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Període de sol·licitu
trimestre
d’inscripció segon
curs 2017-2018
e
Del 27 de novembr
e de 2017
al 17 de desembr
ambdós inclosos.

INSCRIPCIONS
Podeu realitzar la sol·licitud d’inscripció on line a:
www.mataro.cat/tresroques
També podeu fer la inscripció físicament si us dirigiu a:
Centre de formació permanent Tres Roques (pl. del Canigó, 7).
Direcció d’Ensenyament (baixada de les Figueretes, 1, 2n pis).
Oficines d’atenció ciutadana (de dilluns a divendres de 9 a 15 h).
Amb la realització de la inscripció, el vostre correu electrònic
passarà a la base de dades del centre per tal de poder rebre
informació.
Cada persona podrà fer un màxim de 3 sol·licituds
d’inscripcions.
L’ordre d’arribada de les preinscripcions no és determinant
per obtenir plaça.
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Les places són limitades en totes les activitats.
En cas que la demanda superi l’oferta, les places s’adjudicaran
per sorteig i romandreu en llista d’espera. Si hi ha baixes en un
curs, us avisarem seguint l’ordre de la llista.
Activitats adreçades a persones a partir dels 16 anys.

Les llistes d’alumnes admesos, amb el nom del curs i el DNI de
la persona sol·licitant, es publicaran el 19 de desembre i es
podran consultar al mateix CFP Tres Roques i a
www.mataro.cat/tresroques
IMPORTANT
Si voleu renunciar a la plaça que teníeu en un curs al qual heu
estat admesos, ompliu el full “RENÚNCIA DE PLAÇA”. D’aquesta
manera una altra persona podrà ocupar la vostra vacant.
PAGAMENT
Si heu estat acceptats/des rebreu un correu electrònic amb la
carta de pagament.
El pagament es pot fer d’aquestes dues maneres:
Imprimiu la carta de pagament amb codi de barres que rebreu
per correu i aneu als caixers de les entitats indicades.
Pagueu a través del TPV (targeta de crèdit) clicant a l’enllaç que
hi ha al correu electrònic que us hem enviat.
La data límit per fer l’ingrés és el 8 de gener de 2018.
INSCRIPCIONS FORA DE TERMINI
En cas que no hàgiu aconseguit una plaça al curs desitjat o no
hàgiu fet la preinscripció en el seu moment, podreu formalitzar
una inscripció fora de termini. Aquest és el procediment:
Quan hagin acabat les preinscripcions, penjarem les llistes d’admesos al nostre web i al Centre. Es podran sol·licitar inscripcions
fora de termini només en aquelles activitats on hi hagi places
disponibles o per si voleu quedar en llista d’espera.
Envieu-nos el formulari d’inscripcions fora de termini que
està penjat al web per correu electrònic o bé feu la matrícula de
forma presencial al CFP Tres Roques.
En aquests casos, la matrícula es farà per estricte ordre d’arribada
de la sol·licitud i el pagament del curs s’haurà de fer en 48 hores.
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CURSOS I TALLERS

Millora de les competències personals

IDIOMES

Anglès – Parlem en passat. Matins
Podrem parlar del cap de setmana, de les últimes vacances o
d’història.
Dimecres de 9.30 a 11 h (9 sessions.Inici 17 de gener)
Professora: Rebeca Pérez Bermejo • Preu: 40 €
Observacions: curs per a persones amb nocions bàsiques de l’idioma (adequat si han
cursat “Inicia’t en l’anglès”) i que volen continuar evolucionant, aquest cop en passat.

Anglès – Parlem en futur. Matins
En aquest nivell del curs seguirem endinsant-nos en l’anglès fent
especial èmfasi en l’ús del futur.
Dimecres d’11.15 a 12.45 h (9 sessions. Inici 17 de gener)
Professora: Rebeca Pérez Bermejo • Preu: 40 €
Observacions: és important haver cursat algun nivell inicial, de present i passat.
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Anglès – Parlem en futur.Tardes
Curs adequat per a persones que han tingut contacte amb l’anglès abans i que volen ser autònomes en situacions de primera
necessitat.En aquest nivell del curs seguirem endinsant-nos en
l’anglès, focalitzant-nos en el temps futur.
Dijous de 17.30 a 19 h (9 sessions. Inici 18 de gener)
Professora: Sònia Bernabeu Vila • Preu: 40 €
Observacions: és important haver cursat algun nivell inicial, de present i passat.

Conversa en anglès: parlem d’actualitat
Potser ara ja saps presentar-te i explicar coses sobre la teva vida,
però i si ara poses en pràctica el teu anglès parlant de temes d’
actualitat, política, educació...? Desenvoluparem estructures molt
útils per argumentar les nostres opinions; treballarem vocabulari
d’àmbit internacional i guanyarem fluïdesa i seguretat.
Dijous de 19.15 a 20.45 h (9 sessions. Inici 18 de gener)
Professora: Sònia Bernabeu Vila • Preu: 40 €
Observacions:és important haver cursat algun dels cursos inicials
d’anglès a Tres Roques o tenir coneixement mitjà de l’idioma.

Conversa en francès: biografia i obra
d’alguns pintors
La vida i l’obra d’aquests,i d’altres pintors francesos,ens guiaran
com a fil conductor en les nostres converses en aquesta llengua:
Cézanne, Matisse, Gauguin, Magritte, etc.
Dijous de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 18 de gener)
Professor: Dirk Volkmar Le Gall • Preu: 36 €
Observacions: recomanem un nivell mínim de B1.
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Conversa en alemany: vida i obra de pintors
de parla alemanya
En aquest curs practicarem l’alemany i descobrirem vocabulari
nou, tot fent servir com a fil conductor la vida i obra de pintors
de llengua alemanya com Dix, Dürer, Klimt, Schiele, Hundertwasser etc.
Divendres de 10 a 11.30 h (8 sessions. Inici 19 de gener)
Professor: Dirk Volkmar Le Gall • Preu: 36 €
Observacions: recomanem un nivell mínim de B1.

Conversa en italià: el dia a dia
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 italià?
Dimecres de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 17 de gener)
Professora: Nicoletta Nanni • Preu: 36 €
Observacions:és recomanable tenir un nivell A2, com a mínim.

Curs d’introducció a l’italià
Si sempre t’has sentit atret per aquesta llengua però mai no has
tingut ocasió de posar-t’hi, ara és el teu moment.
Dimecres de 17.30 h a 19 h (8 sessions. Inici 17 de gener)
Professora: Nicoletta Nanni • Preu: 36 €
Observacions: no és necessari tenir coneixements d’italià.
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Curs d’introducció al xinès
Comprova que parlar xinès en poc temps és possible. Aprendràs
a comunicar-te en les situacions més importants. Utilitzarem
eines didàctiques com aplicacions, flashcards i jocs per reduir el
temps d’aprenentatge i motivar-te. Un mètode efectiu, divertit i
que enganxa.
Dimecres de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 17 de gener)
Professor: Hanyu Chinese School • Preu: 48 €
Observacions: farem un contingut que equival al 60% del nivell Hsk1 o A1.

Curs d’iniciació a 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, escriptura
i expressió oral, a banda de conèixer la cultura àrab.
Divendres de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 19 de gener)
Professor: Mourad El Ghanami • Preu: 48 €

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’ordinador i
conèixer les aplicacions bàsiques en ofimàtica i internet.
Dimarts de 9 a 11 h (9 sessions. Inici 16 de gener)
Professor: Enric Jofre • Preu: 54 €
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Ofimàtica: processador de text, full de càlcul,
presentacions i el núvol
Un recorregut per les principals funcions de Microsoft Word,
Excel i Power Point, tot incloent alguns dels serveis més utilitzats
del famós “núvol”. Escriurem i donarem format a una carta de
presentació o una recepta de cuina, farem una factura que calculi automàticament els resultats, i una espectacular presentació
de diapositives amb imatges, àudios i gràfics. Pujarem al núvol i
aprendrem a treballar col·laborativament i en temps real un bon
grapat d’aplicacions com Photo, Drive, Calendar, Keep, Formularis
web...
Dimarts de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 16 de gener )
Professor: Ramiro Tomé Arquera • Preu: 54 €

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
segura?
Dilluns de 9 a 11 h (9 sessions. Inici 15 de gener)
Professor: Enric Jofre • Preu: 54 €

!
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Més informació a www.mataro.cat/tresroques

Aprofita l’ Excel i el Word
Si ja et defenses amb programes com Word i Excel però t’agradaria acabar de treure’n el màxim profit, aquest curs és per a tu.
Els exercicis pràctics d’aquest curs recuperen les funcionalitats
bàsiques de tots dos programes i exploren el seu potencial. A
Word passarem per les taules i les columnes, per les imatges i els
dibuixos fins a arribar a la gestió de grans documents. A Excel
repassarem les operacions, fórmules i funcions fins a arribar a les
taules dinàmiques i les macros.
Dimecres de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 17 de gener)
Professor: Ramiro Tomé Arquera • Preu: 54 €

Crear un web amb WordPress i treure’n
el màxim profit
Crearem un web des de zero i farem una ullada als plugins més
potents de Wordpress per incrementar la velocitat, integrar el
web amb les xarxes socials, crear el nostre newsletter, protegir-nos dels hackers, fer còpies de seguretat, optimitzar el SEO al
mil·límetre, i un llarg etcètera.
Dijous de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 18 de gener)
Professor:Ramiro Tomé Arquera • Preu: 54 €

Crea la teva pàgina botiga online des de zero
Crea i gestiona la teva botiga en línia des de zero amb WordPress
+ WooCommerce. Aprèn a crear i gestionar tots els seus productes: catàlegs, pagaments, enviaments, informes, etc. Posa’t al dia
d’algunes bones pràctiques d’e-màrqueting que t’ajudaran a
treure el màxim profit al teu negoci en línia.
Dimarts de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 16 de gener)
Professor: Ramiro Tomé Arquera • Preu: 54 €
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Gestiona el teu mòbil
Vols conèixer els principals programes (APPS) i com utilitzar-los?
Aprèn a instal·lar i desinstal·lar les APPS del teu dispositiu mòbil.
Es treballarà amb el sistema Android, tot i que moltes de les
aplicacions que es veuran a classe són compatibles amb IOS
(Iphone).
Dimarts d’11.15 a 13.15 h (6 sessions. Inici 16 de gener)
Professor: Enric Jofre • Preu: 36 €

Neteja i manteniment de Windows
Aprendrem a tenir cura de l’estat de salut del nostre ordinador: mantenir-lo net de brossa i organitzar-ne el contingut per
agilitzar-ne l’ús. També veurem com prevenir la infecció de virus,
troians i programes nocius (malware).Podreu distingir i identificar
correctament l’element d’ús a l’ordinador (explorador, navegadors i buscadors); gestionar contrasenyes de forma correcta i
millorar la vostra habilitat per aprendre a identificar els paranys,
sempre canviants, a Internet.
Dilluns d’11.15 a 13.15 h (5 sessions. Inici 15 de gener)
Professor: Enric Jofre • Preu: 30 €
Observacions: aquest curs es realitza a l’aula multimèdia, però
si l’alumne/a ho desitja, pot treballar amb el seu portàtil.
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CURSOS DE SUPORT A L’EXAMEN AC TIC
• Podeu demanar-nos hora per a l’aula d’estudi i consultar els
manuals dels tres nivells ACTIC.
• Si feu la inscripció a un dels nostres cursos, rebreu un suport
per preparar l’examen del nivell mitjà (mòduls d’ofimàtica/mòduls de multimèdia).
• Per realitzar la prova: entreu a la pàgina de la Generalitat i demaneu dia i hora per fer l’examen oficial a les nostres instal·lacions. Es pot realitzar per lliure, sense necessitat d’haver realitzat
cap curs previ.
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Curs de suport a l’examen ACTIC
mitjà multimèdia i bases de dades
Treballarem de forma molt dinàmica i introductòria amb programes de tractament d’imatge, àudio i vídeo. Realitzarem muntatges multimèdia i pràctiques guiades pas a pas. Completarem el
curs amb una introducció a les bases de dades i en realitzarem
un exemple pràctic.
Dijous de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 18 de gener )
Professor: Ramiro Tomé Arquera
Preu: 48 €

Curs de suport a l’examen 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 gratuïtes 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 on-line 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.
MATINS: Dimecres d’11.15 a 13.15h.(8 sessions. Inici 17 de gener)
Professor: Enric Jofre
TARDES: Dimecres de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 17 de gener)
Professor: Ramiro Tomé Arquera.
Divendres de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 19 de gener)
Professor: Ramiro Tomé Arquera
Observacions: aquest curs de Divendres no es realitza a l’aula
multimèdia i, per tant, requereix que l’alumne porti el seu portàtil.

Preu: 48 €

15

ALTRES

Introducció al món de les Adds: Instagram,
Facebook, Twitter
Descobreix com pots aconseguir més clients fent petites inversions en la teva pàgina de Facebook o en el teu perfil de Twitter
i optimitza el teu esforç. Donarem d’alta el perfil d’Ads Mànager,
construirem segments específics per a l’audiència del teu negoci
i crearem conjuntament una primera campanya.
Dilluns de 17 a 20 h (3 sessions. Inici 5 de febrer)
Professora: Cristina Pérez • Preu: 27 €
Observació: cal tenir una pàgina d’empresa a Facebook i
un compte de Twitter amb finalitats comercials.

Claus per a les teves campanyes de
màrqueting on line
Descobreix recursos gratuïts i de baix cost que podràs utilitzar per donar a conèixer el teu negoci i aconseguir un major
impacte en les teves comunicacions. El món online està ple de
possibilitats que estan al teu abast!
Dilluns de 17 a 20 h (3 sessions. Inici 15 de gener)
Professora: Cristina Pérez • Preu: 27 €

Tips per preparar les teves
presentacions i reunions.
Capta l’atenció de la teva audiència en reunions i esdeveniments
presencials amb presentacions altament efectives i descobreix
quines són les 10 regles per gestionar el teu temps.
Divendres de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 19 de gener)
Professora: Cristina Pérez • Preu: 48 €
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Community Manager (inicial)
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
(esdeveniments,sorteigs, influencers...). Transforma les teves habilitats de Community Manager en habilitats de Màrqueting Digital
Divendres de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 19 de gener)
Professora: Cristina Pérez • Preu: 48 €

Gestió i liquidació d’impostos: IVA, IRPF,
impostos de societats
Es tracta de proporcionar una formació, eminentment pràctica,
a totes aquelles persones que necessiten del coneixement de la
tributació.S’analitzaran els principals impostos que componen el
panorama impositiu espanyol (IVA, IS i IRPF), tant des de el punt
de vista teòric com pràctic amb l’estudi, sempre necessari en el
món fiscal, dels principis bàsics del Dret Tributari.
Divendres de 9.15 a 11.15 h (8 sessions. Inici 19 de gener)
Professor: Jaume Busquets • Preu: 48 €

Finances per a no financers
L’objectiu és ajudar a comprendre els comptes anuals de l’empresa, així com altres aspectes econòmics i financers, a aquelles
persones que per la seva posició dins l’entorn empresarial, i malgrat no tenir sòlids coneixements en aquest àmbit, han de poder
entendre quins són els principals punts forts i mancances de la
seva organització per a la correcta presa de decisions.
Divendres de 11.30 a 13.30 h (8 sessions. Inici 19 de gener)
Professor: Jaume Busquets • Preu: 48 €
Observacions: no es necessiten coneixements previs en l’entorn comptable.
17

CURSOS I TALLERS

Formació
professional

IMATGE I SO

Fotografia nivell 2
Dirigit a aquelles persones aficionades amb nocions de tècniques bàsiques que volen seguir aprenent i perfeccionant el seu
treball. Aquest curs ofereix l’oportunitat de fer un tast a diverses
disciplines en fotografia d’estudi: el retrat, el bodegó i el macro
amb la il·luminació específica, així 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 10 a 12 h (8 sessions. Inici 16 de gener)
Professora: Xènia Solà (matins) • Preu: 56 €
Observació: és imprescindible disposar d’una càmera digital
rèflex o similar i haver cursat el primer nivell.
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Fotografia bàsica
La fotografia digital com a mitjà d’expressió, comunicació i d’oci
s’ha popularitzat enormement com a conseqüència de la millora
d’accés a les noves tecnologies. L’abaratiment dels equips fotogràfics 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 pot
resoldre la majoria dels petits encàrrecs fotogràfics de qualsevol
negoci.
MATÍ: Dimecres de 10 a 12 h (8 sessions. Inici 17 de gener)
Professora: Xènia Solà
TARDA: Dimarts de 17.30 a 19 h (10 sessions. Inici 16 de gener)
Professor: Sergio Ruiz
Preu: 56 €
Observació: és imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o similar.

Retrat fotogràfic
Aquest curs s’endinsa en la temàtica del retrat com una de les
disciplines més populars en fotografia. El repte de treure un bon
retrat en condicions desfavorables o la planificació d’una il·luminació d’estudi concreta són problemes freqüents, tant en retrat
com en d’altres temàtiques fotogràfiques. El diàleg, no sempre
parlat, entre el fotògraf i el model, fan del retrat un problema
específic. Tractar el model, la llum, el vestuari, etc. són aspectes
essencials per a un bon resultat. En aquest curs es donen solucions a totes aquestes qüestions.
Dimarts de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 16 de gener)
Professor: Sergio Ruiz • Preu: 56 €
Observació: és imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o similar.
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Il·luminació amb flaix portàtil
El flaix portàtil o extern és un dels accessoris més recomanats
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 aprofundirem en el coneixement tècnic i pràctic del flaix en interiors
i exteriors, contactat a la càmera i en mode extern, com a font
única de llum o com a llum combinada. En definitiva, aquest curs
dona resposta a qualsevol aplicació professional o creativa amb
el flaix portàtil.
Dimecres de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 17 de gener)
Professor: Sergio Ruiz Gordillo • Preu: 56 €
Observació: imprescindible haver cursat el primer nivell o
similar, portar càmera rèflex, trípode i flaix portàtil.

Retoc fotogràfic 1
L’objectiu principal del curs és aprendre a manipular una imatge
partint d’un criteri inicial i utilitzar correctament les eines per
aconseguir un resultat satisfactori. Ens endinsarem en el programari més utilitzat pel que fa a l’edició gràfica i donarem solucions
als principals reptes que tenim en intentar retocar una imatge.
MATÍ. Dijous de 9.30 a 11.30 h (8 sessions. Inici 18 de gener)
Professora: Xènia Sola
TARDA. Dilluns de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 15 de gener)
Professor: Sergio Ruiz Gordillo • Preu: 56 €
Observacions: és imprescindible tenir coneixements bàsics d’informàtica.
L’alumne que ho prefereixi podrà portar el seu propi portàtil.
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Macro de camp a la natura:
fotografia d’aproximació a l’aire lliure
S’explica la millor manera de fotografiar minerals, plantes i petits
animals. Veurem com optimitzar la qualitat d’imatge segons la
forma del subjecte, segons la perspectiva i si es fa a mà alçada,
amb trípode o amb flash. 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.
Dissabtes de 10 a 13.30 h (4 sessions, una de les quals és una sortida. Inici
dissabte 3 de març)
Professor: Albert Masó • Preu: 49 €
Observacions: a la fitxa d’ampliació trobareu el material necessari.

Curs de cinema: direcció de fotografia en
documentals, ficció i publicitat
L’objectiu del curs és ajudar l’alumne a enfocar la realització d’una
pel·lícula, d’un documental o de publicitat des de la direcció de
fotografia (preproducció, rodatge i postproducció)
Dissabtes de 10.30 a 12.30 h (6 sessions. Inici dissabte 20 de gener)
Professor: Marc Cuxart • Preu: 42 €

!

Més informació a www.mataro.cat/tresroques
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OFICIS I ARTESANIA

Pintar amb papers: collage
En aquest curs trobaràs tota la informació sobre la tècnica del
collage. Després d’una breu introducció sobre les diferents tècniques: collage, assemblage i informalisme, passarem a treballar
amb els diferents materials.
Dilluns de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 15 de gener)
Professor: Jordi Prat Pons • Preu: 56 €

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 17 de gener)
Professor: Ceràmica Ixió • Preu: 56 € (*)
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

!
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Més informació a www.mataro.cat/tresroques

Pintura de mobles i objectes
La Chalk Paint o pintura de guix ofereix la possibilitat de pintar
sense decapar, no necessita emprimació, s’adhereix molt bé
sobre diferents superfícies i és molt fàcil d’aplicar. Té un acabat
molt adequat per pintar els mobles amb acabats envellits que
ens agrada tant. Permet entendre la renovació de la llar des d’una
perspectiva ecològica, sostenible, 100% creativa i totalment
personalitzada. Aprendrem les tècniques d’estergir, clivellat,
decapès, patinats, etc.
Dilluns de 9 a 11 h (8 sessions. Inici 15 de gener)
Professora: Montse Bassas • Preu: 56 € (*)
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.
Observacions: cada participant ha de portar un objecte per treballar, de
dimensions reduïdes i una bata i uns guants per no embrutar-se.

Restauració de mobles
La restauració de mobles i peces antigues és un ofici que abasta
multitud de tècniques. L’objectiu d’aquest taller és apropar-nos
a la restauració de mobles amb elements no gaire grossos.
Aprendrem les tècniques bàsiques com decapar, tractament
de xilòfags, envernissats a monyeca, encerats i brunyits.També
coneixerem els diferents materials que s’utilitzen en cada procés
de restauració.
Divendres de 10 a 12 h (8 sessions. Inici 19 de gener)
Professora: Montse Bassas • Preu: 56 € (*)
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material
Observacions: cada participant ha de portar un objecte per restaurar,
de dimensions reduïdes i una bata per no embrutar-se.
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Manualitats
L’afició per les manualitats s’ha disparat en els darrers anys, les
coses fetes a mà –handmade- estan de moda. Crearem els teus
obsequis personalitzats, reciclarem els objectes que tens per casa
o en crearem de nous, estimularem la sensibilitat individual per
decorar amb les tècniques del decoupage, l’embossing, l’scrap,
els estergits, origami, etc.
Dilluns d’11.15 a 13.15 h (8 sessions. Inici 15 de gener)
Professora: Montse Bassas • Preu: 56 € (*)
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.
Observacions: es recomana mirar la fitxa completa per veure el
material necessari.Cada participant ha de portar un objecte per
treballar, de dimensions reduïdes i una bata per no embrutar-se.

El cuir: ferretejat,troquelat,tenyit i cosit
Et proposem treballar el cuir de manera artesanal fent servir
les eines tradicionals per manipular-lo. Aprendràs a elaborar
diferents objectes contemporanis com polseres o moneders
utilitzant tècniques decoratives tradicionals com el ferretejat
o troquelat. Aprèn a cosir el cuir, tenyir, polir i donar diferents
acabats.
Dimarts de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 16 de gener)
Professor: Abel Ruiz • Preu: 56 €

Jardineria sostenible
Una introducció a la jardineria que tractarà sobre alguns dels
seus aspectes: el manteniment, les plantes, les podes, l’aigua i
el reg, la sanitat vegetal i els sòls. També es realitzaran sessions
pràctiques.
Dissabtes de 10 a 13 h (5 sessions. Inici 20 de gener)
Professor: Eduard Pey Camps • Preu: 52 €

ESPORTS

Curs d’entrenadors de futbol
Curs que organitza l’Associació d’Esports i Lleure de Cerdanyola
(AEILL) juntament amb el Centre Nacional de Formació d’Entrenadors (CENAFE) i s’imparteix a les aules del CFP Tres Roques.
Inscripcions i més informació a:
www.cenafe.es i als telèfons 653 124 951 / 640 571 311

!

Més informació a www.mataro.cat/tresroques
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CURSOS I TALLERS

Suport familiar

CUINA DOMÈSTIC A I NUTRICIÓ

Pastisseria creativa
En aquest taller, totalment pràctic, aprendrem diverses elaboracions de pastisseria creativa de manera professional i començant
des d’un nivell inicial. Elaborarem pastissos, galetes, cupcakes...
de manera pràctica, creativa i amena. Noms que sonen molt
darrerament: Red Velvet, Cupcake de Ferrero Rocher, Ganaché de
xocolata, Loaf Cake…
Dilluns de 10 a 12.30 h (6 sessions. Inici 15 de gener)
Professora: Cristina Camps • Preu: 52 €
Observacions: cal portar davantal.

Taller d’ arrossos
Us ensenyarem l’elaboració de les receptes clàssiques d’arrossos
mediterranis, així com d’altres d’innovadores. Descobrirem els
diferents tipus d’arrossos, les seves tècniques de cocció i l’ús que
els podem donar.
Dimarts de 10.30 a 12.30 h (6 sessions. Inici 16 de gener)
Professor: Josep Vidal. Calaix de Cultura • Preu: 48 €
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Cuina per a mandrosos
Ja en tens prou de plats precuinats i posar-te a cuinar et fa una
mandra infinita? Si és així, aquest és el teu taller. Deixa’t seduir
pels fogons, en un tres i no res et trobaràs vivint una història
apassionant amb la cuina de teló de fons. Receptes senzilles,
ràpides i per a tots els nivells.
Dimarts de 18.30 a 20.30 h (6 sessions. Inici 16 de gener)
Professor: Josep Vidal. Calaix de Cultura • Preu: 48 €

Cuina Oriental II
Seguirem descobrint les millors receptes de la cuina del Japó,
Tailàndia, la Xina... Actualment, la cuina asiàtica ens ha descobert
una cuina mil·lenària i molt sana que ens aporta un important
valor nutritiu que és beneficiós per a la nostra salut.
Dijous de 18.30 a 20.30 h (6 sessions. Inici 18 de gener)
Professora: Yumiko Saito / Calaix de Cultura • Preu: 48 €
Observacions: no cal haver realitzat el curs de cuina oriental 1 per inscriure’s.

Cuina vegetariana (bàsic)
No cal ser vegetarià per apuntar-te a aquest curs, però cada cop
hi ha més persones que volen fer un canvi en la seva alimentació i reduir greixos i proteïnes animals. Et proposem un curs per
poder canviar la teva cuina sense canviar d’estil de vida.
Dissabte de 10.30 a 12.30 h (4 sessions. Inici 20 de gener)
Professores: Montse Tapia, Mar Álvarez • Preu: 32 €
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Cuina vegetariana creativa (avançat)
T’agrada la cuina, t’agrada menjar bé i vols deixar enrere els
aliments d’origen animal? En aquest curs aprendràs receptes
vegetarianes fàcils i creatives per inspirar la teva cuina i alegrar la
teva taula.
Dissabte de 10.30 a 12.30 h (4 sessions. Inici 17 de febrer)
Professores: Montse Tapia, Mar Álvarez • Preu: 32 €

Cuina bàsica (nivell inicial)
Necessites unes nocions bàsiques de cuina? Vols preparar plats
de cada dia i no haver de patir? Organitza la teva nevera i el
teu rebost i gaudeix amb la preparació de les receptes que et
proposem.
Dilluns de 18.15 a 20.15 h (3 sessions. Inici 15 de gener)
Professora: Montserrat Tapia, Mar Álvarez • Preu: 24 €

Cuina bàsica: noves receptes (nivell avançat)
Et vas quedar amb ganes de més receptes, més cuina i més consells? Aquí tens la segona part del curs de cuina bàsica i pràctica.
Dilluns de 18.15 a 20.15 h (3 sessions. Inici 5 de febrer)
Professora: Montserrat Tapia, Mar Álvarez • Preu: 24 €

Cuinar amb 5 ingredients
Cuinar amb pocs ingredients és fàcil. Cal triar bé i saber combinar
per encertar els plats i treure’n el màxim profit. T’oferim una cuina
viva, fresca i simple.
Dilluns de 18.15 a 20.15 h (2 sessions. Inici 26 de febrer)
Professora: Montserrat Tapia, Mar Álvarez • Preu: 16 €

28

Coaching nutricional
Si el teu objectiu és deixar de menjar o picar aquells aliments als
quals estàs enganxada/at i et converteixen en un esclau de les
dietes de règim... vine! Descobriràs el teu potencial i com poder
fer front als obstacles que tens a diari per poder aconseguir el teu
objectiu. Et sentiràs cada vegada més capaç d’aconseguir allò
que et proposes, deixant de banda les frustracions, les pors i els
prejudicis.
Dijous de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 18 de gener)
Professora: Griselda Marfà • Preu: 48 €

L’alimentació en l’etapa infantil dels 3
als 12 anys d’edat
L’etapa infantil, dels 3 als 12 anys, és la del desenvolupament 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 i uns hàbits saludables, que ell mantindrà d’adult.
Dijous de 9.30 a 11.30h. (8 sessions. Inici 18 de gener)
Professora: Griselda Marfà • Preu: 48 €

Aliments que ajuden a prevenir
el colesterol i l’osteoporosi
L’objectiu del curs és conèixer les bases nutricionals per prevenir
l’osteoporosi i el colesterol. Es tracta de poder obtenir, al llarg del
curs, pautes i hàbits alimentaris saludables.
Dilluns de 9 a 11h (8 sessions. Inici 15 de gener)
Professora: Griselda Marfà • Preu: 48 €

29

Què has de menjar al llarg d’una setmana
L’objectiu del curs és que la persona entengui la diferència entre
l’alimentació i la nutrició, conèixer els diferents nutrients que
necessitem per viure en salut i benestar psico-emocional i saber
en quins aliments trobem aquets nutrients. Es tracta de conèixer
les bases per elaborar una dieta equilibrada amb l’organització
dels diferents menús al llarg de tota una setmana.
Dilluns de 17 a 19 h ( 8 sessions. Inici 15 de gener)
Professora: Griselda Marfà • Preu: 48 €

CREIXEMENT PERSONAL

Comunicació assertiva
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 reduir els conflictes.
Divendres de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 19 de gener)
Professora: Grace Puertas • Preu: 48 €

Intel·ligència emocional 2
La intel·ligència emocional és la que ens ajuda a millorar la
relació amb un mateix i amb els altres. Millorar-la suposa tenir
més control sobre les nostres emocions, sobre la nostra felicitat
i sobre la nostra salut emocional. En aquest curs seguirem aprofundint en els coneixements adquirits en el primer nivell.
Divendres de 17a 19 h (6 sessions. Inici 19 de gener)
Professora: Grace Puertas • Preu: 48 €
Observacions: és interessant, que no imprescindible, haver realitzat el curs anterior.
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Que no t’espanti l’estrès.
Tècniques de mindfulness
La pràctica de mindfulness o atenció plena ens permet aprendre
a parar, mirar i viure el present, conscients de nosaltres mateixos i
del nostre entorn. El mIndfulness ens permet relacionar-nos amb
l’estrès i no reaccionar-hi, disminueix l’autoexigència i ens ajuda a
gestionar les emocions de manera adequada.
Dilluns de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 15 de gener)
Professors: Arantxa Sabanés • Preu: 48 €

EINES PERSONALS

Iniciació als primers auxilis (adults)
Vols saber com actuar davant d’una situació d’emergència? O reconèixer una valoració primària? Amb aquesta formació adquiriràs
les competències bàsiques per actuar davant situacions d’urgència. Es capacitarà els alumnes per defensar-se davant hemorràgies,
traumatismes, aturades cardiorespiratòries, ferides, etc.
Dilluns de 17 a 19h (8 sessions. Inici 15 de gener)
Formació: Alba Ansuategui Langa CREU ROJA • Preu: 56 €
Observacions: amb la realització d’aquest curs s’obté un certificat de CREU ROJA.

Taller de primers auxilis en nadons i nens
Vols adquirir coneixement i habilitats bàsiques per respondre davant de situacions d’emergència sanitària en nadons i nens? Amb
aquesta formació aprendràs a identificar i resoldre situacions
d’urgència vital en nadons i infants. Durant el curs es treballaran
els casos d’accidents més freqüents.
Dimecres de 17 a 19h (8 sessions. Inici 17 de gener)
Formació: Alba Ansuategui Langa CREU ROJA • Preu: 56 €
Observacions: amb la realització d’aquest curs s’obté un certificat de CREU ROJA.
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El bullying i el ciberbullying:
prevenció i rol de pares i educadors
El fenomen del bullying i ciberbullying transcendeix el fet aïllat i
esporàdic i es converteix en un problema de gran rellevància en
l’entorn familiar i educatiu. És imprescindible dotar dels recursos
necessaris els pares, mares i educadors per entendre adequadament el problema, per poder actuar i erradicar-lo.
Dimarts de 18 a 20 h (4 sessions. Inici 16 de gener)
Professor: Juan Bustamante Zapata • Preu: 32 €

Les plantes medicinals a l’hivern
Aquesta és una proposta vivencial en què els participants poden
endinsar-se, descobrir i aprendre de les plantes medicinals
properes que ens acompanyen durant l’hivern, utilitzades com a
medicina preventiva i sanadora. Coneixerem la farmaciola natural
d’hivern que podem utilitzar durant els mesos més freds de l’any,
quan el cos reposa i descansa.
Dijous de 9.30 a 12.30 h (2 sessions.Inici 18 de gener)
Professora: Alba Miralpeix • Preu: 24 €
Observacions: a la primera sessió s’informarà els alumnes del material
necessari que caldrà portar per la segona sessió pràctica.

Expressió oral eficient: tècniques
Aquest curs posa èmfasi en la preparació d’una bona tècnica de
comunicació per poder millorar i dominar l’expressió i la comunicació. Un curs totalment pràctic, que explica la metodologia que
fan servir els actors i actrius per dominar les seves expressions
i emocions i els principals aspectes psicològics per persuadir i
influenciar.
Dijous de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 18 de gener)
Professor: Jaume Martí • Preu: 48 €
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CURSOS I TALLERS
CURSOS I TALLERS

Ampliació cultural

Lectura creativa
Llegirem, analitzarem i comentarem tres obres literàries contemporànies per aprofundir en l’experiència lectora i compartir-la,
per fer de la lectura un pont de diàleg i generar nous continguts.
Un lector expert dialoga amb el text, es fa preguntes i pregunta
al text. Lectura creativa és la que fa una aportació al text, la que
se’l mira amb ulls d’escriptor. Comprovareu fins a quin punt l’obra
l’acaba el lector i preguntarem als autors i autores alguns dels
nostres dubtes o curiositats.
Dimecres de 18.30 a 20.30 h (8 sessions. Inici 17 de gener)
Professora: Raquel Picolo Berné • Preu: 56 €
Observacions: el primer dia de curs és necessari que els alumnes hagin llegit fins a la
pàgina 90 del primer llibre proposat a les fitxes d’ampliació de la informació del curs.

Com veure i entendre l’art contemporani
Aquest curs et proporcionarà les eines necessàries per poder
entendre l’art contemporani. De la mà d’un pintor, aprendrem a
saber mirar i observar, analitzarem el fenomen de la globalització,
ens fixarem en els nous materials, en l’art al carrer, el videoart i el
land art. Quines són les fronteres de l’art. Quina és la importància
dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials?
Dilluns de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 15 de gener)
Professor: Jordi Prat Pons • Preu: 48 €
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Taller d’Scrabble
Apassionant i educatiu joc de paraules en català que barreja
llengua i matemàtiques. En una primera part del taller s’expliquen diverses curiositats del joc així com el seu funcionament,
el sistema de puntuació i alguns trucs per millorar el nivell de
joc i el vocabulari. En una segona part, els participants juguen
partides reals d’Scrabble i també se simulen partides reals amb
la participació individual o per parelles. També es treballa amb
l’aplicació Apalabrados per a mòbils i tauletes.
Dimarts de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 16 de gener)
Professor: Miquel Sesé • Preu: 48 €
Observacions: el material és proporcionat pel professor.

El llenguatge teatral: el diàleg
El llenguatge teatral és un dels idiomes més suggerents per a un
escriptor. Basats en els diàlegs entre personatges, els textos teatrals són un tipus d’escriptura basat en la proximitat, en la paraula
dita, en la humanitat. Tractarem sobre com construir escenes i
obres de teatre a partir de l’element bàsic de la dramatúrgia: el
diàleg.
Dilluns de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 15 de gener)
Professor: Francesc Hernández • Preu: 56 €

Escriptura creativa: construïm personatges
Iniciació a l’escriptura creativa o per a aquells que vulguin especialitzar-se. Com construir personatges humans i identificables?
Com aconseguir que siguin originals i propers? Com convertir el
nostre estil en la veu d’un protagonista? Com edificar un món al
voltant del personatge?
Dilluns de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 15 de gener)
Professor: Francesc Hernández • Preu: 56 €
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Conferència “La Marató” de TV3:
Malalties infeccioses
Dijous 23 de novembre a les 18.30 h
Sala d’actes planta baixa
Activitat gratuïta

Exposició de fotografia
“L’expedient Miralpeix-Alsina” per Joan Sorolla
Des del dia 18 de gener fins al 2 de febrer de 2018
Inauguració: dijous 18 de gener de 2018 a les 19.30 h
Sala d’actes planta baixa
Horari de visites:
TARDES: dilluns, dijous i divendres de 17 a 20 h
MATINS: dissabtes de 10 a 13 h
Activitat gratuïta

Dia Jove
Xerrades per a estudiants de batxillerat
Divendres 1 de desembre a les 11.30 h
Diversos espais
Activitat gratuïta

!

Més informació a www.mataro.cat/tresroques
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Segueix-nos!

Tres Roques
@tresroques

centre de formació permanent
Centre col·laborador:

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)

Equipament

accessible

