
QUÈ ÉS  
TRES ROQUES  
ESTIU? 
Un programa formatiu del Centre de 
formació permanent Tres Roques, de 
caràcter intensiu, amb diferents àm-
bits d’interès per permetre combinar 
aprenentatge, lleure i desenvolupa-
ment professional.

Aquest 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 tenen una alta càrrega 
de treball pràctic i estan destinats a 
majors de 16 anys.

Podeu trobar més informació dels 
cursos i de la resta d’activitats a 
www.mataro.cat/tresroques

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/tresroques

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 22 de maig al 7 de juny de 2017, 
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 8 de juny.  
La data límit per fer l’ingrés és el 18 de juny de 2017. 

Les llistes es podran consultar al mateix CFP Tres Roques i a  
www.mataro.cat/tresroques.
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TALLER PRÀCTIC DE  
PASTISSERIA CREATIVA
En aquest taller totalment pràctic coneixerem diverses 
receptes de la pastisseria més creativa. Pastissos, co-
ques, pastes fresques i moltes altres elaboracions que 
seran treballades des de l’ inici amb el coneixement dels 
millors ingredients fins a la seva elaboració 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 a aquest curs és necessari portar davantal.

Professora: Cristina Camps // Horari: de 9.30 a 12 h // Sessi-
ons: 10 // Periodicitat i durada: del 26 de juny al 7 de juliol. 
Cada dia de dilluns a divendres // Preu: 62 € (material inclòs)

PRINCIPALS HABILITATS  
SOCIALS I PERSONALS EN EL 
MÓN LABORAL
Parlar en públic, treball en equip, lideratge, 
gestió del temps...

Es tracta de fer un itinerari formatiu bàsic per a les prin-
cipals habilitats socials i personals necessàries en qualse-
vol relació laboral. Aquest curs donarà les eines suficients 

per després decidir on aprofundir en cada una de les 
habilitats en cursos posteriors que Tres Roques progra-
ma durant l’any. Habilitats de comunicació (assertivitat, 
PNL, parlar en públic, etc.), lideratge (tipus, estil propi, 
delegació, equips de treball, gestió del canvi, etc.), gestió 
emocional (autoconeixement propi i dels altres, empa-
tia, etc.) i motivació (establiment d’objectius, gestió del 
temps, eficàcia i eficiència, etc.).

Professors: Grace Puertas i Jaume Martí // Horari: de 9.30 a 
12.15 h // Sessions: 10 // Periodicitat i durada: del 10 al 21 
de juliol. Cada dia de dilluns a divendres // Preu: 68 € (material 
inclòs).

TALLER PRÀCTIC DE  
CUINA D’ESTIU
Cuina de mercat defineix una cuina basada en el pro-
ducte de temporada. És la cuina la que s’ adapta al 
producte i a les condicions de l’ entorn. Cuina de mercat 
Implica aprendre a reconèixer els aliments de temporada, 
distingir-ne la qualitat i el grau de frescor, saber triar-los 
i cuinar-los. I és que els aliments de temporada, i si és 
possible ecològics, ens aporten més nutrients, tenen més 
gust i sovint són més econòmics. 

En aquest curs farem un repàs dels aliments disponibles 
durant la primavera i l’ estiu, aprendrem a comprar-los i 

elaborarem receptes saludables , assequibles quant a preu 
i dificultat i amb un punt de creativitat, que ens ajudarà 
a treure’ls-hi el millor partit. Serà un curs pràctic, farem 
una visita al mercat i cuinarem receptes fresques i lleuge-
res adients a l’ estació.

Professores: Montse Tàpia i Mar Álvarez // Horari: de 9.15 a 12 
h // Sessions: 10 // Periodicitat i durada: del 10 al 21 de juli-
ol. Cada dia de dilluns a divendres // Preu: 68 € (material inclòs)

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’oportunitats que et donen les diferents eines informàti-
ques. Des del seu disseny, passant pel desenvolupament, 
la maquetació i el seu manteniment.

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

Professor: Pau Cuyàs // Horari: de 9.15 a 12 h  // Sessions: 7 
Periodicitat i durada: del 10 al 18 de juliol. Cada dia de dilluns 
a divendres // Preu: 48 €

TALLER DE FOTOGRAFIA I 
POSTPRODUCCIÓ DIGITAL
Aquest nou taller intensiu combina les dues facetes que 
no poden faltar per a una bona introducció en el món 
de la fotografia: el coneixement pràctic de la càmera i la 
postproducció i arxiu de les fotografies. Amb exercissis 
pràctics assolirem el domini de la càmera digital i amb el 
programa Adobe Lightroom, dominarem l’arxiu i el retoc 
de les fotografies. Tot plegat, aquest taller està especial-
ment indicat a aquells aficionats que o bé encara no tenen 
coneixements en fotografia i volen iniciar-se amb una 
solució integral o bé tenen algun coneixement sobre la 
matèria però volen començar de zero per establir una base 
més sòlida.

Imprescindible disposar de càmera digital rèflex/
mirrorless/bridge.

Professor: Sergio Ruiz // Horari: de 9.15 a 12 h // Sessions: 10 
// Periodicitat i durada: del 26 de juny al 7 de juliol. Cada dia 
de dilluns a divendres // Preu: 68 € 


