
Què és  
Tres roQues  
esTiu? 
El nou programa formatiu del 
Centre de formació permanent Tres 
Roques, de caràcter intensiu, arriba 
amb diferents àmbits d’interès per 
permetre combinar aprenentatge, 
lleure i desenvolupament professional.

Aquest nou projecte està enfocat 
cap a la millora de les competències 
personals, aprofundir coneixements 
en àmbits professionals i a dotar 
d’eines de suport diari als alumnes.

Aquests cursos tindran una alta 
càrrega de treball pràctic i estan 
destinats a majors de 16 anys.

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 / ime@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

Horari de juliol: De dilluns a divendres de 9  a 14 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: +41º 32’ 36.51”/ +2º 25’ 41.53” (41.543474,2.428203)

Centre col·laborador:

Segueix-nos!

Equipament  accessible
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Aquí!

Període de sol·liciTud 
d’inscriPcions 
Del 9 de maig al 5 de juny de 2016, 
ambdós inclosos.
Les places són limitades en totes les activitats. En cas que la 
demanda superi l’oferta, les places s’adjudicaran per sorteig. 

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, 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 6 de juny. La data 
límit per fer l’ingrés és el 16 de juny de 2016. 

Les llistes es podran consultar al mateix CFP Tres Roques i a 
www.mataro.cat/tresroques.

Podeu trobar més informació dels cursos i de la resta 
d’activitats a www.mataro.cat/tresroques
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cÀMArA i ediciÓ de 
Vídeo:
Per a web i xarxes socials  
(Realització, producció,  
distribució i promoció).
Dirigit a persones que volen aprendre les tèc-
niques de realització i producció de projectes 
audiovisuals (concepció de la idea, desenvo-
lupament del projecte, enregistrament, mun-
tatge i edició i compressió digital). Conèixer 
com utilitzar la teva càmera de vídeo, de 
fotografia o smartphone així com ser capa-
ços de manipular eficaçment el programari 
professional d’edició de vídeo i finalment 
com treure’n el màxim profit a través de la 
seva difusió un cop acabat el treball.

És molt recomanable tenir un nivell d’us 
mitjà en suports informàtics.

( Cal portar càmera de vídeo, de fotografia o 
smartphone )

Horari: de 9 a 12 h  // Sessions: 10 //  

Periodicitat i durada: Del 27 de juny al  

8 de juliol. De dilluns a divendres //  

Notes: Cal portar càmera de vídeo, de  

fotografia o smartphone // Preu: 75 €

creAciÓ de  
PresenTAcions 
ProfessionAls
Prezi, Power Point, Piktoc-
hart (infografies)...
Curs adreçat a aquells que vulguin conèi-
xer les diferents opcions que existeixen 
per tal de presentar i comunicar els seus 
projectes o treballs d’una forma seriosa, 
original, creativa i professional.

Podreu descobrir un ampli ventall d’eines 
informàtiques per tal d’assolir els millors 
resultats.

Adreçat també a responsables de màrque-
ting d’empreses, professionals o individus 
que ja utilitzin eines de presentació per 
comunicar els seus projectes i vul-
guin disposar d’eines  alternatives que 
afegeixin valor a aquesta oportunitat de 
comunicació. 

Cal portar ordinador portàtil

Horari: de 9 a 12 h // Sessions: 10 //  

Periodicitat i durada: Del 27 de juny al 8 de 

juliol. Cada dia de dilluns a divendres //  

Preu: 75 € 

creA el Teu esPAi web
Disseny,creació,desenvolupament, 
maquetació (CMS i HTML)
Abans, realitzar una pàgina web podia ser un treball molt complicat 
si no es disposava dels coneixements informàtics.

Vine a aprendre a crear la teva web amb el gran ventall d’oportuni-
tats  que et donen les diferents eines informàtiques.

Des del seu disseny a l’hora de la seva creació passant per el 
desenvolupament de la pàgina i la seva maquetació així com el seu 
manteniment. És molt recomanable tenir un nivell d’us mitjà en 
suports informàtics.

Horari: de 9 a 12 h // Sessions: 7 // Periodicitat i durada: De l’11 al 19 de 

juliol. Cada dia de dilluns a divendres // Preu: 52,50 € 

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, descobrir gent nova i 
repensar-se lluny de casa. És aventura i és aprenentatge. 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 tornada a casa. Així els alumnes 
podran relatar un viatge (o diversos) apreciant el que és, sempre, un 
viatge escrit: una experiència vital transformadora.

Horari: de 9 a 12 h // Sessions: 8 // Periodicitat i durada: Del 27 de juny 

al 22 de juliol. Dilluns i dimecres // Preu: 60 € (material inclòs)

TAller PrÀcTic de 
PAsTisseriA creATiVA
En aquest taller totalment pràctic coneixerem diverses receptes 
de la pastisseria més creativa. Pastissos, coques, pastes fresques 
i moltes altres elaboracions que seran treballades des de l’ inici 
amb el coneixement dels millors ingredients fins a la seva elabo-
ració final amb la participació dels diferents alumnes. Curs ideal 
per posar en pràctica els teus coneixements en Pastisseria o bé 
per descobrir un món amb infinitat d’oportunitats.

A cada sessió tindrem diferents receptes per treballar. 

Per aquest curs és necessari portar davantal.

Horari: de 9 a 12 h // Sessions: 10 // Periodicitat i durada: Del 27 de 

juny al 8 de juliol. De dilluns a divendres // Preu: 75 € (material inclòs)

TAller PrÀcTic de  
cuinA d’esTiu
Cuinarem plats creatius d’estiu i ho farem de forma fàcil i ente-
nedora però amb resultats espectaculars, alhora que descobrirem 
les claus de la vitalitat amb receptes sanes, sorprenents, fàcils, 
econòmiques i gustoses.

Farem tot el circuït començant per el coneixement de les matèries 
primes de qualitat fins a la elaboració final de diferents receptes 
de l’època estiuenca.

Taller totalment pràctic per a grups reduïts.

Horari: de 9 a 12 h // Sessions: 10 // Periodicitat i durada: De l’11 al 

22 de juliol. De dilluns a divendres // Preu: 75 € (material inclòs)


