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Període de sol·licitud d’inscripció  
segon trimestre del curs 2018-2019

Podeu trobar més informació dels cursos i de la resta d’activi-
tats al web www.mataro.cat/tresroques

 Les places són limitades en totes les 
activitats.

 En cas que la demanda superi l’oferta, 
les places s’adjudicaran per sorteig i roman-
dreu 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. 

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.

 Les llistes d’alumnes admesos, amb 
el nom del curs i el DNI de la persona 
sol·licitant, es publicaran el dimarts 18 de 
desembre i es podran consultar al ma-
teix CFP Tres Roques i a www.mataro.cat/
tresroques 

 Si voleu renunciar a la plaça que teníeu en 
un curs al qual heu estat admesos, ompliu 
el full Renúncia de plaça que trobareu penjat 
al web. D’aquesta manera una altra persona 
podrà ocupar la vostra vacant.

Del 26 de novembre al 16 de desembre, ambdós inclosos.

PAGAMENT

Si heu estat acceptats/des rebreu un cor-
reu 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  
dimarts 8 de gener de 2019.

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 nos-
tre 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 per correu electrònic el for-
mulari d’inscripcions fora de termini que 
està penjat al web o bé feu la matrícula de 
forma presencial al CFP Tres Roques. 

 En aquests casos, la matrícula es farà 
per ordre d’arribada de la sol·licitud. Quan 
la inscripció es faci fora del termini de 
pagament, aquest s’haurà de fer efectiu 
en 48h.

INICI DE CURSOS

Des de dilluns 14 de gener de 2019

Curs
On line

Ep!!!

+info:www.mataro.cat/tresroques
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Millora de 
les com-
petències 
personals

Idiomes
Com superar amb èxit una 
entrevista de feina en anglès

El taller proposa treballar, mitjançant 
exercicis pràctics i role play d’entrevistes, 
la presentació, les normes bàsiques de 
cortesia i el llenguatge business en l’àmbit 
laboral. També es treballaran els princi-
pals conceptes i el vocabulari de temàtica 
laboral, tot dins dels nivells d’anglès del 
marc europeu.
Divendres de 9.30 a 11.30 h 
3 sessions de 2 hores
Inici 18 de gener, final 1 de febrer
Sonia Bernabeu Vila • Preu: 18 €

Observacions: curs adreçat a persones amb un 
nivell mínim de coneixements corresponents a un 
nivell A1-A2

Conversa bàsica 2

Programació del tercer trimestre:
Anglès per viatjar
Hi ha motius de pes per als estudiants de 
llengües estrangeres: el plaer d’aprendre i 
la voluntat d’acostar-se a altres cultures, la 
intenció de reciclar-se o de complementar 
la seva formació o la possibilitat de conèi-
xer gent nova, entre d’altres.
Dimecres de 9.30 a 11 h 
9 sessions
Inici 16 de gener, final 13 de març
Sonia Bernabeu Vila • Preu: 41 €

Observacions: curs adreçat a persones que ja han 
tingut contacte amb l’anglès i volen continuar 
practicant. És aconsellable haver cursat els 3 nivells 
de Tres Roques Parlem en present, Parlem en passat 
i Parlem en futur (nivell A1).

Anglès: parlem en passat

Programació del tercer trimestre: 
Anglès: parlem en futur
Segur que més d’una vegada us heu plan-
tejat aprendre anglès o millorar el vostre 
nivell però, finalment, sempre ho acabeu 
deixant de banda. Aprendre anglès és més 
fàcil del que probablement us imagineu.

MATINS: 
Dimecres d’11.15 a 12.45 h
Inici 16 de gener, final 13 de març

TARDES: 
Dijous de 17.30 a 19 h
Inici 17 de gener, final 14 de març
9 sessions
Sonia Bernabeu Vila • Preu: 41 €

Observacions: és aconsellable haver cursat Parlem 
en present a Tres Roques o similar.
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Conversa en anglès nivell 
intermedi: nous temes

Programació del tercer trimestre: 
Anglès per viatjar
En un entorn distès, els participants millo-
ren la seva capacitat d’expressar-se amb 
fluïdesa, a més de millorar la seva com-
prensió oral. La metodologia s’adapta a 
les característiques dels participants, amb 
activitats pràctiques que es realitzen a 
partir de les propostes de diferents temes.
Dijous de 19.15 a 20.45 h
9 sessions
Inici 17 de gener, final 14 de març
Sònia Bernabeu Vila • Preu: 41 €

Observacions: aquest curs s’adreça a persones que 
volen millorar el seu nivell d’anglès i específicament 
la seva capacitat comunicativa. Es recomana un 
nivell de coneixement de l’idioma mitjà, equivalent a 
un A2, com a mínim.

Découvrir le français 2

Programació del tercer trimestre:  
Découvrir le français 3
Per viatjar, per fer amics, per entendre per 
fi aquella cançó que ens encanta...Per gau-
dir de la cultura i la gastronomia del país 
veí: perquè saber francès és un plus! 
Dimartsde 10.30 a 12h 
8 sessions
Inici 15 de gener, final 5 de març
Anna Guillén • Preu: 37 €

Observacions: és aconsellable haver cursat Décou-
vrir le français 1 a Tres Roques o similar, és a dir, tenir 
nocions bàsiques de l’idioma.

Maintenir le français 2

Programació del tercer trimestre:  
Maintenir le français 3
Si ja ets força competent en l’idioma, vine 
a practicar amb nosaltres! Revisarem els 
conceptes assolits en cursos anteriors i 
seguirem aprofundint en l’estudi de la llen-
gua francesa: noves estructures gramati-
cals, vocabulari i molta conversa.
Dijous de 19 a 20.30 h 
8 sessions
Inici 17 de gener, final 7 de març
Anna Guillén • Preu: 37 €

Observacions: és aconsellable tenir un nivell A2

Scoprire l’italiano 2

Programació del tercer trimestre:  
Scoprire l’italiano 3
Aprendre un idioma és endinsar-se en un 
nou món, descobrir una altra visió de la 
realitat. Per poder dir paraules d’amor a 
qui vulguis, per poder explicar com arribar 
a la Sagrada Família sense gesticular, per 
deixar de fer servir Google Translate, per 
demanar un tallat descafeïnat curt de cafè 
a Venècia, per viure allà on la vida et porti...
Dimecres de 19.15 a 20.45 h 
8 sessions
Inici 16 de gener, final 6 de març
Preu: 37 €

Observacions: és aconsellable haver cursat el curs 
Scopire l’italiano 1 a Tres Roques o similar, és a dir, 
tenir nocions bàsiques de l’idioma.

Mantenere l’italiano 2

Programació del tercer trimestre:  
Mantenere l’italiano 3
Si ja ets una mica competent en l’idioma, 
aquest és el teu curs! Revisarem els con-
ceptes assolits en cursos anteriors i segui-
rem aprofundint en l’estudi de la llengua 
italiana: noves estructures gramaticals i 
vocabulari.
Dimecres de 17.30h a 19h 
8 sessions
Inici 16 de gener, final 6 de març
Preu: 37 €

Observacions: és aconsellable haver cursat els cur-
sos inicial 1 i 2 i Mantenere l’italiano 1 de Tres Roques 
o tenir un nivell bàsic de l’idioma. El nivell assolit en 
finalitzar aquest curs equival a un A1.
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Llengua i cultura xinesa 
a l’abast de tothom

Curs de xinès inicial orientat a la comu-
nicació: parlaràs xinès des de la primera 
classe i aprendràs a comunicar-te en les 
situacions més importants. També ex-
plicarem com és la cultura xinesa i farem 
suggeriments per als negocis amb aques-
ta comunitat. 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 16 de gener, final 6 de març
Hanyu Chinese School • Preu: 49 €

Observacions: farem un contingut que equival al 
60% del nivell Hsk1 o A1.

Atreveix-te amb l’àrab

Un curs d’àrab estàndard bàsic (iniciació) 
destinat a les persones no araboparlants 
i que té com a objectiu treballar les com-
petències bàsiques en aquesta llengua: 
comprensió oral, comprensió escrita, 
expressió escrita i expressió oral, a banda 
de conèixer la cultura.
Divendres de 18 a 20h
8 sessions
Inici 18 de gener, final 8 de març
Mourad El Ghannami • Preu: 49 €

Observacions: nivell inicial. No cal tenir coneixe-
ments de l’idioma.

Informàtica
Iniciació a la informàtica

Si vols perdre la por a la informàtica es 
tracta de fer un primer tast: saber quin 
ordinador tens a casa, fer la gestió d’arxius 
i carpetes i endinsar-te en el correu elec-
trònic. Treballarem d’una manera relaxada 
i partint des de zero per tal que puguis 
desenvolupar-te en els aspectes més 
importants de la informàtica actual.
Dimarts de 9 a 11 h 
9 sessions
Inici 15 de gener, final 12 de març
Xevi Torres • Preu: 55 €

Internet pràctic

Avui en dia, gairebé a qualsevol lloc on 
anem, tenim l’opció de fer gestions per In-
ternet. En aquest curs aprendrem a infor-
mar-nos i a comparar i recaptar informa-
ció per tal de fer-la servir posteriorment. 
Gestionar correctament i ordenament 
el teu correu electrònic, poder fer una 
videoconferència, consultar i comprar per 
Internet o fer una cerca d’informació de 
forma segura. Es tracta de posar a dispo-
sició les eines necessàries per aconseguir 
autonomia en l’experiència com a usuari 
d’Internet.
Dilluns de 9 a 11 h 
9 sessions
Inici 14 de gener, final 18 de març (dilluns 
4 de març el Centre romandrà tancat)
Xevi Torres • Preu: 55 €

Observacions: és interessant tenir uns coneixe-
ments mínims d’informàtica a nivell d’usuari.
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Ofimàtica: processador 
de text, full de càlcul, 
presentacions i el núvol 

Un recorregut tranquil 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 presen-
tació o a una recepta de cuina, farem una 
factura que calculi automàticament els re-
sultats i una espectacular presentació de 
diapositives amb imatges, àudios i gràfics. 
Pujarem al núvol i aprendrem a treballar 
col·laborativament i en temps real amb un 
bon grapat d’aplicacions com Photo, Drive, 
Calendar, Keep, Formularis web. Curs dis-
senyat per realitzar un apropament sense 
urgències al món de l’ofimàtica i Internet 
contemporànies.
Dimarts de 17 a 19 h 
9 sessions
Inici 15 de gener, final 12 de març
Ramiro T. d’Arquera.com • Preu: 55 €

Crea un web amb WordPress i 
treu-ne el màxim profit. Nivell I

Més de la quarta part dels web del món 
estan muntats sobre WordPress, per tant, 
estaria molt bé, tant a nivell personal 
com professional, familiaritzar-se amb el 
seu funcionament. Cada alumne tindrà 
l’oportunitat de desenvolupar el seu propi 
projecte web treballant en una instal·lació 
pròpia des del primer dia. Veurem els di-
ferents tipus de web que podem posar en 
marxa, la seva estructura, una mica la seva 
part gràfica, els diferents tipus de publica-
cions i, sobretot, com anar complemen-
tant-lo amb qualsevol funcionalitat que 
puguem necessitar a través dels coneguts 
plugins de WordPress.
Dimarts de 19.15 a 21.15 h 
9 sessions
Inici 15 de gener, final 12 de març
Ramiro T. d’Arquera.com • Preu: 55 €

Dimecres de 17 a 19h
9 sessions
Inici 16 de gener, final 13 de març
Ramiro T. d’Arquera.com • Preu: 55 €

Crea la teva botiga 
online des de zero

Ideal per a emprenedors, autònoms i pi-
mes que vulguin vendre els seus produc-
tes a través d’Internet sense haver d’hipo-
tecar-se per disposar d’una botiga online. 
En un sol curs cada alumne podrà muntar 
el seu e-commerce totalment funcional 
amb WordPress i WooCommerce. Veurem 
al detall com configurar i gestionar els di-
ferents elements que el fan possible: tots 
els productes, els catàlegs, els pagaments 
(amb targeta, paypal i altres mètodes), els 
impostos, els enviaments, els informes i, 
fins i tot, transversalment, també mostra-
rem algunes bones pràctiques d’e màr-
queting que t’ajudaran a treure el màxim 
profit al teu negoci.
Dijous de 17 a 19h 
9 sessions
Inici 17 de gener, final 14 de març
Ramiro T. d’Arquera.com • Preu: 55 €

Renova’t: informàtica 
pràctica per a majors de 45 

L’objectiu del curs és promoure la for-
mació per a persones que no han tingut 
l’oportunitat de fer un aprenentatge 
digital. Sovint hi ha eines que resulten 
desconegudes o d’altres que s’han deixat 
per impossibles. Aquestes sessions estan 
dissenyades de manera que són inde-
pendents unes de les altres. Veurem les 
principals funcions de Windows i com fer 
àlbums de fotos amb Power Point en cinc 
minuts, aprendrem a protegir el nostre 
ordinador de virus i a gestionar la nostra 
identitat i privacitat digital. També ens 
acostarem a l’univers Google accedint-hi 
via Gmail i fent una ullada a algunes eines 
com Drive, Photo, G Alerts...I sobretot, 
resoldrem tots els dubtes que es puguin 
tenir relacionats amb el món de la infor-
màtica d’usuari i Internet.
Dijous de 19.15 a 21.15 h 
8 sessions
Inici 17 de gener, final 7 de març
Ramiro T. d’Arquera.com • Preu: 49 €

Observacions: és interessant tenir coneixements 
d’informàtica a nivell d’usuari.
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Les possibilitats 
del teu mòbil

Et trobes perdut a l’hora de triar un 
telèfon? Quin mòbil tinc? Quines 
possibilitats té? El mòbil et diu que 
està ple? La bateria es descarrega 
molt ràpid i no saps per què? Curs 
dissenyat per ajudar a gestionar els 
arxius del mòbil, poder-lo fer servir 
sense por de perdre informació, o 
bé tenir-ne una còpia. El configura-
rem perquè tingui la vida més llarga 
possible, identificant mals funcio-
naments del dispositiu. Es farà servir 
l’ordinador per acabar d’entendre, i 
gestionar correctament, el compte 
de Gmail que és necessari en el cas 
dels dispositius Android. 
Dimarts d’11.15 a 13.15 h 
6 sessions
Inici 15 de gener, final 19 de febrer
Xevi Torres • Preu: 37 €

Observacions: aquest curs s’adreça especial-
ment a persones que no estan familiaritzades 
amb l’aparell.

Neteja i manteniment 
de Windows

És convenient evitar el mal funciona-
ment del nostre ordinador. D’aquesta 
manera podem estalviar-nos uns 
diners i allargar la vida útil del nostre 
equip. Es tracta de tenir les actualit-
zacions al dia, comptar amb una app 
de neteja i fer-la servir, mantenir l’or-
dinador net de brossa, comptar amb 
els programes necessaris per poder 
treballar i fer neteja de malware (pro-
grames maliciosos). Configurarem 
correctament el navegador d’Inter-
net i millorarem la nostra habilitat 
per aprendre a identificar els paranys, 
sempre canviants, de la xarxa.
Dilluns d’11.15 a 13.15 h 
5 sessions
Inici 14 de gener, final 11 de febrer
Xevi Torres • Preu: 31 €

Observacions: aquest curs es realitza a l’aula 
multimèdia, però si l’alumne/a ho desitja, pot 
treballar amb el seu portàtil.

Cursos de suport 
a l’examen ACTIC
• Podeu demanar-nos hora per a l’aula d’es-

tudi 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.

• 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.

Curs de suport a l’examen 
ACTIC mitjà ofimàtica. 
Competències: C4, C6 i C8

Repassem les 3 competències amb les quals 
segurament estem més familiaritzats: la C4 
(tractament de la informació escrita), C6 
(tractament de la informació numèrica) i C8 
(presentació de continguts).

Tots els exercicis proposats tenen com a ob-
jectiu recuperar i endreçar els coneixements 
previs que puguem tenir de cadascuna de les 
competències i, sobretot, familiaritzar-nos al 
màxim amb el tarannà i la perspectiva de la 
Prova d’Acreditació. 

MATINS: dimecres d’11.15 a 13.15h
8 sessions
Inici 16 de gener, final 6 de març
Xevi Torres • Preu: 49 € 

TARDES:dimecres de 19.15 a 21.15 h
8 sessions
Inici 16 de gener, final 6 de març
Ramiro T. d’Arquera.com • Preu: 49 € 
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Altres
Sigues maker: impressió 3D, 
disseny CAD i electrònica

Durant aquestes sessions els alumnes 
podran fer tastets de diverses tecnologies 
maker: impressió 3D (4 sessions de 2 ho-
res), disseny CAD (3 sessions de 2 hores) 
i electrònica (3 sessions de 2 hores). Es 
crearan projectes personals amb l’objectiu 
de provar les diferents tecnologies que es 
presenten, de manera que, posteriorment, 
els usuaris del curs puguin continuar fent 
formació més específica en cadascun dels 
temes que es proposen.
Dillunsde a 17 a 19 h
10 sessions
Inici 14 gener, final 25 de març
(dilluns 4 de març el centre romandrà tancat)
Formador: Makers Igualada S.L. Impressió 
3D i Disseny 3D, Ments Creatives 
per a l’electrònica  • Preu: 61 €

Observacions: es recomana tenir coneixements 
d’informàtica a nivell d’usuari.

Community Manager avançat

Programació del tercer trimestre: Idees brillants 
per captar nous clients a Instagram i Facebook
Ets Community Manager de la teva 
empresa i vols conèixer noves estratègi-
es? Necessites 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 Com-
munity Manager en habilitats de Màrque-
ting Digital.
Divendres de 17 a 19 h 
8 sessions
Inici 18 de gener, final 8 de març
Cristina Pérez • Preu: 49 €

Community manager inicial

Programació del tercer trimestre: Community 
manager avançat
Acosta’t a la Internet que es veu des de 
l’e-màrqueting i fes un tastet en el dia 
a dia dels professionals del Community 
Management, tot familiaritzant-te amb les 
principals xarxes socials i algunes de les 
millors eines per gestionar-les. Millora-
ràs el teu perfil professional i t’ubicaràs 
en un sector laboral ple de dinamisme i 
oportunitats.
Dijous de 19.15 a 21.15 h 
8 sessions
Inici 17 de gener, final 7 de març
Cristina Pérez • Preu: 49 €

Observacions: aquest curs NO s’imparetix a l’aula 
multimèdia, per tant, és necessari que l’usuari porti 
el seu propi ordinador.

Monogràfic: Anuncis 
en xarxes socials

Tens un negoci propi i vols arribar a més 
persones? Fes petites inversions en 
anuncis d’Instagram i Facebook i acon-
segueix grans resultats. Descobreix les 
claus de la publicitat online. Amb només 
5 € setmanals podràs captar nous clients. 
Atreveix-t’hi!
Divendres de 9.30 a 13.30 h 
Una única sessió de 4 hores
Divendres 1 de febrer
Cristina Pérez • Preu: 12 €

Observacions: recomanat a usuaris que ja han tin-
gut contacte amb les xarxes socials. Aquest curs NO 
s’impartèix a l’aula multimèdia, per tant, és necessari 
que l’usuari porti el seu propi ordinador. 
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Nivell II. Comptabilitat 
informatitzada i pla 
general comptable

El curs està dissenyat per aprofundir en 
els conceptes treballats en el primer nivell 
i per proporcionar als assistents més 
formació pràctica que els permeti com-
prendre com es realitzen i formulen els 
estats financers a partir de les anotacions 
comptables. 
Divendres d’11.45 a 13.45 h 
8 sessions
Inici 18 de gener, final 8 de març
Jaume Busquets • Preu: 49 €

Observacions: és aconsellable tenir coneixements 
bàsics o haver cursat el primer nivell a Tres Roques. 
Es treballa amb el programa informàtic Contasol.

Gestió i liquidació d’impostos: 
IVA, IRPF, impostos de societats

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 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 a 11 h 
8 sessions
Inici 18 de gener, final 8 de març
Jaume Busquets • Preu: 49 €

Observacions: sense necessitat de coneixements 
previs.

Formació 
professio-
nalitzadora

Imatge i so
Gravació i edició de vídeo

L’objectiu del curs és conèixer els con-
ceptes bàsics necessaris per fer un bon 
vídeo multimèdia: gravació d’imatge i so 
i, sobretot, edició del material amb Adobe 
Premiere. Aprendrem a treballar l’edició 
amb vídeos, fotografies, so, músiques, 
transicions i efectes, i a donar estructura i 
força narrativa als vídeos. Ideal per donar 
l’empenta definitiva al vídeo que fa tant de 
temps que tens pendent de fer.
Dijous d’11.30 a 13.30 h 
8 sessions
Inici 17 de gener, final 7 de març
Francesc Páez  • Preu: 57 €

Observacions: són necessaris uns coneixements 
informàtics bàsics (Windows i internet).
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Retoc fotogràfic

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 so-
lucions als principals reptes que tenim en 
intentar retocar una imatge. 
Dimecres de 9 a 11 h 
8 sessions
Inici16 de gener, final 6 de març
Xènia Sola • Preu: 57 €

Observacions: es recomana tenir coneixements 
informàtics bàsics.

Fotografia 2

Dirigit a aquelles persones aficionades 
amb nocions de tècniques bàsiques que 
volen seguir aprenent i perfeccionant el 
seu treball. Aquest curs ofereix l’oportu-
nitat de fer un tast a diverses disciplines 
en fotografia d’estudi: el retrat, el bodegó 
i el macro amb la il·luminació específi-
ca; 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 altres d’artístiques.

MATÍ
Dimecres d’11.30 a 13.30 h
Inici 16 de gener, final 6 de març
Xènia Sola
 
TARDA
Dimarts de 19.15 a 21.15 h
Inici 15 de gener, final 5 de març
Sergio Ruiz

8 sessions
Preu: 57 €

Observacions: és imprescindible disposar d’una 
càmera digital rèflex o similar i trípode i haver cursat 
el primer nivell a Tres Roques o similar.

Fotografia 1

Programació del tercer trimestre: Fotografia 1 
(repetició)
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 fo-
tografia fins que obtenim el resultat final. 
Amb els coneixements adquirits l’alumne 
pot resoldre la majoria dels petits encàr-
recs fotogràfics de qualsevol negoci.
Dimarts de 17.30 a 19 h 
10 sessions 1 h 30 min.
Inici 15 de gener, final 19 de març
Sergio Ruiz • Preu: 57 €

Observacions: és imprescindible disposar d’una 
càmera digital rèflex o similar. Es realitzen dues sor-
tides dissabte al matí. La programació exacta de les 
dates dependrà de les condicions meteorològiques.

La professionalització del 
fotògraf: drets d’imatge, 
d’autor, legislació i màrqueting

Es proporcionen els coneixements neces-
saris per als qui es vulguin professionalit-
zar en el món de la fotografia. S’expliquen 
els requisits per entrar en el mercat laboral 
i les obligacions fiscals, dels autònoms 
(free lance), com cal facturar, etc. A més 
a més, s’informarà de com documentar, 
seleccionar i gestionar un arxiu fotogràfic, 
així com el flux de treball més adequat i la 
manera d’aconseguir la màxima eficàcia a 
l’hora de donar-se a conèixer i de difondre 
el producte (estratègies de màrqueting). 
També es donen les pautes per fer fotos 
respectant els drets d’imatge de les per-
sones fotografiades i per fer els permisos 
quan és necessari. Finalment, s’exposa la 
llei de la propietat intel·lectual i s’ensenya a 
defensar els drets d’autor del fotògraf. 
Dissabtes de 10 a 13.30 h
4 sessions
Inici 2 de febrer, final 23 de febrer
Albert Masó • Preu: 50 €

Observacions: és un curs d’utilitat per a totes les, 
especialitats, gèneres i modalitats de la fotografia. 
Així mateix, la majoria de temes que es tracten tam-
bé són d’utilitat per als dibuixants i pintors.
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Retoc fotogràfic

Programació del tercer trimestre: Fotografia 
creativa
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. 
Dilluns de 19.15 a 21.15 h 
8 sessions 
Inici 14 de gener, final 11 de març (dilluns 
4 de març el Centre romandrà tancat)
Sergio Ruiz  • Preu: 57 €

Observacions: es recomana tenir coneixements 
informàtics bàsics.

Curs intensiu de bodegó

La fotografia de bodegó o de producte 
és una disciplina molt extensa en la que 
es posa en pràctica les tècniques més 
sofisticades d’il·luminació. El domini de 
la llum i la preparació del producte són 
aspectes clau per aconseguir un resul-
tat atractiu. En aquest curs ens mou-
rem entre el bodegó més senzill per a 
e-commerce fins a les tècniques més 
professionals d’il·luminació de producte 
publicitari. El curs s’estructura en una 
part teòrica i en diversos workshops 
en els quals l’alumne podrà disparar el 
bodegó preparat pel professor.
Dates: 1, 2 i 3 de febrer
Divendres 1: de 17 a 21h
Dissabte 2: de 9 a 13h i de 15 a 19h
Diumenge 3: de 9 a 13h
16 hores lectives
Sergio Ruiz  • Preu: 57 €

Observacions: imprescindible portar càmera 
rèflex o similar. Les sessions teòriques es realit-
zaran a Tres Roques.

Oficis i artesania
Ceràmica

Taller d’aprenentatge de les tècniques bàsi-
ques 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 16 de gener, final 6 de març
Ceràmica Ixió • Preu: 57 € (*)

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

Observacions: curs d’iniciació. El darrer dia de classe 
es realitza una sortida a l’espai de treball dels talleris-
tes.

Dibuix

A dibuixar, se n’aprèn. El dibuix és una eina 
d’expressió magnífica, però molt sovint, en-
tre adults, ha estat mancada d’aprenentatge, 
és l’eterna desconeguda que s’ha deixat 
per impossible o ha quedat bloquejada. El 
taller de dibuix és obert a tots aquells que 
vulguin aprendre tècniques per expressar-se 
artísticament, experimentar i ampliar els 
seus coneixements dins de les arts plàsti-
ques. Tothom té capacitats potencials per 
desenvolupar, només cal el desig d’apren-
dre.Es treballarà el dibuix com a concepte, 
els volums, les ombres, la perspectiva, els 
colors i les tècniques.
Dilluns de 18 a 20 h 
8 sessions
Inici 14 de gener, final 11 de març
El dilluns 4 de març el Centre romandrà tancat
Jordi Prat Pons • Preu: 57 € (*)

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

Observacions: A la fitxa d’ampliació veureu quin és el 
material que cal que porteu el primer dia.

Aquest taller és vàlid tant per a aquelles persones que 
mai han dibuixat o pintat, com per a les que ja tenen 
unes nocions bàsiques i volen millorar la seva tècnica.
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Joieria

Aquest és un curs teòric i pràctic que té 
com a objectiu ensenyar els coneixe-
ments i les tècniques més bàsiques de 
l’ofici de joier. Mitjançant exercicis molt 
senzills, l’alumne aprendrà a serrar, calar, 
llimar i soldar, amb la qual cosa adquirirà la 
destresa i el control que requereix el treball 
del metall. Si ja has fet aquest curs, pots 
continuar, hi ha més exercicis per a tu.
Dijous de 18 a 20 h
8 sessions
Inici 17 de gener, final 7 de març
Maiane Fradera • Preu: 57 € (*)

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

Observacions: curs d’iniciació. 

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 agraden tant. Permet entendre la 
renovació de la llar des d’una perspecti-
va ecològica, sostenible, 100% creativa i 
totalment personalitzada. Aprendrem les 
tècniques d’estergit, clivellat, decapatge, 
pàtina, etc.
Dilluns de 9 a 11 h 
8 sessions
Inici 14 de gener, final 11 de març
Montse Bassas • Preu: 57 € (*)

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

Observacions: curs d’iniciació. 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 tècni-
ques. L’objectiu d’aquest taller és apro-
par-nos a la restauració de mobles amb 
elements no massa grans. Aprendrem les 
tècniques bàsiques com decapar, tracta-
ment 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 18 de gener, final 8 de març
Montse Bassas • Preu: 57 € (*)

(*) ATENCIÓ: aquesta activitat comporta una des-
pesa extra en material.

Observacions: curs d’iniciació. Cada participant ha 
de portar un objecte per restaurar de dimensions 
reduïdes i una bata per no embrutar-se.

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 crea-
rem 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 14 de gener, final 11 de març
Montse Bassas • Preu: 57 € (*)

(*) 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 una bata per no embrutar-se.
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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 el treball de fer 
traus. Aprèn a cosir, tenyir, polir i 
donar diferents acabats al cuir.
Dimartsde 18 a 20 h 
8 sessions
Inici 15 de gener, final 5 de març
Abel Ruiz • Preu: 57 € (*)

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

Observacions: curs d’iniciació.

Lleure, 
natura i 
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’Entrena-
dors (CENAFE) i s’imparteix a les 
aules del CFP Tres Roques.
Inscripcions i més informació a  
www.cenafe.es
Tels. 653124951 • 640571311

Suport 
familiar

INFORMACIÓ

• Per raons d’espai, la majoria dels cursos 
de pastisseria i cuina de Tres Roques són 
demostratius. Tot i això, sempre que sigui 
possible, el formador demanarà la col·labo-
ració dels alumnes.

• Al final de cada sessió, els usuaris podran 
realitzar un tastet dels diferents plats 
elaborats.

• Aquests cursos inclouen tot el material 
necessari per a la realització dels diferents 
plats i Tres Roques facilita als usuaris les 
còpies de les receptes treballades.

• És aconsellable disposar de bolígraf i llibreta, 
per si es volen prendre notes.

Pa i pastisseria
Rebosteria vegana i rebosteria 
creativa saludable

Descobreix la deliciosa rebosteria vegana, 
sense productes d’origen animal i utilitzant 
únicament aliments saludables. Deixa’t sor-
prendre pels seus sabors i la seva estètica.
Dimecres de 17.30 a 20.30 h 
4 sessions
Inici 6 de febrer, final 27 de febrer
Cristina Camps • Preu: 49 €

Observacions: cal portar davantal i algun tipus de recipi-
ent per si voleu emportar-vos algun producte a casa. No 
cal cap tipus d’experiència prèvia.

Curs
On line

Ep!!!

+info:www.mataro.cat/tresroq
ues

http://www.cenafe.es
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 Pâtisserie française

Sessió 1, dia 16 de gener: croissants pari-
sencs. Es deixen els croissants formats i 
congelats, sense coure.

Sessió 2, dia 23 de gener: cocció dels 
croissants i kouign amann (variant de 
massa tipus croissant, típica de la Breta-
nya). També es deixen congelats, sense 
coure.

Sessió 3, dia 30 de gener: cocció dels 
kouign amann. Elaboració del suís (xoco-
lata desfeta amb nata) i de magdalenes 
artesanes.
Dimecres de 10 a 13h
16, 23 i 30 de gener
Esther Mora • Preu: 36 €

Observacions: curs d’iniciació. Cal portar davantal.

Monogràfic: El pa de casa

Descobrir-ne l’origen i conèixer les varie-
tats de farines i de grans.Veure, tocar, olo-
rar, tastar...La sensació de fer pa amb les 
teves pròpies mans, poder emportar-te’l a 
casa i gaudir del seu sabor. 
Divendres 8 de febrer de 9 a 13h
Una única sessió de 4 hores
Esther Mora • Preu: 16 €

Observacions: curs d’iniciació. Cal portar davantal.

Pastisseria de sempre

Curs demostratiu adreçat a totes aquelles 
persones no professionals que vulguin 
conèixer, complementar o corregir els 
secrets de la pastisseria i poder posar en 
pràctica les postres més apetitoses i algu-
nes de les elaboracions més tradicionals.
Dijous
MATÍ de 10 a 12 h
TARDA de 17 a 19 h
6 sessions
Inici 17 de gener, final 21 de febrer
Toni Valls • Preu: 49 €

Maridatge
Servei de sala. Maridatge de 
vins, foies i formatges: el món 
del sommelier i l’enologia

EDAT MÍNIMA: 18 anys
Un curs que va del general al particular, 
amb trucs i consells que no et pots deixar 
perdre. Aprendràs els fonaments de l’ela-
boració en viticultura i enologia, el tast de 
vins, de destil·lats i de productes gastro-
nòmics com formatge o foie. Integrarem 
una visió de gestió comercial i de servei de 
restauració. 
Dimecres de 18.30 a 20 h 
3 sessions
Dates:
GENER: Inici 16 , final 30 • Preu: 18 €
MARÇ: Inici 13, final 27 • Preu: 18 €
Adrián Carricart

Observacions: un curs adreçat a tothom, inde-
pendentment que tingui coneixements previs o 
no sobre la matèria. Indicat també per a persones 
interessades en el món del vi de manera professio-
nal i que vulguin ampliar els coneixements adquirits. 
Curs impartit en llengua castellana.
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Cuina 
domèstica
Passió pels formatges

Programació del tercer trimestre: Passió per les 
coques dolces i salades
Viatge gastronòmic a través dels format-
ges de diferents regions de Catalunya, 
Espanya, Suïssa, França i Itàlia. A cada ses-
sió tastarem algunes de les varietats més 
representatives de cada zona i farem una 
recepta típica de cada indret. Descobriràs 
tots els secrets per preparar un espec-
tacular risotto, la tradicional tartiflette, 
l’exquisit recuit de drap o el dolç i llaminer 
cheesecake.
Dimarts de 10.30 a 12.30 h 
6 sessions
Inici 15 de gener, final 19 de febrer
Josep Vidal. Calaix de Cultura • Preu: 49 €

Monogràfic: Carn, rostida, 
guisada i a la planxa

Dimarts de 10.30 a 13.30h 
1 única sessió de 3 hores
DIMARTS 26 de febrer
Josep Vidal. Calaix de Cultura • Preu: 12 €

Monogràfic: Passió 
per les fideuàs

Dimarts de 10.30 a 13.30h 
1 única sessió de 3 hores
DIMARTS 5 de març
Josep Vidal. Calaix de Cultura • Preu: 12 €

Tendències de cuina 
creativa d’hivern

Programació del tercer trimestre: Tendències de 
cuina creativa de primavera-estiu
La imaginació, la innovació i les noves 
experiències són les bases de la cuina 
creativa. Aquest hivern treballarem els 
productes de temporada per elaborar uns 
plats que faran que els cinc sentits siguin 
protagonistes a la cuina.
Dimarts de 18.30 a 20.30 h 
6 sessions
Inici 15 de gener, final 19 de febrer
Josep Vidal. Calaix de Cultura • Preu: 49 €

Croquetes, hamburgueses i 
mandonguilles vegetarianes 

No cal ser vegetarià per apuntar-se a 
aquest curs, però cada cop hi ha més 
persones que volen fer un canvi en la seva 
alimentació i reduir greixos i proteïnes ani-
mals. Et proposem les versions vegetaria-
nes d’èxit assegurat.
Dissabte d’11 a 13 h 
3 sessions de 2 hores
Inici: 19 de gener, final 2 de febrer
Montse Tapia  • Preu: 24 €

Aperitius i snacks vegetarians

Un curs per aprendre a fer aperitius, 
snacks i entreteniments vegetarians i 
vegans però sobretot diferents, atractius, 
fàcils i saludables perquè els puguis fer 
servir per a una festa, d’entrant o com a 
pica-pica entre hores.
Dissabte d’11 a 13 h 
3 sessions de 2 hores
Inici: 16 de febrer, final 2 de març
Montse Tapia  • Preu: 24 €



19

Cuina postfestes i plats 
econòmics d’hivern 

(3 sessions de cada temàtica) 
Programació del tercer trimestre: Cuina fresca 
de primavera-estiu i pícnics i sopars a la fresca
Cuina post festes: després de festes ens 
convé tornar a la rutina i recuperar els 
bons hàbits alimentaris. Receptes saluda-
bles, simples i saboroses que ens ajudaran 
a depurar-nos, a alleugerir-nos i, en defini-
tiva, a menjar bé i de gust.

Plats econòmics d’hivern: en la línia de 
recuperar bons hàbits et presentem un 
curs de cuina econòmica i nutritiva. Amb 
ingredients assequibles i de proximitat 
elaborarem receptes saludables, engres-
cadores i, sobretot, econòmiques, per a 
tota la família, per tal que les butxaques 
també tornin a la normalitat.
Dilluns de 18.15 a 20.15 h 
6 sessions
Inici 14 de gener, final 18 de febrer
Montse Tapia  • Preu: 49 €

Receptes bàsiques de cuina 
vegetariana d’hivern

Programació del tercer trimestre: Receptes bà-
siques de cuina vegetariana de primavera-estiu
Torna aquest curs de cuina vegetariana 
per a no vegetarians, receptes fàcils per 
ajudar els amants de la carn a reduir-ne el 
consum, sense patir gaire, ja que està de-
mostrat que així millorem la salut i donem 
un cop de mà al medi ambient. No cal 
ser un vegetarià estricte per introduir a la 
nostra dieta quotidiana plats amb proteï-
nes d’origen vegetal, que ens atiparan, ens 
faran la digestió més lleugera i ens faran 
gaudir de l’àpat. 
Divendres de 18 a 20 h 
6 sessions
Inici 18 de gener, final 22 de febrer
Montse Tapia  • Preu: 49 €

Observacions: és un curs adreçat a tothom que 
vulgui fer un canvi progressiu d’hàbits i incorporar 
receptes altament nutritives, saludables i vegetaria-
nes al seu dia a dia.

Nutrició
Planifica la teva setmana 
de menús equilibrats

Programació del tercer trimestre: Com conèixer 
els hàbits alimentaris per perdre pes: entén el 
teu metabolisme
Aquest curs està dissenyat per ajudar a 
entendre la diferència entre alimentació 
i nutrició, conèixer els diferents nutri-
ents que necessitem per viure en salut i 
benestar psicoemocional i saber en quins 
aliments trobem aquests 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 18.30 a 20.30h 
6 sessions
Inici 14 de gener, final 18 de febrer
Griselda Marfà  • Preu: 49 €

Millorem l’alimentació i 
el nostre estil de vida

Programació del tercer trimestre: Millorem l’ali-
mentació i el nostre estil de vida. Nivell avançat
Aquest és el teu curs si el teu objectiu és 
deixar de menjar o picar aquells aliments 
als quals estàs enganxada/at i et con-
verteixen en un esclau de les dietes de 
règim... Descobriràs el teu potencial i 
la manera com es poden afrontar els 
obstacles que tens diàriament per poder 
aconseguir el teu objectiu. Deixa de banda 
les frustracions, les pors i els judicis.
Dijous de 18.30 a 20.30h
6 sessions
Inici 17 de gener, final 14 de febrer
Griselda Marfà • Preu: 49 €

http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/consumo-excesivo-carne-tambien-afecta-medio-ambiente-noticia-1852613
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Creixement 
personal
Com fer el canvi cap a la vida 
que vols: et donem les eines

Si hi ha una cosa certa a la vida és que 
l’important no és el que et passa, sinó 
la història que tu t’expliques a tu mateix 
sobre això i el que fas en conseqüència. 
Vols canviar la història que t’expliques 
i les teves accions? Vols saber per què 
penses com penses i per què fas el que 
fas? Aquest taller t’ajudarà a tenir resul-
tats diferents, a relacionar-te millor amb 
tu mateix i amb les altres persones, a 
saber qui ets i tenir clar el que vols a la 
vida, aprendre un sistema per treballar i 
aconseguir els teus objectius, optimitzar 
el teu temps i dedicar-lo al que t’importa 
de debò. Les eines per fer el canvi cap a la 
vida que vols.

Dijous de 18.30 a 20.30h 
4 sessions
Inici 17 de gener, final 7 de febrer
Pau Mojedano  • Preu: 32 €

Creixement personal

El creixement personal és un terme 
psicològic que significa fer un procés de 
reflexió i aprenentatge sobre un mateix. 
Hem dissenyat un curs en què puguis 
fer un recorregut per diversos àmbits 
d’aquesta disciplina. Et proposem un taller 
de sis sessions independents les unes de 
les altres en les quals es tractaran temes 
com: la gestió de les queixes que reps i 
com aprendre a formular-ne; resolució 
de conflictes; per què he dit blanc si volia 
dir negre?; els elogis; m’he de relacionar 
cordialment amb persones que no em 
convé tenir a la vora o com connectar amb 
els altres. 

Dimarts de 18 a 20h
6 sessions
Inici 15 de gener, final 19 de febrer
Grace Puertas • Preu: 49 €

Monogràfic: Gestionem 
el cor: amor i desamor

D’una banda, cercarem eines per a gesti-
onar l’inici d’una relació de la manera més 
satisfactòria possible. Expectatives? No 
s’acompleixen i sorgeixen els problemes? 
Esperàvem coses que no arriben, però, 
havíem deixat clares les regles de joc? 

De l’altra, com acceptar i tancar episodis 
dolorosos en què ha finalitzat una relació 
amb el mínim dany emocional?
Dimarts 5 de març de 18 a 21h
Única sessió de 3 hores
Grace Puertas • Preu: 12 €

Recursos per fer pujar 
l’autoestima

Descobrirem les pautes de comporta-
ment, instal·lades al llarg del temps, que 
alimenten una mala autoestima, tals com 
la necessitat de fer bé les coses o agradar 
i tenir l’aprovació dels altres... Treballarem 
nous recursos per millorar i augmentar la 
nostra pròpia autoestima, cosa que ens 
aportarà relacions interpersonals més 
sanes i de qualitat, una millor salut mental 
i, en definitiva, més felicitat.
Dimecres d’11 a 13h 
6 sessions
Inici 16 de gener, final 20 de febrer
Grace Puertas • Preu: 49 €

https://ca.wikipedia.org/wiki/Psicologia
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Viu les emocions amb 
consciència plena

Programació del tercer trimestre: Com afrontar 
els canvis vitals perquè ens facin créixer
T’agradaria reconèixer millor les teves 
emocions? T’agradaria no sentir-te supe-
rat per les emocions en alguns moments? 
T’agradaria no tenir reaccions impulsives 
en situacions que requereixen una respos-
ta diferent? Potser un curs de mindfulness 
i intel·ligència emocional et pot interessar.

En aquest curs aprendràs com la pràc-
tica 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 sor-
presa per regular-les millor aprofitant els 
seus beneficis. Perquè les emocions, ben 
gestionades, proporcionen riquesa a la 
nostra experiència vital.
Dilluns de 18 a 20h 
6 sessions. 
Inici 14 de gener, final 18 de febrer
Arantxa Sabanés • Preu: 49 €

Monogràfic: Que la 
ira no et traeixi

La ràbia és una de les quatre emocions 
bàsiques i es caracteritza per un compor-
tament que em porta a enfrontar-me amb 
el problema. Potser no és el més adequat 
però hi ha situacions que ho requereixen, 
mentre que n’hi ha d’altres que requerei-
xen planificació, cura i diplomàcia. La ràbia 
mal gestionada pot ser destructiva cap a 
mi mateix i cap als altres. Lluitar amb les 
emocions difícils evitant-les, simplement, 
no funciona, i sovint fa que les coses em-
pitjorin. Cal treballar-hi sense evitar-la, cal 
gestionar-la. 
Dilluns 11 de març de 18 a 20h
1 sessió de 2h
Arantxa Sabanés • Preu:8€

Eines Personals
 Redecora la teva habitació 
mitjançant el mètode de 
l’ordre i l’organització

Aquestes classes teoricopràctiques 
demanen que l’alumne hagi d’aplicar els 
coneixements adquirits a classe a casa 
seva per poder avançar al pròxim nivell. 
Els objectius del curs són: reconèixer els 
problemes que es generen en l’espai on 
hi ha acumulació d’objectes i desordre, 
identificar els focus de desordre principal 
de l’estança, implementar sistemes de 
classificació i organització en els espais 
personals, explicar pautes de manteni-
ment de l’ordre a llarg termini i aprendre 
tècniques decoratives.
Dijous de 17 a 19 h 
6 sessions
Inici 17 de gener, final 21 de febrer
Imma Farré • Preu: 49 €

La màgia de les cartes

Programació del tercer trimestre: Màgia en el 
bar
Sempre fas els mateixos tres jocs a tot-
hom i no saps com variar el teu repertori? 
Els teus trucs no sorprenen prou i no et 
sents valorat? No trobes d’altres aficio-
nats amb qui compartir la teva afició? Et 
sents inferior quan estàs amb altres mags 
perquè et falta cultura màgica? No tens 
una escola a la vora que s’adapti a la teva 
butxaca? Aquest curs de màgia bàsica és 
per a tu!
Dimarts de 18 a 20h 
7 sessions
Inici 15 de gener, final 26 de febrer
David Stromboli • Preu: 56 € (*)

(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra 
en material. Durant la primera sessió el professor 
informarà respecte del que és convenient. Curs 
d’iniciació.
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L’armari: omple’l amb 
les teves creacions. 
Patronatge i costura

Omple el teu armari de roba feta i 
creada per tu. Alguna peça de roba que 
no trobes i t’agradaria tenir? En aquest 
curs podràs crear-la sense necessitat 
de tenir experiència en el món de la 
costura. Aprendrem a tallar la roba i a 
confeccionar tot tipus de peces i els 
seus acabats.
Dimecres de 18 a 20h
8 sessions
Inici 16 de gener, final 6 de març
Sandra del Cerro • Preu: 59 € (*)

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

Observacions: a la fitxa d’ampliació veureu 
quin és el material que cal que porteu des del 
primer dia.

Iniciació als primers auxilis

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 cardiorespira-
tòries, ferides, etc.
Dimarts de17 a 19h
6 sessions
Inici 15 de gener, final 19 de febrer
Formació CREU ROJA: Arnau 
Porta Gelada • Preu: 49 €

Observacions: amb la realització d’aquest curs 
s’obté un certificat propi.

L’ORGANITZACIÓ D’AQUEST CURS ÉS UNA 
COL·LABORACIÓ DE TRES ROQUES (Direcció 
d’Ensenyament) I CREU ROJA DE MATARÓ 

Ampliació 
cultural

Escriptura creativa: 
trobar la paraula

Escriure vol dir treballar paraules. En 
aquest curs treballarem com endinsar-nos 
en el món de l’escriptura creativa a través 
dels jocs de paraules. Es tracta de crear 
paraules noves, de trobar històries per 
explicar paraules, de trobar la poètica rere 
cada paraula, en definitiva, volem jugar 
amb els mots.
Dilluns de 19 a 21 h 
8 sessions
Inici 14 de gener, final 11 de març
Dilluns 4 de març el Centre romandrà tancat
Francesc Hernández • Preu: 59 €
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Curs
On line

Ep!!!

+info:www.mataro.cat/tresroques

Cicle de  
xerrades

Cicle de xerrades gratuïtes de l’OCU sobre el 
comptador elèctric i la factura domèstica de la llum

Entens la factura elèctrica? L’import de la factura de la llum és la principal 
preocupació que tenen tots els usuaris de subministrament elèctric. Com-
prendre què és el que ens estan cobrant per l’electricitat és tot un repte i 
llegir la factura sovint no aclareix les coses. Segons dades de l’OCU, només 
un 11% dels consumidors entén completament la seva factura de la llum. 

Per conèixer-la al detall, per entendre el nou comptador elèctric, per rebre 
consells d’estalvi energètic... Aquests són els temes que explicaran, de 
manera totalment pràctica, els especialistes de l’OCU. 

Es realitzaran quatre xerrades independents durant els dies especificats, 
de tres quarts d’hora de durada i totalment gratuïtes. 

Cal que feu una inscripció mitjançant el correu electrònic o via telefònica, 
indicant si participareu a totes les sessions del seminari o a alguna en con-
cret. S’adjudicaran les places per ordre d’arribada de la sol·licitud.
Dimecres de 19 a 19.45 h
4 sessions: 
16 de gener: Com entendre la meva factura de la llum?
6 de febrer: Consells d’estalvi energètic
6 de març: El nou comptador elèctric
3 d’abril : Com puc entendre la meva factura de la llum?
A càrrec d’especialistes de l’OCU

Activitat gratuïta

Cal fer inscripció prèvia a tresroques@ajmataro.cat o al 93 758 24 75

L’ORGANITZACIÓ D’AQUEST SEMINARI ÉS UNA COL·LABORACIÓ DE TRES ROQUES (Direcció 
d’Ensenyament) I L’OCU (Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya)

mailto:tresroques@ajmataro.cat
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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 

Horari:
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)

Centre col·laborador:
Segueix-nos!

centre de formació permanent

Tres Roques
@tresroques
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