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!
Període de sol·licitud 

d’inscripció primer trimestre 

curs 2017-2018

Podeu trobar més informació dels 

cursos i de la resta d’activitats a 

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 18 de setembre, 
amb l’acceptació i realització de l’activitat. La data límit per fer 
l’ingrés és el 25 de setembre 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.
Dimecres de 9.30 a 11 h (9 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professora: Rebeca Pérez Bermejo • Preu: 40 €

Anglès. Parlem en passat (matins)
Curs adequat per a persones amb nocions bàsiques de l’idioma i 
que volen continuar evolucionant aquest cop en passat. Podrem 
parlar del cap de setmana, de les últimes vacances o d’història.
Dimecres d’11.15 a 12.45 h (9 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professora: Rebeca Pérez Bermejo • Preu: 40 €
* Observacions: important haver cursat algun dels cursos inicials 
d’anglès a Tres Roques o tenir nocions bàsiques de l’idioma.
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Anglès. Parlem en passat (tardes) 
Curs adequat per a persones que han tingut contacte amb 
l’anglès abans, especialment amb el trimestre INICIA’T AMB L’AN-
GLÈS, de Tres Roques, i que volen ser autònomes en situacions 
de primera necessitat: en aquest segon nivell del curs seguirem 
endinsant-nos en l’anglès, focalitzant-nos en el temps passat. És 
important haver cursat algun nivell inicial.
Dijous de 17.30 a 19 h (9 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professora: Sònia Bernabeu Vila • Preu: 40 € 

Conversa en anglès: parlem d’actualitat.
Nous temes (tardes) 
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...? En aquest curs desenvoluparem 
estructures molt útils per argumentar les nostres opinions; tre-
ballarem vocabulari d’àmbit internacional i guanyarem fluïdesa i 
seguretat.
Dijous de 19.15 a 20.45 h (9 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professora: Sònia Bernabeu Vila • Preu: 40 €
* 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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Vine a conversar en francès 
Vine a practicar el francès en un entorn relaxat i proper. Parlarem 
de tot i de res. Del dia a dia, del que vam veure a les notícies, del 
que vam fer el cap de setmana o dels nostres projectes de vacan-
ces. D’aquesta manera descobrirem vocabulari nou i practicarem 
l’expressió i comprensió oral. Tot això provarem de fer-ho només 
en francès, fent servir el català sols quan sigui imprescindible. 
Aquest curs ens proposa mantenir i enriquir el nostre nivell de la 
llengua de Molière.
Dijous de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professor: Dirk Volkmar Le Gall • Preu: 36 €
* Observacions: el nivell recomanat per seguir 
correctament el curs és el B1 o superior.

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 4 d’octubre)
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.

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, escriptu-
ra, i expressió oral, a banda de conèixer la cultura àrab.
Divendres de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 6 d’octubre)
Professor: Mourad El Ghanami • Preu: 48 €
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Vine a conversar en alemany 
El curs està dirigit a totes aquelles persones que volen seguir 
posant en pràctica la vessant oral de l’alemany. Tractarem situa-
cions relacionades amb el nostre dia a dia que ens han d’ajudar a 
perdre la por i a ser més espontanis a l’hora de parlar en alemany. 
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 3 d’octubre)
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 
més importants. A més t’ensenyarem a utilitzar eines didàctiques 
com aplicacions, flashcards i jocs per reduir el temps d’aprenen-
tatge i motivar-te. Et demostrarem que és possible aprendre 
xinès en menys temps del que imagines. Un mètode efectiu, 
divertit i que enganxa, ideal perquè comprovis que parlar xinès 
en poc temps és possible.
Dimecres de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professora: Hanyu chinese school • Preu: 48 €
Observacions: farem un contingut que equival al 60% del nivell Hsk1 o A1.
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INFORMÀTIC A

Iniciació a la informàtica 
Adreçat a l’alfabetització digital en les àrees d’informàtica i ofimà-
tica bàsica. Des d’aprendre a utilitzar el ratolí i el teclat, compo-
nents principals de l’ordinador, a la creació de carpetes, saber 
què és un sistema operatiu, com treure profit de l’ordinador i 
conèixer les aplicacions bàsiques en ofimàtica i internet. El con-
tingut d’aquest curs serveix per començar a reconèixer i moure’s 
en aquest entorn tan ric i complex que és el Windows.
Dimarts de 9 a 11 h (9 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professor: Enric Jofre • Preu: 54 €

Ofimàtica: processador de text, full de càlcul, 
presentacions i el núvol 
Exercici a exercici farem un recorregut per les principals funcions 
de Microsoft Word, Excel i Power Point, tot incloent alguns 
dels serveis més utilitzats (a casa o a la feina) 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, Calen-
dar, Keep, Formularis web... 
Dimarts de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professor: 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 segu-
ra? Internet pràctic ens posa en contacte amb una de les eines 
més importants del segle 21.
Dilluns de 9 a 11 h (9 sessions. Inici 2 d’octubre)
Professor: Enric Jofre • Preu: 54 €

Torna’t un expert en Excel i Word 
Si ja et defenses amb programes com Word i Excel però t’agrada-
ria 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 4 d’octubre)
Professor: Ramiro Tomé Arquera.com • Preu: 54 €

Aprèn a utilitzar el programari lliure 
En aquest curs entrarem en contacte amb les alternatives més 
conegudes en programari lliure dels programes més comuns en 
l’àmbit informàtic domèstic. Alternatives gratuïtes a Microsoft Of-
fice o a Photoshop, entre d’altres, que ens permetran tenir eines 
obtingudes de forma legal i sense cap cost per poder realitzar 
totes les taques necessàries.
Dimarts d’11.15 a 13.15 h (4 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professor: Enric Jofre • Preu: 24 €
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El Moodle 
En aquest curs aprendrem a gestionar la plataforma d’Elearning 
Moodle des de zero tot creant i administrant un curs online. En 
el curs virtual que cada alumne crearà, atendrem, des del nostre 
rol d’administradors, la configuració general de la plataforma, 
la creació i categorització dels cursos, la presentació dels seus 
continguts, els diferents tipus d’activitats i recursos que tenim 
a la nostra disposició, les diferents eines de comunicació entre 
els diferents perfils de participants i, per descomptat, farem una 
bona ullada a les opcions d’avaluació.
Un curs rodó per posar en marxa els nostres propis cursos 
virtuals.
Dimecres de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professor:Ramiro Tomé Arquera.com • Preu: 48 €

Tens un compte d’Instagram, Facebook 
o Twitter i voldries fer anuncis? 
Introducció al món de l’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 negoci 
i crearem conjuntament una primera campanya. 
Amb petites inversions de diners podràs aconseguir grans 
resultats!
Divendres de 17 a 20 h (3 sessions. 24 de novembre)
Professora: Cristina Pérez • Preu: 27 €
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Crear un web amb WordPress i 
treure’n 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!
Dijous de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professor:Ramiro Tomé Arquera.com • Preu: 54 €

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.
Dimarts de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professor: Ramiro Tomé. Arquera.com • Preu: 54 €

Curs de Community Manager 2 
Ets Community Manager de la teva empresa i voldries conèixer 
noves estratègies? Vols aprofitar les teves xarxes socials per 
arribar a nous clients? Analitza els teus coneixements sobre la 
gestió diària de xarxes socials i desenvolupa noves estratègies de 
màrqueting digital que t’ajudaran a arribar molt més enllà (esde-
veniments, sorteigs, influencers...). Transforma les teves habilitats 
de Community Manager en habilitats de Màrqueting Digital.
Divendres de 17 a 20 h (6 sessions. Inici 6 d’octubre)
Professora: Cristina Pérez • Preu: 54 €
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PREPAR A’ T PER A L’EXAMEN AC TIC

A Tres Roques t’ajudem amb el teu 
examen ACTIC! Com ja sabeu, som punt 
ACTIC i podeu venir a fer l’examen a les 
nostres instal·lacions al punt habilitat. 

Com a novetat d’aquest nou curs, volem 
destinar part del nostre espai a donar un 

cop de mà a tots aquells alumnes que es vulguin 
presentar a l’examen d’algun dels tres nivells ACTIC.
En aquest sentit, des d’aquest setembre, el Centre de Forma-
ció Permanent Tres Roques compta amb un espai d’estudi on 
podreu trobar els llibres amb els continguts dels tres nivells de 
l’acreditació així com llibres amb qüestionaris.
Demana hora a tresroques@ajmataro.cat. Totalment gratuït.
A banda també oferim tres cursos exclusius per reforçar aquest 
suport i ajudar els alumnes a superar les proves.

Curs de suport a l’examen ACTIC inicial
En aquest curs farem un repàs per les competències necessàries 
per afrontar les proves ACTIC de Nivell 1.
C2 Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema  
 operatiu Nivell 1
C3 Navegació i comunicació en el món digital Nivell 1
C4 Tractament de la informació escrita Nivell 1
C6 Tractament de la informació numèrica Nivell 1
Tot des de la perspectiva de les proves ACTIC i a partir de bateries 
d’exercicis pràctics combinats amb preguntes tipus test similars 
a les de les proves que ens faran atendre la majoria dels aspectes 
clau de cadascuna de les competències.
Dimecres d’11.15 a 13.15 h (8 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professor: Enric Jofre  • Preu: 48 €

Cursos + llibres 

+ punt d’estudi 

+ examen
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Curs de suport a l’examen ACTIC mitjà 
En aquest curs fem un repassada a algunes de les competències 
que entren en les proves ACTIC: 
C3. Navegació, cerca i comunicació en el món digital
C4. Tractament de la informació escrita
C6. Tractament de la informació numèrica
C8. Presentació de continguts
Tot des de la perspectiva de les proves ACTIC i a partir de bateries 
d’exercicis pràctics combinats amb preguntes tipus test similars 
a les de les proves que ens faran atendre la majoria dels aspectes 
clau de cadascuna de les competències.
Dijous de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professor: Ramiro Tomé Arquera.com • Preu: 48 €

Curs de suport a l’examen ACTIC avançat 
La prova ACTIC Nivell 3 (avançat) consisteix en l’acreditació 
d’almenys dues competències. En aquest curs de suport a l’ACTIC 
avançat t’acompanyem en el teu procés de preparació d’aques-
tes dues:
C4. Tractament de la informació escrita
C6. Tractament de la informació numèrica
Sempre des d’una perspectiva ACTIC i amb bateries d’exercicis 
pràctics i avançats per treballar un domini ampli en l’ús dels pro-
grames i treure el màxim profit de les seves prestacions. Aquest 
curs el fem a la nova Aula Multimèdia del Centre Tres Roques i cal 
que portis el teu propi ordinador.
Divendres de 17 a 20 h (5 sessions. Inici 6 d’octubre)
Professor: Ramiro Tomé Arquera.com • Preu:45 € 
Observacions: en aquest nivell cal portar el propi ordinador portàtil. 
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BRING YOUR OWN DE VICE

Porta el teu propi portàtil

Neteja i manteniment de Windows.
En aquest curs aprendrem a tenir cura de l’estat de salut del 
nostre ordinador. Aprendrem a mantenir-lo net de brossa i 
organitzar-ne el contingut per agilitzar-ne l’ús. A prevenir la 
infecció de virus, troians i programes nocius (malware). A distingir 
i identificar correctament l’element d’ús a l’ordinador (explorador, 
navegadors i buscadors). Gestionar contrasenyes de forma cor-
recta i a millorar la nostra habilitat per aprendre a identificar els 
paranys sempre canviants a Internet per evitar infeccions quan 
volem accedir o baixar contingut de la xarxa. 
Dijous de 9.30 a 11.30 h (5 sessions. Inici 5 d’octubre) 
Professor: Enric Jofre • Preu: 30 €
Observacions: indispensable portar ordinador portàtil (en tots els 
casos si algú no té possibilitat de portar el seu propi ordinador caldrà 
posar-se en contacte amb el centre abans de fer la inscripció).

Ciberseguretat per a nens i nenes: 
dispositius mòbils, tauletes i ordinadors 
Acosta’t a Internet i a les aplicacions que permetran mantenir la 
seguretat dels teus fills familiaritzant-te amb les principals xarxes 
de seguretat i algunes de les millors aplicacions disponibles per 
gestionar-les. 
Dissabte de 10 a 13 h (2 sessions. Inici 7 d’octubre) 
Professor: Cristina Pérez • Preu: 18 €
Observacions: indispensable portar ordinador portàtil, tauleta o dispositiu mòbil
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Redacció creativa per a blogs i xarxes socials 
Curs per millorar les habilitats de redacció i aprendre trucs per 
crear continguts interessants i difondre’ls a través de la xarxa de 
forma mes efectiva i amb major impacte.
Dijous de 18 a 20 h (3 sessions. Inici 5 d’octubre) 
Professor: Judith Vives • Preu: 18 €
Observacions: indispensable portar ordinador portàtil

Gestiona el teu Linkedin
Tu ets la clau! Aprèn a fer ús del LinkedIn i que la teva marca 
personal et doni més oportunitats al món laboral i professional.
Dilluns de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 2 d’octubre) 
Professor: Cristina Pérez • Preu: 48 €
Observacions: indispensable portar ordinador portàtil
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ALTRES

Elaboració d’un pla de comunicació 
Curs per aprendre a plantejar, desenvolupar i dur a terme un pla 
de comunicació estratègic en totes les seves fases (auditoria; 
missió i visió; estratègies; públics; accions; avaluació i control) en 
el marc de qualsevol tipus d’organització, tenint en compte les 
darreres tendències en comunicació corporativa i els nous canals 
d’informació.
Divendres de 17.30 a 20.30 h (5 sessions. Inici 6 d’octubre)
Professor: Judith Vives • Preu: 45 €

Gestió pressupostària 
La informació financera i administrativa és de vital importància 
per a les organitzacions. Una bona gestió i una anàlisi correcta 
són essencials per a l’elaboració de pressupostos i la conseqüent 
presa de decisions. Per això, amb aquest curs tindràs les eines 
necessàries per poder fer una gestió econòmica,professional i 
de qualitat. Aprendràs a planificar i controlar pressupostos i les 
característiques d’aquests processos. Coneixeràs els compo-
nents i les parts d’un pressupost, així com els passos a seguir i les 
tècniques més eficaces per elaborar-lo. Aquest curs inclou eines 
informàtiques de gestió.
Dilluns de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 6 de novembre) 
Professor: Jaume Busquets • Preu: 36 €
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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 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 2 d’octubre)
Professor: Jaume Martí • Preu: 48 €

Gestió fiscal (IVA, IRPF i societats) teoria i pràctica
L’objectiu es proporcionar una formació eminentment pràctica 
a totes aquelles persones que necessiten del coneixement de la 
tributació.
S’analitzaran els principals impostos que componen el panorama 
impositiu espanyol (IVA, IS i IRPF) tant des del punt de vista teòric 
com pràctic amb l’estudi, sempre necessari en el món fiscal, dels 
principis bàsics del Dret Tributari.
Divendres de 9.15 a 11.15 h (8 sessions. Inici 6 d’octubre)
Professor: Jaume Busquets • Preu: 48 €

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 d’11.30 a 13 h (4 sessions. 6 d’octubre)
Professor: Jaume Busquets • Preu: 18 €
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CURSOS I TALLERS

Formació
professional

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.
Grup matins. Dimarts de 10 a 12 h (8 sessions. Inici 3 d’octubre)
Grup tardes. Dimarts de 19.45 a 21.15 h (10 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professors: Xènia Solà (matins) i Sergio Ruiz (tardes) • Preu: 56 €
Observació: és imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o digital bridge. 



21

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.
Dimarts de 17.30 a 19.30 h (8 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professor: Sergio Ruiz • Preu: 56 €
Observació: és imprescindible disposar d’una càmera digital 
rèflex o digital bridge i haver cursat el primer nivell.

Curs de fotografia nocturna i lightpainting 
La nit i la foscor com a temàtiques fotogràfiques endinsen el 
fotògraf en un món on res és el que sembla, en què la llum es 
reivindica per sobre de la foscor per crear imatges sorprenents. 
El paisatge urbà o natural, l’astrofotografia o les tècniques de 
lightpainting fan d’aquesta disciplina una font inesgotable de 
creativitat a l’abast de qualsevol practicant amb coneixements 
bàsics i mínim equip necessari. Aquest curs està especialment 
adreçat a tothom que vol profunditzar en la tècnica fotogràfica, 
sense deixar de banda la seva part més creativa. 
Dimecres de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 4 d’octubre) 
Professor: Sergio Ruiz Gordillo 
Preu. 56 €
Observació: imprescindible haver cursat el primer nivell 
o similar, portar càmera rèflex i trípode. 
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Albums fotogràfics: edició i narrativa
Amb el digital sembla que tots els nostres records estan destinats 
a quedar-se amagats dins un disc dur. Amb aquest curs posarem 
solució a aquest problema. Treballarem tot el procés de creació 
d’un àlbum o llibre fotogràfic. Aprendre a transmetre una història 
a través de les nostres imatges, organitzar-les de manera adequa-
da, narrativa visual, edició, muntatge amb Photoshop... Un procés 
de principi a fi per donar forma a les fotografies de les teves 
aventures (viatges, excursions familiars, celebracions...).
Dimecres de 9 a 11 h (8 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professora: Xènia Sola • Preu: 52 €
Observació: el cost de la impressió de les fotografies durant el curs i el cost 
de l’àlbum final correrà a càrrec de l’alumne, independentment del cost 
del curs. El cost de l’àlbum final tindrà un cost aproximat de 25 euros.

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, podem treure un major 
rendiment a les nostres imatges.
Dilluns de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 2 d’octubre)
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 9.30 a 11.30 h (8 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professora: Xènia Sola • Preu: 56 €
Observacions: és imprescindible tenir coneixements bàsics d’informàtica.

Fotografia: L’art de la composició
Es dotarà l’alumne de recursos artístics a partir d’autors de 
referència clàssics i contemporanis per tal de compondre amb 
un estil característic propi. S’exposaran les fórmules compositives 
adaptades a diferents corrents fotogràfics amb la intenció que 
l’alumne s’identifiqui amb algun estil en el qual vulgui treballar. 
La llum, les ombres, l’entorn, l’atmosfera, la presència humana, els 
detalls inadvertits i les emocions seran factors claus en la captura 
fotogràfica que es durà a terme a les sessions pràctiques. 
Dijous: de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 5 d’octubre) 
Professora: Eva Parey • Preu: 42 €
Observacions: és imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex 
o digital bridge, així com coneixements mínims de fotografia.
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Els secrets de la fotografia d’aproximació: 
macro bàsica
S’expliquen les tècniques, procediments i trucs necessaris per 
aprendre a obtenir imatges de qualitat dels elements més me-
nuts, com ara monedes, segells, joies, minerals, plantes, insectes... 
així com detalls dels més grossos.
Dissabtes de 10 a 13.30 h (4 sessions. Inici 28 d’octubre)
Professor: Albert Masó • Preu: 49 €

OFICIS I  ARTESANIA

Curs d’escriptura. La novel·la negra
Un acostament al popular gènere literari i cinematogràfic en què 
s’ensenyaran els trucs i les tècniques per crear detectius, muntar 
investigacions, dissenyar crims o elaborar llistes creïbles de sospi-
tosos. S’aprofitarà el treball per estudiar l’evolució del gènere, des 
de la novel·la de detectius al thriller psicològic, per tal de facilitar 
que cada alumne trobi el format que li és més adequat.
Dilluns de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 2 d’octubre)
Professor: Francesc Hernández • Preu: 56 €

Iniciació al dibuix
Iniciació al llenguatge de dibuix, tot practicant amb els procedi-
ments que en són propis: carbonet, llapis grafit, sanguina, tinta 
i collage. Bases per a l’anàlisi dels elements visuals a partir de la 
línia, la taca i el traç, el clarobscurs, l’encaix i la composició. Noci-
ons bàsiques de geometria plana i perspectiva. 
Dimecres de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professor: Eduard Novellas • Preu: 56 €

Observacions: aquesta activitat comporta una despesa extra en material.
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Més informació a www.mataro.cat/tresroques!

Taller d’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.
Dilluns de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 2 d’octubre)
Professor: Ceràmica Ixió • Preu: 56 € (*)

(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

Taller de 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. Us permet entendre la renovació 
de la llar des d’una perspectiva ecològica i sostenible i...100% 
creativa i totalment personalitzada. Aprendrem les tècniques 
d’estergir, clivellat, decapès, patinats, etc.
Dilluns de 9 a 11 h (8 sessions. Inici 2 d’octubre)
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. L’objectiu d’aquest taller és apropar-nos 
a la restauració de mobles amb elements no massa grans. 
Aprendrem les tècniques bàsiques com decapar, tractament de 
xilòfags, envernissats a monyeca, encerats i brunyits, també co-
neixerem els diferents materials per a cada procés de restauració.
Gaudeix de la feina feta per tu mateix. 
Divendres de 10 a 12 h (8 sessions. Inici 6 d’octubre)
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 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. En un món globalitzat, la capacitat de 
fer les coses per un mateix aporta un valor afegit.
Dilluns d’11.15 a 13.15 h (8 sessions. Inici 2 d’octubre)
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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Joieria artesanal 2
Aquest és un taller de creació de joies d’ampliació al primer ni-
vell, per poder-lo fer caldrà haver fet el nivell 1 o bé tenir nocions 
de joieria, saber soldar, serrar, llimar i acabar les peces , utilitza-
rem diferents materials nobles o no per confeccionar les peces i 
farem un model en ceres per portar-lo a fondre posteriorment. 
Dimarts de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 3 d’octubre)
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.

Aprèn a treballar el cuir
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. 
Dimecres de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professor: Abel Ruiz • Preu: 56 €

Jardineria sostenible
Parlarem de la diversitat de les plantes, de com s’adapten al 
nostre clima i als nostres jardins i com cuidar-les bé. Resoldrem 
dubtes i aportarem noves idees i punts de vista. Aprendrem a fer 
esqueixos a la classe, i visitarem un centre de jardineria per captar 
tot aquest món. 
Dissabtes de 10 a 13 h (5 sessions. Inici 7 d’octubre)
Professor: Eduard Pey Camps • Preu: 52 €
Observacions: aquesta activitat comportarà una despesa extra en material.
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Tècniques i productes per al control de 
plagues i malalties en ecològic 
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 productes autorit-
zats per l’agricultura ecològica que es fan servir per al control de 
plagues i malalties, etc. Adquirir habilitats per diferenciar plagues 
de malalties, com virosis i altres alteracions fisiopàtiques. Tant per 
a la gestió de l’horta familiar, com urbana i a nivell professional.
Dijous de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 5 d’octubre) • Professor: Paco Cerviño 
Fernández. Associació Agroambiental Temps de Saó • Preu: 42 €
Observacions: per a la sortida de camp, els alumnes 
haurien de portar roba i calçat adequats.

LLEURE, NATUR A I  ESPORTS

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 5 d’octubre)
Professora: Mar Romero Gómez (L’Obaga Serveis Ambientals) • Preu: 56 € (*)
(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.
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Nutrició i esport 
Si practiques algun tipus d’esport i creus en la necessitat de 
pujar més el teu rendiment físic i sentir-te que recuperes les 
forces ràpid per poder estar al 110% la següent sessió d’esport, 
apunta’t. Entendràs i coneixeràs les estratègies de l’alimentació 
per cobrir les necessitats energètiques que t’ajudaran a estar a 
aquest 110%. Ajuntar l’alimentació adequada amb l’esport que ja 
practiques és una sensació brutal de força física i emocional.
Dijous de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professora: Griselda Marfà • Preu: 56 €

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’Entre-
nadors (CENAFE) i que duen a terme a una de les aules del CFP 
Tres Roques.
Inscripcions i més informació a www.cenafe.es / T. 653124951 - 640571311

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

CUINA DOMÈSTIC A

Iniciació a la pastisseria. Noves receptes
Curs demostratiu adreçat a totes aquelles persones no professi-
onals que vulguin conèixer, complementar o corregir els secrets 
de la pastisseria per poder posar en pràctica les postres més 
apetitoses i algunes de les elaboracions més tradicionals, les més 
actuals i les pròpies per a l’època de l’any. Oportunitat també 
per conèixer un sector laboral i poder ampliar-ne a posteriori els 
coneixements.
Dimecres de 10 a 12.30 h (6 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professor: Dani Vila i Escarré • Preu: 52 €

Postres lleugeres
Curs demostratiu adreçat a totes aquelles persones no professi-
onals que vulguin conèixer, complementar o corregir els secrets 
de la pastisseria.
En aquest curs ens centrarem en receptes de postres lleugeres. 
Receptes delicioses, creatives i lleugeres.
Dimecres de 17.30 a 20 h (6 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professor: Dani Vila i Escarré • Preu: 52 €
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Conserves dolces i salades 
Aprendrem a transformar aliments frescos de temporada en 
melmelades i conserves, els donarem un toc d’originalitat bar-
rejant ingredients i afegint-hi aromatitzants naturals. Ideals per 
guardar-les en el rebost i utilitzar-les en qualsevol moment.
Dimarts de 10.30 a 12.30 h (6 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professor: Josep Vidal. Calaix de Cultura • Preu: 48 €

Taller de cuina. Passió pels 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 18.30 a 20.30 h (6 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professor: Josep Vidal. Calaix de Cultura • Preu: 48 €

Aperitius i snacks vegetarians 
Un curs per aprendre a fer aperitius, snacks i entreteniments 
vegetarians i vegans però sobretot diferents, atractis, fàcils i 
saludables perquè els puguis fer servir per a una festa, d’entrant o 
com a pica-pica entre hores.
Dissabte de 10 a 13 h (2 sessions. Inici 18 de novembre)
Professores: Montserrat Tapia i Mar Álvarez • Preu: 18 €
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Cuina Oriental
Repassarem les millors receptes de la cuina del Japó, Tailàndia, 
la Xina i l’Índia. Actualment, la cuina asiàtica ens ha fet descobrir 
una cuina mil·lenària i molt sana, i que ens aporta un important 
valor nutritiu beneficiós per a la salut. Redescobrirem les tècni-
ques de cocció més saludables i fàcils de portar a terme.
Dijous de 18.30 a 20.30 h (6 sessions. Inici 19 d’octubre)
Professor: Yumiko Saito / Calaix de Cultura • Preu: 48 €

Cuina de família. Menjar de cada dia
Cuina de cada dia, saludable,equilibrada i de mercat perquè 
cuinar cada dia per a tota la família sigui bufar i fer ampolles.
Dissabte de 10 a 13 h (5 sessions. Inici 7 d’octubre)
Professores: Montse Tapia, Mar Álvarez • Preu: 52 €

Començar a cuinar. 
Cuina bàsica i pràctica. Noves receptes 
Aquest taller està pensat per a aquells que gairebé no han cuinat 
i necessiten unes nocions bàsiques de cuina. 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 compa-
nyia, com organitzar la nevera i el rebost, què no pot faltar mai. 
Ideal per a aquells que 
s’independitzen i no volen tirar del tàper dels pares.
Dilluns de 18.30 a 20.30 h (5 sessions. Inici 2 d’octubre)
Professora: Montserrat Tapia, Mar Álvarez • Preu: 40 €
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Coneix l’alimentació sana i equilibrida. 
Coaching nutricional 
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 nutri-
ció, 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 5 d’octubre)
Professora: Griselda Marfà • Preu: 48 €

CREIXEMENT PERSONAL

Tècniques de mediació i resolució de conflictes 
L’objectiu d’aquest curs és dotar els participants d’una visió del 
perquè dels conflictes, saber-los detectar, si pot ser en la seva 
primera fase, i tenir recursos per poder-los gestionar. Aquests re-
cursos van dirigits a fer ús de la comunicació per poder fer algun 
tipus de mediació, però també per poder fer-ne una bona gestió 
emocional i que no ens afecti a la nostra salut.
Dimarts, de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 3 d’octubre) 
Professora: Grace Puertas • Preu: 48 €
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Intel·ligència emocional
La intel·ligència emocional és la que ens ajuda a millorar la rela-
ció amb un mateix i la relació amb els altres. Millorar-la suposa 
tenir més control sobre les nostres emocions, sobre la nostra 
felicitat i sobre la nostra salut emocional.
Dimarts de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 3 d’octubre) 
Professora: Grace Puertas • Preu: 48 €

Mindfulness. 
Viu les emocions amb consciència plena.
T’agradaria reconèixer millor les teves emocions? T’agradaria no 
sentir-te superat per les emocions en alguns moments? T’agra-
daria no tenir reaccions impulsives en situacions que requereixen 
una resposta diferent? En aquest curs aprendràs com la pràctica 
del mindfulness o atenció plena pot afavorir el desenvolupament 
d’habilitats de regulació emocional. Amb una major consciència 
de les emocions, les podem identificar abans que ens agafin 
per sorpresa per regular-les millor aprofitant els seus beneficis. 
Perquè les emocions, ben gestionades, proporcionen riquesa a la 
nostra experiència vital.
Dilluns de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 2 d’octubre)
Professors: Juan Bustamante - Meritxell Puyané- Arantxa Sabanés • Preu: 48 €

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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EINES PERSONALS

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 inte l·ligent els nostres infants i adoles-
cents. Així evitarem patir el desgast d’energia emocional que pot 
comportar el caos de casa.
Dimecres de 17.30 a 19 h (8 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professores: Meritxell Puyané- Arantxa Sabanés • Preu: 48 €

Taller de fruits del bosc 
Els fruits del bosc és una proposta vivencial en què els partici-
pants poden endinsar-se i descobrir les possibilitats que ens 
ofereix el bosc a la tardor i aprendre a elaborar xarops i licors 
medicinals a partir dels fruits i flors.
El Taller permet conèixer, observar i connectar amb el que ens 
ofereix el bosc i la natura durant la tardor i des de l’etnobotànica 
i la fitoteràpia, recuperar i despertar la saviesa natural, cultural 
i ancestral del nostre país a partir de l’elaboració pràctica dels 
remeis naturals i medicinals utilitzats des de sempre. 
Dijous de 9.30 a 11.30 h (4 sessions. 1 sortida de 4 hores . Inici 5 d’octubre)
Professora: Alba Miralpeix • Preu: 40 €
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Aprendre a relacionar-se amb els bancs
 i les entitat financeres 
Adquirir habilitats d’obtenció d’informació i negociació amb 
les entitats financeres és cada dia més bàsic i important. Amb 
aquest curs coneixeràs com funciona una entitat financera (banc 
o companyia d’assegurances). També adquiriràs conceptes fona-
mentals per relacionar-te amb les entitats financeres i coneixe-
ment dels serveis i productes financers. 
Així com saber gestionar els estalvis, entendre els crèdits i les 
assegurances.
Dilluns de 19.15 a 21.15 h (3 sessions. Inici 6 de novembre)
Professor: Jaume Busquets • Preu: 24 €

Taller d’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 sobre algun d’aquests 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.
Dijous de 9.30 a 11.30 h (6 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professores: Meritxell Puyané- Arantxa Sabanés • Preu: 48 €
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Ampliació cultural
CURSOS I TALLERS

Vida i cultura del passat al present
Com renovar o sentir noves emocions i obtenir noves idees vi-
tals? La cultura ens pot donar respostes. En aquest curs coneixe-
rem històries, simbologies, temors i desitjos, conflictes i solucions 
emocionals, tot a través de l’art, la literatura i el cinema de tota 
la Història. Reflexionarem si molts d’aquests fets de la nostra 
Història es relacionen amb la nostra actualitat.
Dilluns de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 2 d’octubre)
Professora: Sandra Sàrrias • Preu: 54 €

Escrivim poesia 
Un tastet dels recursos i les tècniques pròpies de la poesia per 
gaudir de la seva lectura o per aprendre a crear poemes. Això de 
la metàfora, què és? És imprescindible seguir unes formes, una 
mètrica, o no?Estructurarem el taller en una part teòrica en què 
parlarem d’aquests temes i llegirem poemes d’escriptors actuals 
o clàssics. La segona part serà pràctica i comentarem la poesia 
que escriviu cadascun de vosaltres.
Dimarts de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professora: Núria López Garcia • Preu: 56 €
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Com parir una sèrie
T’enganxen les sèries de televisió? T’agradaria aprendre a parir-ne 
una, exactament com ho fan els guionistes professionals? Ni ho 
dubtis, aquest és el teu curs! Pep Bras, guionista amb més de 30 
anys d’experiència, explicarà els trucs principals de la seva pro-
fessió i, a partir d’aquí, els inscrits hauran de presentar una idea 
de sèrie. La que resulti més votada es començarà a treballar entre 
tots fins a completar (almenys) l’episodi pilot. Si estàs convençut 
que la manera més divertida d’aprendre és creant en equip, tens 
una cita amb nosaltres.
Dissabte de 10 a 12.30 h (6 sessions. Inici 7 d’octubre) 
Professor: Pep Bras • Preu: 56 €

Cuina de pel·lícula: cinc pelis cinc menús 
Ens agrada el cine i ens agrada la cuina i encara ens agraden més 
les pelis que parlen de cuina, que passen a la cuina i a les que 
surten plats de pel·lícula. Quines pelis et venen al cap? Els tomà-
quets verds fregits, les guatlles amb pètals de rosa, les receptes 
del Carvalho o les hamburgueses del Chef?
Dilluns de 18.30 a 21 h (3 sessions. Inici 20 de novembre)
Professora: Montse Tàpia • Preu: 32 €

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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Grup de lectura
Es tracta de compartir l’experiència lectora, de fer de la lectura 
un pont per al diàleg i de generar nous continguts a partir de la 
lectura compartida. És un espai per tastar llibres diferents i per 
comprovar fins a quin punt l’obra l’acaba el lector.
Llegirem narradors dels segles XX i XXI, reservant un espai impor-
tant als llibres escrits en català i a les escriptores. 
Les lectures pel curs 2017-2018 són les següents:
1. Octubre: Darwin. Anna M. Villalonga (novel·la negra)
2. Novembre: Diari d’hivern. Paul Auster (novel·la autobiogràfica)
3. Desembre: La balada del cafè trist. Carson McCullers (novel·la 
breu i contes)
4. Febrer: Haru. Flavia Company (novel·la) 
5. Març: Obabakoak. Bernado Atxaga (contes relacionats)
6. Abril: La nit als armaris. Raquel Picolo (contes relacionats) 
7. Maig: 115 dies a l’Ebre. Assumpta Montellà, mataronina (narra-
ció històrica) 
El 2n dijous de cada mes de 17.30 a 19 h (7 sessions. Inici 5 d’octubre)
Professora: Raquel Piccolo • Preu: 46 €
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