pàtria o tornar a casa. Viatjar significa imaginar noves rutes, des-
cobrir gent nova i repensar-se lluny de casa. És aventura i és apre-
nentatge. La matèria mateixa de la literatura. Al taller d’escriptura 
de viatges oferim eines narratives per ordenar sobre el paper 
l’experiència del viatge, des de la planificació inicial fins a la tor-
nada a casa. Així els alumnes podran relatar un viatge (o diversos) 
apreciant el que és, sempre, un viatge escrit: una experiència vital 
transformadora.
Dijous, de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 6 d’octubre)
Professor: Francesc Hernandez
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Taller d’interiorisme
Com aprofitar un espai domèstic? Com combinar estils de mo-
biliari? 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.
Dimecres, de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professora: Júlia Cuyàs

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 7 d’octubre)
Professora: Montse Bassas
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material

Observacions: es recomana mirar la fitxa completa per veure el material necessa-
ri. Cada participant ha de portar un objecte per restaurar, de dimensions reduïdes 
i una bata per no embrutar-se.

Tècniques de costura: aprèn a cosir
Amb aquest taller obtindràs els coneixements bàsics per arreglar 
les teves peces de roba; com canviar una cremallera, fer una vora, 
estrènyer o eixamplar una peça, posar una goma, fer traus, fer un 
sargit, posar un viu i provar la màquina de cosir. Tot això t’ajudarà 
a estalviar i a reciclar les teves peces.
Dilluns, de 10 a 11.45 h (8 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professora: Sandra del Cerro



56€

56€

24

Taller de pintura de mobles i objectes
La Chalk Paint o pintura de guix ofereix la possibilitat de pintar 
i decorar els teus mobles sense decapar, no necessita empri-
mació, s’adhereix molt bé sobre diferents superfícies i és molt 
fàcil d’aplicar. Té un acabat molt adequat per pintar els teus mo-
bles amb acabats envellits, decapés, etc.  Us permet entendre la 
renovació de la llar des d’una perspectiva ecològica i sostenible 
i també 100% creativa i feta al vostre gust! Aprendrem les tècni-
ques d’estergit, craquelats, decapés, patinats, etc.
Dilluns, de 10 a 12 h (8 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professora: Montse Bassas
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material

Observacions: es recomana mirar la fitxa completa per veure el material necessa-
ri.. Cada participant ha de portar un objecte per restaurar, de dimensions reduïdes 
i una bata per no embrutar-se.

Desperta la teva creativitat
En aquest taller ens divertirem aprenent noves tècniques i 
habilitats per a experimentar i inspirar la nostra creativitat a partir 
d’exercicis i dissenys fets per nosaltres mateixos, treballant amb 
l’estampació tèxtil i la transferència d’imatges sobre fusta, entre 
d’altres activitats . Deixarem volar la imaginació, reciclarem i rea-
litzarem projectes manuals low cost que posteriorment podrem 
aplicar a la nostra llar, festes i esdeveniments.
Dimecres, de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professora: Júlia Cuyàs
Observacions: Aquest curs comporta una despesa extra en material.
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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 17 a 19.15 h (6 sessions + 1 sortida de camp. Inici 6 d’octubre)
Professora: Mar Romero Gómez (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 a 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.
Dimecres, de 17.30 a 20.30 h (7 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professor: Collage Accions Culturals i de Lleure

Les TIC i el lleure
Curs adreçat a totes aquelles persones que treballen amb infants 
i joves al món del lleure i volen donar un valor afegit a la seva 
tasca professional a partir de les TIC. L’objectiu principal del curs 
és aportar tant una base teòrica i informativa de com utilitzar les 
noves tecnologies, com eines i recursos per a treballar-les amb 
els infants i joves.
Dilluns, de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professor: Collage Accions Culturals i de Lleure
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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 10 a 12.30 h (6 sessions. Inici 5 d’octubre)
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 5 d’octubre)
Professor: Dani Vila i Escarré
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Curs de cuina creativa: Les tapes
Curs on prepararem les tapes clàssiques i platets originals i inno-
vadors. Al llarg de les sessions obtindrem receptes renovades i 
creatives.
Dimarts, de 10.30 a 12.30 h (6 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professor: Josep Vidal. Calaix de Cultura

Taller pràctic de cuina de mercat
Cuinarem plats creatius de forma fàcil i entenedora, però amb re-
sultats espectaculars i, alhora, 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 4 d’octubre)
Professor: Josep Vidal. Calaix de Cultura

Cuina saludable i conscient
Taller en el qual elaborarem cada dia tres receptes amb el comú 
denominador de ser saludables i fàcils d’ elaborar. Cada dia es 
farà una mica d’ explicació dels aliments, tècniques o aspectes in-
teressants de la sessió. Aquest curs vol ajudar a tenir consciència 
de com triem els aliments, com els preparem i com els mengem. 
Dissabte, de 10 a 13 h (5 sessions. Inici 8 d’octubre)
Professores: Montserrat Tapia i Mar Alvarez

Cuina Oriental
Repassarem les millors receptes de la cuina del Japó, Tailàndia, 
Xina i Índia, Actualment, la cuina asiàtica ens ha fet descobrir una 
cuina mil·lenària i molt sana, i que ens aporta un important valor 
nutritiu beneficiós per a la salut. Redescobrirem les tècniques de 
cocció més saludables i fàcils de portar a terme.
Dijous, de 18.30 a 20.30 h (6 sessions. Inici 6 d’octubre)
Professor: Yumiko Saito . Calaix de Cultura
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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 alimen-
tació saludable i equilibrada dins l’opció vegetariana i macro-
biòtica. 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 3 d’octubre)
Professores: Montserrat Tapia i Mar Alvarez

Per elaborar a casa: melmelades, pa i conserves
Més enllà de les modes i tendències cada cop hi ha més 
persones interessades a recuperar les elaboracions casolanes. 
Melmelades de fruites i verdures, conserves i salses, pa i coques. 
Us donarem les eines i els trucs per fer-ho a casa recuperant el 
veritable gust dels aliments.
Dilluns, de 18 a 21 h (2 sessions. 21 i 28 de novembre)
Professores: Montse Tapia, Mar Álvarez

Coaching nutricional
Si el teu objectiu és aprimar-te i deixar de menjar aliments als quals 
estàs enganxada i et converteixen en un esclau de les dietes, vine! 
Descobriràs com fer front i actuar davant els obstacles que tens 
per poder aconseguir el teu objectiu, pujant així la teva confiança i 
motivació per poder seguir pautes nutricionals que t’ajudin a perdre 
pes. En el curs treballarem la coherència emocional i l’autoestima, 
uns dels pilars importants per aconseguir deixar de ser esclaus de 
les dietes de règim. Curs molt pràctic en el qual participem tots els 
assistents, sense judicis, per tal que cadascú pugui experimentar el 
seu fantàstic potencial intern i connectar amb el seu ser interior. 
Dimarts, de 9.30 a 11.30 h (6 sessions. Inici 4 d’octubre )
Professora: Griselda Marfà 
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Alimentació en l’etapa infantil ( 3 a 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 de la resta de vida. En aquesta etapa l’ infant 
és molt receptiu a tot el que se li explica i confia en els seus edu-
cadors, i és ara quan hem d’aprofitar per educar-lo i aconseguir 
una alimentació i uns 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.
Dimarts, de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professora: Griselda Marfà 

CREIXEMENT PERSONAL

Comunicació assertiva
La comunicació és un aspecte molt important per desenvolupar 
qualsevol relació humana. Gràcies a la comunicació assertiva po-
dem aprendre noves tècniques de comunicació per millorar les 
nostres relacions, i aprendre noves tècniques a l’hora de reduir 
conflictes.
Dimarts, de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professora: Grace Puertas

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 17 a 19 h (6 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professora: Grace Puertas
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Taller entrenament de la memòria
Sovint quan fem anys comencem a notar canvis en la nostra 
memòria, oblits, errades de memòria o dificultats per apren-
dre. Avui en dia tenim clar que el binomi edat/memòria no és 
exclusiu, sinó que a les pèrdues de memòria hi intervenen molts 
altres factors i que en algun hi podem intervenir, afavorint l’esti-
mulació cognitiva i el manteniment del funcionament mental. 
Podem estimular i mantenir, amb exercicis contrastats, diferents 
funcions cognitives implicades en els processos d’aprenentatge 
i memòria.
Dijous, de 9.15 a 11.15 h (6 sessions. Inici 6 d’octubre)
Professores: Meritxell Puyané- Arantxa Sabanés

Que no t’espanti l’estrès
Tècniques de mindfulness
La pràctica del Mindfulness o Atenció Plena ens permet 
aprendre a parar, mirar i viure el present, conscients de nosaltres 
mateixos i el nostre entorn. Són molts els estudis que demostren 
que la pràctica del Mindfulness és una eina eficaç per controlar 
l›estrès. Ens permet relacionar-nos amb l’estrès i no reaccionar-hi, 
disminueix l’autoexigència i ens ajuda a gestionar les emocions 
de manera adequada. Amb la combinació d’uns coneixements 
teòrics i pràctics els alumnes adquiriran eines per introduir 
el Mindfulness  al seu dia a dia.
Dimarts, de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professores: Meritxell Puyané- Arantxa Sabanés
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L’Art de les emocions
Taller vivencial on experimentarem amb les nostres emocions 
el poder transformador de l’art. Un recorregut emocional per la 
història de l’Art i la nostra pròpia història.
Dilluns, de 19.15 a 20.45 h (7 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professora: Victòria Carrió

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 en som conscients.  És important 
l’entrenament en estratègies per educar de forma emocionalment 
intel·ligent els nostres infants i adolescents. Així, evitarem patir el 
desgast d’energia emocional que pot comportar el caos a casa.
Dilluns, de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professores: Meritxell Puyané- Arantxa Sabanés

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. En el taller perdrem 
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.
Dijous, de 18 a 20 h (6 sessions. Inici 6 d’octubre)
Professor: Josep Ontañón Serramià – ESBiosfera



40,50€

Ampliació
cultural

CURSOS I TALLERS

32

AMPLIACIÓ CULTUR AL

Audicions musicals comentades
Presentem un cicle d’audicions musicals comentades que prete-
nen connectar els diferents estils i gèneres que han aparegut al 
llarg de la història. El recorregut es farà des d’una doble vessant. 
Per una banda, obrir les orelles a músiques de totes les èpoques i, 
per altra banda, relacionar-les amb el present. Podem parlar d’un 
final verdià de la pel·lícula Frozen? Existeix un pont entre Yiruma 
i el món pianístic de Chopin? Quines són les característiques 
estilístiques que poden  linkar el món de les orquestres de Swing 
dels 20-30 i els concerti grossi del Barroc? Què trobem de similar 
en un blues del Sud dels EEUU i un cant pla del s. XIX? El curs 
intentarà contestar aquestes preguntes i altres que presentem 
sobre la taula.
Dimarts, de 18 a 19.30 h (6 sessions. Inici 4 d’octubre) 
Professor: David Casanova. 
Escola Municipal de Música de Mataró
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 Curs de crítica de cinema
Curs que dotarà de recursos perquè l’espectador de cinema pugui 
fer un comentari crític de les pel·lícules que veu. Es donaran les 
pautes per entendre com es fan i consumeixen les pel·lícules, 
quines són les diferents tendències i modes cinematogràfiques ac-
tuals i com arriben a l’espectador. Farem un repàs a les tendències i 
formats de crítica, i posarem en pràctica amb exercicis i debats.
Dimeces, de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professors: Judith Vives i Jesús Gonzàlez

Aprendre a escriure dels millors
Analitzarem textos d’escriptors de referència de diferents movi-
ments literaris, des del classicisme amb Eurípides i Shakespeare, 
el realisme amb Flaubert i Tolstoi, fins al modernisme i les avant-
guardes amb Proust i Vila Matas, entre molts altres dels diferents 
moviments que han marcat un gir en la història literària. A partir 
de l’anàlisi escriurem els nostres propis textos seguint diferents 
formes dels més grans. 
Dissabte, de 10.30 a 12.30 h (6 sessions. Inici 8 d’octubre)
Professor: Sandra Sàrrias Comas

Tot sobre la cultura japonesa
L’objectiu d’aquest curs teòric i pràctic és proporcionar unes 
claus bàsiques per endinsar-nos en la fascinant i mil·lenària 
cultura japonesa. A través de l’idioma i de l’adquisició d’unes 
nocions sobre les manifestacions socials i culturals podreu gaudir 
d’aquest particular viatge al Japó.
Divendres de 18 a 20 h (4 sessions. Inici 7 d’octubre)
Professor: Yumiko. Calaix de Cultura
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Parir una sèrie
T‘enganxen les sèries de televisió? T’agradaria aprendre a parir-ne 
una, exactament com ho fan els guionistes professionals? Ni ho 
dubtis, aquest és el teu curs! Pep Bras, guionista amb més de 30 
anys d’experiència, explicarà els trucs principals de la seva pro-
fessió i, a partir d’aquí, els inscrits hauran de presentar una idea 
de sèrie. La que resulti més votada es començarà a treballar entre 
tots fins completar (almenys) l’episodi pilot. Si estàs convençut 
que la manera més divertida d’aprendre és creant en equip, tens 
una cita ineludible cada matí de dissabte d’octubre i novembre. 
Dissabte, de 10.30 a 12.30 h (8 sessions. Inici 8 d’octubre)
Professor: Pep Bras



CURSOS I TALLERS

Altres cursos de caràcter 
permanent Tres Roques

L’associació d’esports i lleure de Cerdanyola ( AEILL ) i el Centre 
Nacional d’Entrenadors de Futbol ( CENAFE ) organitzen per 
aquest proper curs 2016_2017 diferents nivells de formació del 
grau mig d’esports especialitat en Futbol.
El Centre de Formació Permanent Tres Roques acollirà aquestes 
formacions.
Matins:
Nivell 1. 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, del 17 d’octubre al 16 de desembre
Nivell 2.
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, del 13 de febrer al 28 d’abril
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, del 27 de març al 9 de juny,

Tardes:
Nivell 1. 
Els dilluns i dimecres,, de 17 a 21 h, del 24 d’octubre al 17 de maig

Inscripcions i més informació a 
www.cebnafe.es / 653124951 – 640571311



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!

Equipament  accessible
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Tres Roques

@tresroques

Aquí!


