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!
Període de sol·licitud 

d’inscripció tercer trimestre 

curs 2016-2017

Podeu trobar més informació dels 

cursos i de la resta d’activitats a 

www.mataro.cat/tresroques

Moltes novetats!
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De l’1 al 12 de març de 2017, 

ambdós inclosos.

http://www.mataro.cat/tresroques
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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 13 de març, amb l’ac-
ceptació i realització de l’activitat. La data límit per fer l’ingrés 
és el 23 de març de 2017. 
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 compe- 
tències 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.
Dijous de 17.30 a 19 h (8 sessions. Inici 6 d’abril)
Professora: Sònia Bernabeu Vila Preu: 36 €

Anglès per viatjar.
Curs d’anglès dissenyat per desenvolupar  les habilitats d’ex-
pressió i comprensió orals. Els alumnes aprendran a defensar-se 
oralment en anglès en situacions formals i informals relacionades 
amb el món del viatges. Els objectius principals seran que l’alum-
ne ampliï el seu vocabulari i guanyi confiança i fluïdesa.
Dimarts de 9.30 a 11 h ( 8 sessions. Inici 4 d’abril)
Professora: Rebeca Pérez Bermejo • Preu: 36 €



07

Conversa en anglès: parlem d’actualitat. 
Nous temes. Matins 
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 anglès? En aquest curs desenvoluparem 
estructures per argumentar les nostres opinions, treballarem vo-
cabulari d’àmbit internacional i guanyarem fluïdesa i seguretat.
Dimarts d’11.15 a 12.45 h (8 sessions. Inici 4 d’abril)
Professora: Rebeca Pérez Bermejo • Preu: 36 €
* Observacions: important haver cursat algun dels cursos inicials 
d’anglès a Tres Roques o tenir coneixement mitjà de l’idioma.

Conversa en anglès: parlem d’actualitat. 
Nous temes. Tardes 
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 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’abril)
Professora: Sònia Bernabeu Vila • Preu: 36 €
* Observacions: important haver cursat algun dels cursos inicials 
d’anglès a Tres Roques o tenir coneixement mitjà de l’idioma.

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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Francés. Eines pràctiques per viatjar per 
terres de parla francesa  
Fer ús de la llengua francesa (comprensió i expressió oral i 
escrita) a través de la temàtica general del viatge i de la geografia 
francesa. Estructurat al voltant de quatre blocs temàtics.  1) Mit-
jans de transport – com desplaçar-se a França 2) Formes d’allot-
jament 3) Paratges naturals, edificis i monuments importants 
4) Festes, festivals i tradicions franceses. Un enfocament molt 
pràctic per fer venir ganes als participants de viatjar per terres de 
parla francesa.  
Dijous de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 6 d’abril)
Professor: Dirk Volkmar Le Gall • Preu: 36 €
* Observacions: el nivell recomanat per seguir 
correctament el curs és el B1 o superior

Inicia’t amb l’italià  
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 17.30 a 19 h (8 sessions. Inici 5 d’abril)
Professora: Nicoletta Nanni • Preu: 36 €
Observacions: curs destinat a principiants en l’idioma.
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Conversa en italià. Parlem d’actualitat. 
Parlem de política a la cafeteria, d’actualitat a la perruqueria, dels 
nostres viatges al bus i d’un sense fi de coses més cada dia... i si 
parléssim de tot això en italià? En aquest curs desenvoluparem 
estructures per argumentar les nostres opinions, treballarem vo-
cabulari d’àmbit internacional i guanyarem fluïdesa i seguretat.
Dimecres de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 5 d’abril)
Professora: Nicoletta Nanni • Preu: 36 €
Observacions: imprescindible tenir coneixements d’italià per mantenir una conversa. 
És possible canviar el contingut del curs depenent del nivell i interessos dels alumnes.

Vine a conversar en alemany  
Dirigit a totes aquelles persones que volen posar en pràctica la 
vessant oral de l’alemany. Tractarem situacions del nostre dia 
a dia per tal de perdre la por i ser més espontanis a l’hora de 
parlar-lo. Les expressions i frases fetes tindran un lloc important 
sempre que sorgeixin de forma natural mitjançant textos i àudios 
de la cultura germanòfila contemporània.  
Dimarts de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 4 d’abril)
Professor: Dirk Volkmar Le Gall • Preu: 36 €
* Observacions: destinat a persones que han assolit el nivell A2/B1 d’alemany.

Inicia’t en el xinès  
Curs de xinès inicial emfatitzat a l’speaking, parlaràs xinès des de 
la primera classe i aprendràs a comunicar-te en les situacions bàsi-
ques. A més t’ensenyarem eines didàctiques, aplicacions, flashcards 
i jocs per reduir el temps d’aprenentatge i motivar-te. Et demos-
trarem que és possible aprendre xinès en menys temps del que 
imagines. Un mètode efectiu, divertit i que enganxa.
Dimecres de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 5 d’abril)
Professora: Hanyu chinese school • Preu: 48 €
Observacions: farem un contingut que equival al 60% del nivell Hsk1 o A1.
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Àrab: Vocabulari per viatjar. 
Un curs d’àrab estàndard bàsic destinat a les persones no 
araboparlants i que té com a objectiu treballar les competències 
bàsiques en àrab: comprensió oral, comprensió escrita, escriptu-
ra, i expressió oral, a banda de conèixer la cultura àrab.
Aquest trimestre treballarem les eines bàsiques del vocabulari 
a l’entorn de la temàtica dels viatges per tal d’aprofundir en els 
coneixements adquirits en el primer nivell
Dimecres de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 5 d’abril)
Professor: Mourad El Ghanami • Preu: 48 €
* Observacions: destinat a persones que ja han cursat el nivell inicial.

INFORMÀTIC A

Iniciació a la informàtica 
Adreçat a l’alfabetització digital en les àrees d’informàtica i 
ofimàtica bàsica. Des d’aprendre a utilitzar el ratolí i el teclat, 
components principals de l’ordinador, a la creació de carpetes, 
saber què és un sistema operatiu, com treure profit de l’ordina-
dor i conèixer les aplicacions bàsiques en ofimàtica i internet. El 
contingut d’aquest curs serveix de preparació per al nivell bàsic 
de la certificació ACTIC.
Dimarts de 9 a 11 h (9 sessions. Inici 4 d’abril)
Professor: Enric Jofre • Preu: 54 €

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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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 gratu-
ïtes Google Drive i LibreOffice? Treballa de forma col·laborativa 
i en temps real sobre un document , comparteix-lo per internet 
amb qui desitgis, crea els teus formularis en línia per tal d’obtenir 
el grau de satisfacció d’un servei, organitza els comptes amb 
un potent full de càlcul, millora la imatge dels teus productes o 
activitats amb una presentació.  El temari d’aquest curs també 
serveix com a preparació per a l’examen del nivell mitjà de la 
certificació ACTIC.
Grup matins. Dimarts d’11.15 a 13.15 h (9 sessions. Inici 4 d’abril)
Grup tardes. Dimecres de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 5 d’abril)
Professor: Enric Jofre ( matins ) i Ramiro Tomé Arquera.com (tardes) • Preu: 54 €

ACTIC mitjà - Multimèdia i bases de dades. 
Curs fonamentalment pràctic emmarcat dins del temari del nivell 
mitjà de la certificació ACTIC. Treballarem de forma molt dinà-
mica i introductòria amb programes de tractament d’imatge (el 
Gimp), àudio (Audacity) i vídeo (Video Movie Maker). Realitzarem 
muntatge multimèdia i pràctiques guiades pas a pas. Comple-
tarem el curs amb una introducció a les bases de dades i en 
realitzarem un exemple pràctic.
Dimarts de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 4 d’abril)
Professors: Ramiro Tomé Arquera.com • Preu: 54 €
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Internet pràctic. 
Vols treure el suc a internet? Utilitzar totes les funcions del correu
electrònic? Saps xatejar? I fer videoconferència? Vols comprar o 
vendre per internet?  Veure vídeos en línia?
Descarregar música i pel·lícules de la xarxa? Saps com utilitzar 
internet de forma segura? Internet pràctic és un curs emmarcat 
dins del temari bàsic i mitjà de la certificació ACTIC.
Dimecres de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 5 d’abril)
Professor: Ramiro Tomé Arquera.com • Preu: 54 €

Treu partit de l’smartphone: 
aplicacions i dispositius mòbils. 
Tens un dispositiu mòbil i vas una mica perdut? Vols conèixer els 
principals programes (APPS) i com utilitzar-los? Aprèn a instal·lar 
i desinstal·lar les APPS del teu dispositiu mòbil i molt més en 
només quatre sessions. Es treballarà amb el sistema Android tot i 
que moltes de les aplicacions que es veuran a classe són compa-
tibles amb IOS (Iphone).
Dimecres de 9 a 11h (8 sessions. Inici 5 d’abril)
Professor: Enric Jofre • Preu: 48 €

Taller d’iniciació a l’il·lustració digital. 
Tens il·lustracions i composicions tipogràfiques que no saps com 
digitalitzar? En aquest curs pràctic aprendrem a vectoritzar cre-
acions físiques i donar vida a partir de la composició i el color. A 
partir d’exercicis plantejats a classe aprendrem com passar-ho del 
paper a la pantalla amb el programari d’Illustrator i Photoshop.
Dilluns de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 3 d’abril)
Professora: Júlia Cuyàs • Preu: 48 €
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Neteja i manteniment de windows. 
Aprendrem a tenir cura de l’estat de salut del nostre ordinador. 
Aprendrem a mantenir-lo net de brossa i organitzar-ne el con-
tingut per agilitzar-ne l’ús. A prevenir la infecció de virus, troians 
i programes nocius (malware). A distingir i identificar correcta-
ment l’element d’ús a l’ordinador (explorador, navegadors i bus-
cadors). Gestionar contrasenyes correctament, millorar la nostra 
habilitat per aprendre a identificar els paranys a Internet per 
evitar infeccions quan accedim o baixem contingut de la xarxa. 
Dilluns d’11.15 a 13.15 h (3 sessions. Inici 3 d’abril) 
Professor: Enric Jofre • Preu: 18 €

Crear un web amb WordPress i 
treure-li el màxim profit.
En les 9 sessions d’aquest curs 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. 
Vols crear un web o ja en tens un amb WordPress? Aquest curs et 
convé !
Dimarts de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 4 d’abril)
Professor:Ramiro Tomé / Arquera.com • Preu: 54 €
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Creació de presentacions:  amb Prezi, Power 
Point,  Piktochart (infografies), etc.
Curs adreçat a aquells que vulguin conèixer les diferents opcions 
que existeixen per tal de presentar i comunicar els seus projectes 
o treballs d’una forma seriosa, original, creativa i professional. 
Adreçat també a responsables de màrqueting d’empreses, 
professionals o individus que ja utilitzin eines de presentació per 
comunicar els seus projectes i vulguin disposar d’eines  alternati-
ves que afegeixin valor a aquesta oportunitat de comunicació. 
Dilluns de 9 a 11 h (6 sessions. Inici 3 d’abril)
Professora: Calaix de Cultura • Preu: 36 €

Torna’t un expert en excel.
Utilitzarem el Microsoft Excel i dotarem l’alumne dels coneixe-
ments necessaris per fer fulls de càlcul professionals. Treballarem 
conceptes generals com: sèries, referències, gràfics, funcions i fór-
mules. Treballem els formats condicionals, seguretat, les macros, 
taules i gràfics dinàmics i moltes altres eines. Curs molt complet i 
ben aprofitat.
Dijous de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 6 d’abril)
Professor: Ramiro Tomé Arquera.com • Preu: 54 €

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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Tens un compte d’Instagram, facebbok  
o twitter i voldries fer anuncis? 
Introducció al món del Adds! 
Descobreix com pots aconseguir més clients fent petites inver-
sions 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 nego-
ci i crearem conjuntament una primera campanya. 
Amb petites inversions de diners aconseguiràs grans resultats!
Divendres de 17 a 20 h (3 sessions. 2, 9 i 16 de juny)
Professora: Cristina Pérez • Preu: 27 €

Crea la teva pàgina botiga online des de zero. 
Crea i gestiona la teva botiga en línia des de zero amb Wor-
dPress + WooCommerce. Aprèn a crear i gestionar tots els seus 
productes, catàlegs, pagaments, enviaments, informes... i posa’t 
al dia d’algunes bones pràctiques d’e-màrqueting que t’ajudaran 
a treure el màxim profit al teu negoci en línia.
Dijous de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 6 d’abril)
Professor: Ramiro Tomé. Arquera.com • Preu: 54 €

Curs de Community Manager. 
Acosta’t a l’ internet que es veu des de l’e-màrqueting i fes un 
tastet en el dia a dia dels professionals del Community Mana-
gement, tot familiaritzant-te amb les principals xarxes socials i 
algunes de les millors eines per gestionar-les. Milloraràs el teu 
perfil professional i et situaràs davant un sector laboral ple de 
dinamisme i oportunitats.
Divendres de 17 a 20 h (6 sessions. Inici 7 d’abril)
Professora: Cristina Pérez • Preu: 54 €
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ALTRES

Signatura electrònica, 
certificació i seguretat a internet. 
En aquest curs s’analitza de forma detallada tot sobre la firma 
electrònica, els certificats electrònics, el DNI-e  i la seguretat a 
internet i l‘alumne aprendrà a utilitzar-los amb agilitat i seguretat 
sabent com actuar i què fer en cada moment.
Divendres de 9 a 11 h (3 sessions. 7, 21 i 28 d’abril)
Professor: Jaume Busquets • Preu: 18 €

Gestió de recursos i adaptació al canvi. 
En els últims temps la societat ha evolucionat a una velocitat 
geomètrica i accelerada que, en molts casos, les persones no 
hem sabut assimilar de forma correcta i coherent.
Aprendrem a definir i analitzar els recursos necessaris i disponi-
bles propis per assimilar o provocar el canvi, mantenir un pensa-
ment positiu i creatiu davant les situacions de canvi. Treballarem 
per proporcionar la informació suficient per iniciar un pla d’acció 
en la optimització de recursos i gestió del canvi.
Dilluns de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 3 d’abril)
Professor: Jaume Martí • Preu: 48 €
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Parlar en públic. Persuasió i influència: 
tècniques i estratègies. 
En el món del teatre és molt important la bona pronunciació, la 
lingüística, el to de veu, el ritme, la gesticulació, la mirada, etc. per 
poder interpretar diferents personatges i ser creïbles, així com 
per poder fer passar una bona estona a l’espectador.
Aquest curs, doncs, posa èmfasis en la preparació d’una bona 
tècnica de comunicació per poder millorar i dominar l’expressió i 
la comunicació.
Dilluns de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 3 d’abril)
Professor: Jaume Martí • Preu: 48 €

Comptabilitat i pla general comptable. 
L’objectiu del curs es proporcionar als assistents una formació 
pràctica en comptabilitat que els permeti comprendre com es 
realitzen i formulen els estats financers a partir de les anotacions 
comptables. Sense necesitat de coneixements previs, l’alumne 
que realitzi aquest curs dominarà al finalitzar-lo els  fonaments de 
la comptabilitat i la normativa relacionada.
El curs es realitza aplicant el Pla General Comptable vigent des 
de l’1 gener de 2008.
Dijous d’ 11.15 a 13.15 h ( 8 sessions. Inici 6 d’abril)
Professor: Jaume Busquets • Preu: 48 €
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IMATGE I  SO:

Curs bàsic de fotografia. 
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.
Dimarts de 19.45 a 21.15 h (10 sessions. Inici 4 d’abril)
Professors: Sergio Ruiz • Preu: 52,50 €
Observació: és imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o digital bridge.

CuRSOS I TALLERS

Formació
professional



19

Curs de fotografia. Nivell II 
Adreçat a aquelles persones aficionades amb nocions tècni-
ques bàsiques que volen seguir aprenent i perfeccionant el seu 
treball. Aquest curs ofereix l’oportunitat de fer un tast a diverses 
disciplines pel que fa a fotografia d’estudi (el retrat, el bodegó i 
el macro amb la il·luminació específica), i  fotografia d’exteriors 
(el paisatge, l’arquitectura, el reportatge i la fotografia noctur-
na). Amb una millora en la tècnica fotogràfica sempre es pot 
perfeccionar el resultat tant en aplicacions professionals com 
artístiques.
Grup matins. Dimarts de 10 a 12 h (8 sessions. Inici 4 d’ abril)
Grup tardes. Dimarts de 17.30 a 19.30 h (8 sessions. Inici 4 d’ abril)
Professors: Xènia Solà (matins) i Sergio Ruiz (tardes) • Preu: 56 €
Observació: és imprescindible disposar d’una càmera digital 
rèflex o digital bridge i haver cursat el primer nivell.

Taller de fotografia creativa. 
Ja conec totes les funcions de la meva càmera, i ara què? Crear 
imatges interessants, diferents i amb estil propi, no té res a veure 
amb saber controlar la càmera. Conèixer les regles de composi-
ció, observar l’escena i utilitzar el llenguatge fotogràfic són aspec-
tes que sovint no tenim en compte i, per tant, no aconseguim 
bons resultats. Aquest taller teoricopràctic se centra a donar les 
bases necessàries per adquirir “l’ull fotogràfic” i a utilitzar la nostra 
càmera com una verdadera eina d’expressió creativa. “La sensació 
d’obtenir una imatge que realment val la pena, no la canviaria 
per cap altra” Txema Madoz.
Dimecres de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 5 d’abril)
Professor: Sergio Ruiz Gordillo • Preu: 56 €
Observació: imprescindible haver cursat nivell II de fotografia o similar i disposar 
de càmera digital; optatiu ordinador portàtil amb photoshop o similar.
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Creació del teu projecte 
fotogràfic personal. 
L’objectiu d’aquest curs és fomentar la creativitat dels alumnes 
mitjançant la fotografia. Amb la creació d’un projecte personal 
com a fil conductor, es treballarà el desenvolupament d’un 
concepte mitjançant els coneixements en diferents maneres 
de treballar el reportatge. S’experimentarà amb les diferents 
maneres d’expressió fotogràfica fins a arribar a l’objectiu final, 
el desenvolupament d’una exposició amb el material obtingut 
durant el curs.
Dimecres de 10 a 12 h (8 sessions. Inici 5 d’abril)
Professora: Xènia Sola • Preu: 52,5 €
Observació: el projecte personal es desenvoluparà en hores fora de l’horari 
de classe per part de l’alumne, és important disposar del temps i les ganes 
per a la producció del projecte individual. El cost de material d’exposar 
anirà a càrrec de l’alumne. Serà aquest qui decidirà si vol fer-ho o no.

Taller de Ligthroom i gestió RAW. 
El programa de gestió i retoc digital Adobe Photoshop Ligh-
troom s’ha postulat com una de les eines més utilitzades tant a 
nivell professional com amateur per administrar el flux de treball 
fotogràfic. Amb aquest programa es cobreixen pràcticament to-
tes les necessitats de qualsevol usuari: edició i arxiu, retoc digital 
pràctic i molt potent, geolocalització de les imatges, impressió 
i presentacions multimèdia, etc. Lightroom permet un flux de 
treball àgil, intuïtiu i molt pràctic per a qualsevol format fotogrà-
fic, inclòs el format RAW. Aquest darrer ens permet treballar amb 
molta més qualitat que el jpg i, per tant, poder treure un major 
rendiment a les nostres imatges.
Dilluns de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 3 d’abril)
Professor: Sergio Ruiz Gordillo • Preu: 56 €
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Retoc fotogràfic. 
En el món de la fotografia digital, el procés de creació d’una 
imatge no acaba amb el clic de l’obturador. El procés de retoc i 
gestió de l’arxiu és tan important com la resta. Amb aquest curs 
aprendràs a aplicar els ajustos necessaris a les teves fotografies 
per aconseguir el millor resultat a través de diferents pràcti-
ques a desenvolupar a cada classe que et faran perdre la por a 
l’ordinador.
Dijous de 9 a 11 h (8 sessions. Inici 6 d’abril)
Professora: Xènia Sola • Preu: 56 €
Observacions: és imprescindible tenir coneixements bàsics d’informàtica.

Fotografia de viatge: 
capta l’essència d’altres llocs. 
L’objectiu del taller és aprendre a organitzar un viatge per poder 
captar l’essència del recorregut amb la càmera fotogràfica. Expli-
carem la tècnica necessària per fotografiar les diverses situacions 
pròpies d’un viatge, així com tècniques per retratar la gent autòc-
tona o aconseguir les millors instantànies paisatgístiques i com 
muntar tot el material per presentar-lo un cop arribat a casa.
Dijous de 17.30 a 19 h (8 sessions. Inici 6 d’abril)
Professors: Eva Parey • Preu: 42 €
* Observacions: és imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex 
o digital   bridge, així com coneixements mínims de fotografia.

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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Fotografia de paisatge: natural i urbà. 
S’expliquen les tècniques, procediments i trucs necessaris per 
aprendre a obtenir imatges de qualitat del nostre entorn natural, 
i això tan en la teoria com en la pràctica, i des de l’equipament 
necessari fins a la imatge final. Tanmateix, tot el que s’expliqui és 
aplicable al paisatge urbà.
Dissabtes de 10 a 13.30 h (4 sessions: 6,13 i 20 de maig. Sortida 21 de maig)
Professor: Albert Masó • Preu: 49 €

Càmera i edició de vídeo: per a web i  
xarxes socials (realització, producció,  
distribució i promoció ). 
Dirigit a persones que volen aprendre les tècniques de realit-
zació i producció de projectes audiovisuals (concepció de la 
idea, desenvolupament del projecte, enregistrament, muntatge 
i edició i compressió digital). Pots conèixer com utilitzar la teva 
càmera de vídeo, de fotografia o smartphone, i ser capaç de ma-
nipular 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.
Dimecres d’11.15 a 13.15 h ( 8 sessions. Inici 5 d’abril )
Professor: Paul Carr • Preu: 56 €



23

OFICIS I  ARTESANIA

Taller d’interiorisme. 
Com aprofitar un espai domèstic? Com combinar estils de mobi-
liari? 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’abril)
Professora: Júlia Cuyàs • Preu: 48 €

Taller d’estampat textil
T’agradaria personalitzar la teva roba i crear els teus propis 
estampats? 
En aquest curs ens introduirem en l’estampació tèxtil d’una manera 
pràctica. A partir de les diferents tècniques  tradicionals més utilit-
zades crearem les nostres peces úniques d’una manera senzilla.
Dimecres de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 5 d’abril)
Professora: Júlia Cuyàs • Preu: 42 €

Escriptura creativa: sentits i emocions. 
Has escrit mai i has necessitat transmetre més enllà d’explicar 
una història? Vols saber com crear atmosferes, com trobar el 
ritme, les imatges i les paraules precises per comunicar millor allò 
que intentes explicar? Vols saber com fabricar emocions en ficció 
o com transmetre’n d’autèntiques? Si creus que escriure és crear 
un món a la ment i al cor del lector o si vols començar a escriure 
a través de les sensacions i les emocions, aquest curs et permetrà 
introduir-te en el món de la creació de manera lúdica i personal.
Dilluns de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 3 d’abril)
Professor: Francesc Hernández • Preu: 56 €
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Talller 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 mobles 
amb acabats envellits, decapatge, 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 tècniques d’estergit, crivellat, decapatges, 
patinats, etc.
Dilluns de 9 a 11 h (8 sessions. Inici 3 d’abril)
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 restaurar, de 
dimensions reduïdes i una bata per no embrutar-se.

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’abril)
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 restaurar, de 
dimensions reduïdes i una bata per no embrutar-se.
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Talller de 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 découpage, l’scrap, l’embossing, 
els estergits, origami, etc. 
En un món globalitzat, la capacitat de fer coses per un mateix 
aporta un valor afegit.
Dilluns d’11.15 a 13.15 h (8 sessions. Inici 3 d’abril)
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 restaurar, de 
dimensions reduïdes i una bata per no embrutar-se.

Iniciació a la joieria artesanal.
L’orfebreria és l’art de treballar els metalls nobles per obtenir 
objectes ja siguin personals o decoratius.  Actualment la joieria 
ha passat de ser una activitat artesanal a una activitat industrial i 
mecanitzada afavorida pel desenvolupament tecnològic. Aquest 
curs pretén donar a conèixer els procediments i les tècniques 
més bàsiques de l’ofici de joier recuperant  el valor de l’artesania 
i l’orfebreria .
Dimarts de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 4 d’abril)
Professora: Maiane Fradera • Preu: 56 € (*)
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material

Observacions: es recomana mirar la fitxa completa per veure el material necessari.



Reparacions domèstiques bàsiques. 
Molts cops et cau la casa a sobre quan veus que deixa de funci-
onar una aixeta, cau una rajola, una porta no tanca bé o voldries 
fer un petit canvi en una instal·lació elèctrica.
Amb aquest taller t’ajudarem a perdre la por d’afrontar aquests 
petits reptes domèstics, et donem unes nocions bàsiques de 
com utilitzar algunes eines i materials i aplicar aquests coneixe-
ments a les reparacions domèstiques.
Dijous de 18 a 20 h (6 sessions. Inici 20 d’abril)
Professor: Josep Ontañón Serramià – ESBiosfera • Preu: 42 €

Jardineria sostenible.
Curs teòric amb una sessió pràctica. El curs té com a objectiu 
conèixer la normativa vigent i la seva aplicació pràctica, adquirir 
coneixements pràctics sobre les tècniques i el maneig de l’agri-
cultura ecològica, com ara la fertilització, el control de plagues, 
etc. i adquirir habilitats per mantenir l’equilibri i l’ús sostenible de 
l’aigua i de l’ecosistema horta. Tant per al disseny del jardí familiar 
com per a l’urbà i el professional. 
Dissabtes de 10 a 13 h (6 sessions. Inici 8 d’abril)
Professor: Eduard Pey Camps • Preu: 54 €
Observacions: aquesta activitat comportarà una despesa extra en material.

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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Horticultura 
El curs té com a objectiu conèixer la normativa vigent i la seva 
aplicació pràctica, adquirir coneixements pràctics sobre les 
tècniques i el maneig de l’agricultura ecològica, com ara la 
fertilització, el control de plagues, etc. i adquirir habilitats per 
mantenir l’equilibri i l’ús sostenible de l’aigua i de l’ecosistema 
horta. Tant per al disseny de l’horta familiar com per a la urbana i 
la professional. 
Dissabtes de 10 a 13 h (6 sessions. Inici 8 d’abril)
Professor: Paco Cerviño Fernández • Preu: 54 €
* Observacions: per a la sortida de camp, els alumnes 
haurien de portar roba i calçat adequats.

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 20 d’abril)
Professora: Mar Romero Gómez (L’Obaga Serveis Ambientals) • Preu: 57,75 € (*)
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.
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CuINA DOMèSTIC A

Postres de xocolata. 
Curs demostratiu adreçat a totes aquelles persones no professi-
onals que vulguin conèixer, complementar o corregir els secrets 
de la xocolata a la pastisseria per poder posar en pràctica les 
postres que es poden fer amb  els tres tipus de xocolata, negra, 
llet i blanca.
Dimecres de 17.30 a 20 h (6 sessions. Inici 19 d’abril)
Professor: Dani Vila i Escarré • Preu: 52,50 €

Postres d’estiu. 
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. En aquest curs ens endinsarem en les receptes 
més properes a l’època de l’any a la qual entrarem: l’estiu
Dimecres de 10 a 12.30 h (6 sessions. Inici 19 d’abril)
Professor: Dani Vila i Escarré • Preu: 52,50 €

Suport Familiar
CuRSOS I TALLERS
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Començar a cuinar.  
Cuina bàsica i pràctica. 
Aquest taller està pensat per a aquells que gairebé no han cuinat 
i necessiten les nocions bàsiques. Com preparar plats de cada 
dia: pastes, arrossos, sopes, truites, carn, peix, postres senzilles. 
Els secrets per no patir i poder gaudir sol o en companya, com 
organitzar la nevera i el rebost, què no pot faltar mai. Ideal per a 
aquells que s’ independitzen i no volen tirar del tàpera dels pares.
Dilluns de 18 a 20 h (5 sessions. Inici 3 d’abril)
Professora: Montserrat Tapia, Mar Álvarez • Preu: 40 €

Curs de cuina creativa: les tapes.
Curs en què prepararem les tapes clàssiques i platets originals i 
innovadors. Al llarg de les sessions obtindrem receptes renova-
des i creatives.
Dimarts de 10.30 a 12.30 h (6 sessions. Inici 4 d’abril)
Professor: Josep Vidal. Calaix de Cultura • Preu: 48 €

Taller de cuina: passió pel formatge. 
Viatge gastronòmic a través dels formatges de diferents regions 
(Catalunya , Espanya , França, Suïssa, Itàlia...)
Cada sessió tastarem algunes de les varietats més representati-
ves de cada zona i farem una recepta típica de la regió. Des del 
risotto a la tartiflette i la fondue, del recuit de drap al cheescake. 
Ens hi acompanyes ?
Dimarts de 18.30 a 20.30 h (6 sessions. Inici 4 d’abril)
Professor: Josep Vidal. Calaix de Cultura • Preu: 48 €
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Cuina vegetariana per a tothom.
Ni carn ni peix... Sense caure en les variants més estrictes de la 
cuina vegetariana parlarem de què hem de menjar per poder 
seguir una alimentació saludable i equilibrada. 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.
Dissabte de 10 a 13 h (5 sessions. Inici 8 d’abril)
Professores: Montserrat Tapia i Mar Álvarez • Preu: 45 €

Cuina japonesa. 
Taller pensat per iniciar-se a la cuina i la cultura culinària japone-
ses. Aprendrem a cuinar sense gaire esforç i amb productes fàcils 
de trobar als mercats i a les botigues especialitzades autèntics 
plats de la cultura nipona.
Dijous de 18.30 a 20.30 h (6 sessions. Inici 6 d’abril)
Professor: Yumiko Saito / Calaix de Cultura • Preu: 48 €

Per elaborar coques dolces i salades. 
Les coques sempre venen de gust però més encara quan s’ acos-
ta el bon temps. En aquest taller elaborarem diferents masses 
(briox, recapte) i us donarem receptes fàcils per triomfar a la re-
vetlla o als pícnics primaverals. Partirem de receptes simples que 
us permetin, amb els nostres consells, crear diferents versions.
Dissabte de 10 a 13 h (2 sessions. 27 de maig i 3 de juny)
Professores: Montse Tapia, Mar Álvarez • Preu: 24 €
Observacions: porteu davantal, un parell de bols , una bossa de 
plàstic ben neta i…moltes  ganes de participar i passar-ho bé.
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Més informació a www.mataro.cat/tresroques!

Taller de plantes medicinals:  
la farmaciola natural. 
El taller pretén introduir els participants en l’etnobotànica i la fito-
teràpia mitjançant l’elaboració d’alguns dels remeis amb plantes 
medicinals tradicionalment més utilitzats. Totes les civilitzacions 
de la humanitat han utilitzat el seu entorn natural com a font de 
remeis curatius, especialment les plantes. Durant la sortida de 
camp aprendrem a reconèixer les principals plantes medicinals i 
en descobrirem els seus usos i propietats remeieres.
Dijous de 9.30 a 11.30 h (4 sessions. Inici 6 d’abril)
Professora: Alba Miralpeix • Preu: 40 €
Observació: La tercera sessió serà una sortida de camp de 4 hores.

Coneix l’alimentació sana i equilibrida.
Si el teu objectiu és menjar de forma sana i equilibrada i deixar 
de menjar o picar aquells aliments als quals estàs enganxada/
enganxat i et converteixen en un esclau de les dietes de règim..., 
vine. Descobriràs el teu potencial i  com poder fer front als obsta-
cles que tens  a diari per poder aconseguir el teu objectiu.
Així mateix,  aprendràs la diferència entre l’alimentació i la 
nutrició, i coneixeràs els diferents nutrients que necessitem 
per viure en salut i benestar psicoemocional.  Acabem el curs 
coneixent les bases d’un àpat equilibrat i de la dieta d’equilibri  
mediterrània.
Dijous de 9.30 a 11.30 h (8 sessions. Inici 6 d’abril)
Professora: Griselda Marfà • Preu: 48 €
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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 aprendre noves tècniques a l’hora de reduir 
conflictes. 
Dimarts de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 4 d’abril) 
Professora: Grace Puertas • Preu: 48 €

Resolució de conflictes.
Adquirir eines de comunicació pràctiques per a la resolució 
efectiva de conflictes.
Reduir l’impacte que tenen els conflictes sobre les nostres emo-
cions. Practicar la resolució de conflictes a través de dinàmiques 
de grup.
Dimarts, de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 4 d’abril) 
Professora: Grace Puertas • Preu: 48 €
*Observacions: els alumnes han d’haver realitzat el curs 
de comunicació assertiva o algun de similar.

Coaching per a mares i pares. 
La il·lusió de ser pares i mares, de protegir, cuidar i acompanyar el 
desenvolupament del nostre fill exigeix determinades conductes 
i actituds de les quals no sempre som conscients. 
És important l’entrenament en estratègies per educar d’una 
forma emocionalment intel•ligent els nostres infants i adoles-
cents. Així evitarem patir el desgast d’energia emocional que pot 
comportar el caos de casa.
Dimarts de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 4 d’abril)
Professores: Meritxell Puyané- Arantxa Sabanés • Preu: 48 €
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Introducció al mindfulness. 
Aprèn a viure amb atenció plena.
Recordes el gust del teu últim àpat? Has anat a la feina i no saps 
com hi has arribat? Estàs constantment pensant en el que et 
preocupa i no gaudeixes del que vius? Possiblement el teu cos 
està al present però no la teva ment. La pràctica de mindfulness 
o atenció plena ens permet aprendre a parar, mirar i viure el pre-
sent, conscients de nosaltres mateixos i el nostre entorn. Només 
si som capaces d’aturar-nos i observar el que està succeint al 
nostre voltant en el moment present, podrem controlar i gestio-
nar de manera adequada les nostres emocions.
Dilluns de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 3 d’abril)
Professores: Meritxell Puyané- Arantxa Sabanés • Preu: 48 €

Taller entrenament de la memòria. 
Sovint quan fem anys comencem a notar canvis en la nostra me-
mòria, oblits, errades de memòria o dificultats per aprendre. Avui 
en dia tenim clar que el binomi edat-memòria no és exclusiu, 
sinó que en les pèrdues de memòria intervenen molts altres fac-
tors i que sobre algun d’ells es pot intervenir afavorint l’estimula-
ció cognitiva i el manteniment del funcionament mental. Podem 
estimular i mantenir, amb exercicis contrastats, diferents funcions 
cognitives implicades totes elles en els processos d’aprenentatge 
i memòria.
Dimecres de 9.30 a 11.30 h (6 sessions. Inici 5 d’abril)
Professores: Meritxell Puyané- Arantxa Sabanés • Preu: 48 €
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La història del cinema. 
La història, els moviments, els gèneres, el llenguatge cinemato-
gràfic i altres aspectes relacionats amb el cinema. Els grans mo-
ments de la història del cinema, els temes recurrents, els noms de 
referència i les últimes tendències i moviments cinematogràfics. 
Tot i tractar-se d’un curs teòric, inclou la projecció de fragments 
de pel·lícules i també la creació d’espais de reflexió i debat per fer 
participar els alumnes i fer les sessions més dinàmiques.
Dijous de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 6 d’abril)
Professora: Judith Vives i Jesús González • Preu: 54 €

Art a Mataró 1970-2016. 
Es farà un recorregut pels moviments i artistes que han protago-
nitzat l’escena artística de Mataró, posant atenció a l’evolució i a 
les característiques de cada corrent i artista. Es tindrà en compte 
el context de la ciutat, les entitats i els esdeveniments que han 
ajudat al seu desenvolupament.
Dilluns, de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 3 d’abril)
Professora: Sandra Sàrrias Comas i Francesc Alarcón • Preu: 54 €

Ampliació cultural
CuRSOS I TALLERS
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Lectures dramatitzades, teatre i literatura 
Llegirem obres de referència de la història de la literatura posant 
èmfasi en la interpretació i la declamació de la veu, analitzarem 
l’obra i la comentarem. Ens aproximarem a autors com Shakespeare 
i Woody Allen i a diferents gèneres, coneixerem la història de la dra-
matúrgia des de les diferents èpoques i tècniques d’interpretació.
Dilluns de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 3 d’abril) 
Professor: Sandra Sàrrias • Preu: 54 €

El cinema documental.
T’agradaria crear les teves pròpies produccions de cinema 
documental? En aquest curs ens introduirem en el món del do-
cumental fent un repàs dels diferents formats, estils de narració i 
processos de creació d’aquest gènere. També veurem les eines i 
algunes de les tècniques més utilitzades a la hora de realitzar un 
projecte d’aquestes característiques.
Durant el curs combinarem teoria i pràctica per tal d’adquirir i 
dotar a l’alumne dels coneixements bàsics per a poder realitzar el 
seu propi projecte.
Dimecres de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 5 d’abril)
Professora: Pau Carr • Preu: 54 €

Curs d’iniciació a l’Astronomia
Amb l’ajuda de materials audiovisuals, simulacions, planetari 
digital i instruments d’observació, adquirirem una bona base en 
Astronomia, aprendrem a orientar-nos prenent com a referència 
el cel, aprendrem a mirar, localitzar i reconèixer els astres i/o 
grups celests notables del nostre cel nocturn, i ens familiarit-
zarem amb els instruments bàsics de l’Astronomia de Posició: 
planisferi, llunari, nocturlabi...
Dissabte de 10 a 13.30 h (3 sessions. 20 maig, 27 de maig i 3 de juny ) 
Professors: Carles Schnabel Gimeno i Rat Parellada Llobet • Preu: 54 €
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