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A) MILLORA DE LES COMPETÈNCIES PERSONALS 
 

IDIOMES 
 
CURS A02 Anglès-Parlem en futur.Matins 
PROFESSOR/A Sònia Bernabeu Vila 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 9.30 a 11 h.9 sessions.Inici 11 d’abril 

PREU 40€ 
OBSERVACIONS Curs  per a persones amb nocions bàsiques de l’idioma (adequat si han 

cursat “Inicia’t en l’anglès” i “Parlem en passat”) i que volen continuar 
evolucionant, aquest cop en futur. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Cada sessió del curs s’organitzarà al voltant d’una unitat temàtica. Les 
unitats temàtiques seran les següents: 
 
1.Revisió del curs anterior, refrescar conceptes 
2. Will 
3. Preposicions & vocabulary 
4. Going to & present continous 
5. conversa 
6. Advervis de temps & manera 
7. modals d’obligació I 
8. modals d’obligació II 
9. CONVERSA 
 
D’acord amb les vuit unitats temàtiques en les quals s’organitza el curs, 
es treballaran els següents continguts funcionals: 
 

• Ampliar coneixements sobre l'idioma adquirits al curs anterior i 
donar-los continuïtat. 

• Preguntar i respondre preguntes concretes, adreces i afrontar 
conflictes 

• Aprofundir en l'aprenentatge de l'idioma, descriure accions. 
• Ésser capaç de explicar plans i objectius 

 
 
Un cop s’iniciï el curs, aquesta programació es podrà modificar per 
adaptar-la a les necessitats i interessos dels estudiants 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 

- Llicenciada en Psicologia per la UAB, Màster en Medicina Conductual per 
la UAB. 

- C.A.E English level awared by Cambridge University. Títol de formadora 
de formadors. 

- Docent de llengua anglesa durant 8 anys a l’ acadèmia d’idiomes 
Intercom, Mataró.  
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- Formadora d’anglès en escoles d’adults (Can Noè, Els tarongers…) a 
Mataró.  

- Tècnica coordinadora en Unitat de Suport a l’Educadió Especial, a Escola 
Pia Calella.  

- Educadora de reforç a l’IB Miquel Biada, Mataró 

-Coordinadora de formació ocupacional a IMPO (Ajuntament de Badalona)   

- Formadora de mòduls d’inserció per a treballadors a l’atur, a CEEFT, 
Mataró. 

- Actualment, formadora freelance In Company per empreses de diversos 
sectors, monitora d’anglès extraescolar i formadora d’anglès en diversos 
centres de formació d’adults 
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CURS A02 Anglès per viatjar.Matins 
PROFESSOR/A Sònia Bernabeu Vila 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres 11.15 a 12.45.9 sessions.Inici 11 d’abril 

PREU 40€ 
OBSERVACIONS Nivell mínim necessari: haver cursat els trimestres Parlem en present, 

Parlem en passat i Parlem en futur a Tres Roques o bé tenir 
coneixements bàsics de l’idioma (nivell A1-A2) 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Cada sessió del curs s’organitzarà al voltant d’una unitat temàtica. Les 
unitats temàtiques i alguns dels principals subtemes que es tractaran 
durant la classe seran les següents:  
1. Travelling abroad: 

 
A - English as a global language  
B - English-speaking world 

 
2. Organizing a trip: 

 
A - preparations and packing 
B - travel insurance 
C - passports and visas 

 
3. Different ways of travelling: 

 
A - at the airport 
B - bus stations 
C - train stations 

 
4. Food and beverages: 

 
A - explaining dishes 
B - eating habits 
C - ordering a meal 

 
5. Accommodation: 

 
A - reservations 
B - checking in,  

  
6. Attractions and Activities: 

A - sightseeing 
B - leisure activities 
C - history and folklore 

 
CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 

- Llicenciada en Psicologia per la UAB, Màster en Medicina Conductual per 
la UAB. 

- C.A.E English level awared by Cambridge University. Títol de formadora 
de formadors. 

- Docent de llengua anglesa durant 8 anys a l’ acadèmia d’idiomes 
Intercom, Mataró.  
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- Formadora d’anglès en escoles d’adults (Can Noè, Els tarongers…) a 
Mataró.  

- Tècnica coordinadora en Unitat de Suport a l’Educadió Especial, a Escola 
Pia Calella.  

- Educadora de reforç a l’IB Miquel Biada, Mataró 

-Coordinadora de formació ocupacional a IMPO (Ajuntament de Badalona)   

- Formadora de mòduls d’inserció per a treballadors a l’atur, a CEEFT, 
Mataró. 

- Actualment, formadora freelance In Company per empreses de diversos 
sectors, monitora d’anglès extraescolar i formadora d’anglès en diversos 
centres de formació d’adults 
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CURS A03 Conversem en anglès.Tardes 
PROFESSOR/A Sònia Bernabeu Vila 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 17.30 a 19 h.9 sessions.Inici 12 d’abril 

PREU 40€ 
OBSERVACIONS Nivell mínim necessari: haver cursat els trimestres Parlem en present, 

parlem en passat i parlem en futur. O bé tenir coneixements bàsics de 
l’idioma (nivell A1-A2) 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Cada sessió del curs s’organitzarà al voltant d’una unitat temàtica.  
En cadascuna  repassarem els verbs en Present, Passat i Futur. Introduirem 
nou vocabulari i repassarem el vocabulari treballat en els trimestres 
anteriors.  
 
La novetat és que ho tractarem en format conversa, diàleg en parelles, 
mitjançant listenings extrets de llibres o de pel.lícules i vídeos.  
 
Les sessions es basaran en la posada en pràctica dels coneixements 
adquirits, mitjançant l’expressió oral i les dinàmiques de grup. 
 

 
CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 

- Llicenciada en Psicologia per la UAB, Màster en Medicina Conductual per 
la UAB. 

- C.A.E English level awared by Cambridge University. Títol de formadora 
de formadors. 

- Docent de llengua anglesa durant 8 anys a l’ acadèmia d’idiomes 
Intercom, Mataró.  

- Formadora d’anglès en escoles d’adults (Can Noè, Els tarongers…) a 
Mataró.  

- Tècnica coordinadora en Unitat de Suport a l’Educadió Especial, a Escola 
Pia Calella.  

- Educadora de reforç a l’IB Miquel Biada, Mataró 

-Coordinadora de formació ocupacional a IMPO (Ajuntament de Badalona)   

- Formadora de mòduls d’inserció per a treballadors a l’atur, a CEEFT, 
Mataró. 

- Actualment, formadora freelance In Company per empreses de diversos 
sectors, monitora d’anglès extraescolar i formadora d’anglès en diversos 
centres de formació d’adults 
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CURS A04 Anglès per viatjar.Tardes 
PROFESSOR/A Sònia Bernabeu Vila 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 19,15 a 20,45 h.9 sessions.Inici 12 d’abril 

PREU 40€ 
OBSERVACIONS Nivel mínim necessari: nivel mitjà d’anglès 
OBJECTIU,CONTI
NGUTS, 
METODOLOGIA 

Cada sessió del curs s’organitzarà al voltant d’una unitat temàtica. Les 
unitats temàtiques i alguns dels principals subtemes que es tractaran 
durant la classe seran les següents:  
1. Travelling abroad: 

 
A - English as a global language  
B - English-speaking world 

 
2. Organizing a trip: 

 
A - preparations and packing 
B - travel insurance 
C - passports and visas 

 
3. Different ways of travelling: 

 
A - at the airport 
B - bus stations 
C - train stations 

 
4. Food and beverages: 

 
A - explaining dishes 
B - eating habits 
C - ordering a meal 

 
5. Accommodation: 

 
A - reservations 
B - checking in,  

  
6. Attractions and Activities: 

 
A - sightseeing 
B - leisure activities 
C - history and folklore 

 
CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Llicenciada en Psicologia per la UAB, Màster en Medicina Conductual per 
la UAB. 

- C.A.E English level awared by Cambridge University. Títol de formadora 
de formadors. 

- Docent de llengua anglesa durant 8 anys a l’ acadèmia d’idiomes 
Intercom, Mataró.  

- Formadora d’anglès en escoles d’adults (Can Noè, Els tarongers…) a 



  

 7 
 

Mataró.  

- Tècnica coordinadora en Unitat de Suport a l’Educadió Especial, a Escola 
Pia Calella.  

- Educadora de reforç a l’IB Miquel Biada, Mataró 

-Coordinadora de formació ocupacional a IMPO (Ajuntament de Badalona)   

- Formadora de mòduls d’inserció per a treballadors a l’atur, a CEEFT, 
Mataró. 

- Actualment, formadora freelance In Company per empreses de diversos 
sectors, monitora d’anglès extraescolar i formadora d’anglès en diversos 
centres de formació d’adults 
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CURS A05 Conversa en francès 
PROFESSOR/A Dirk Volkmar Le Gall 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 19.15 a 20.45. 8 sessions.Inici 12 d’abril 

PREU 36€ 
OBSERVACIONS Recomanem un nivell mínim de B1 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 
Primera i segona sessió: 1) La xarxa de transport públic: RER, TGV, trams 
et bus. Entre ciutats i a dins de ciutats. Els principals ports, navegació per 
riu i per mar. 2) Els mitjans de transport privat. L'autopista i la resta de la 
xarxa viaria. Símbols, senyals i regles pròpies a França. La bicicleta i la 
xarxa de pistes ciclables a Suïssa, Bèlgica i França.  
 
Tercera i quarta sessió : 3) Els hotels, les pensions, els albergs de 
joventut,  les cases d'hostes i els campings. Com ho reservo, com ho trobo, 
que m'hi trobaré, com m'hi he de comportar?  4) Simulacions i exercicis 
pràctics de demanda d'informació i reserves així com de situacions que 
poden passar un cop allotjats.  
 
Cinquena i sisena sessió: 5) Presentació dels edificis i monuments més 
importants dels països francòfons. Jocs de descoberta de vocabulari.  6) 
Les principals zones geogràfiques i els paratges naturals més visitats pels 
turistes. Del mar del nord fins als Alps.  
 
Setena i vuitena sessió: 7) Festivals de cinema, concerts i grans 
esdeveniments esportius que atrauen gent de fora de França. 8) Festivitats 
tradicionals o típiques que valen la pena de ser coneguts per turistes. 
 
Metodologia:  
Els diferents continguts es presentaran o bé en format imprès per tal de 
treballar la comprensió escrita, o bé en format audiovisual (gravacions o 
recursos de la xarxa internet). Tanmateix es plantejaran petits exercicis en 
relació amb el contingut per tal de potenciar també les eines de expressió 
oral i escrita ( prioritat donada a la EO). Una part important de l'activitat a 
classe posa els participants al centre de l'acció. Mitjançant lectures, 
visualitzacions o escoltes de documents àudio, preguntes de comprensió o 
aclariments sobre elements de vocabulari i de gramàtica. Es mira d'aportar 
coneixement nou a la vegada que es tracta de mobilitzar i millorar els 
recursos lingüístics del que ja disposen els participants.      

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Des de juny del 2012: professor autònom impartint classes a empreses i 
particulars d'anglès, francès i alemany. 
- Escola Nautica de Mataró: Maig-Juny-Juliol 2015 - Preparació dels 
candidats al titol de  capità de iot per la prova d'anglès d'aquesta prova.  
 - Companyia “Y tu que pintas” Curs de francès pel regisseur de la 
companyia. 
-  Elaboració d'e-mails i traducció de documents de treball (sinopsis, 
presentacions, etc.)  
- IDEABORN S.L. (http://www.ideaborn.com/) Des de l’octubre del 2012 
classes “one-to-one” conversa, business English (B2) 
- CGR Europa (http://www.cgr.fr/implantations-usines-ressorts.php) Del 
octubre del 2012 fins al març 2015 classes “one-to-one” conversa, business 
English (B2) 
- BLAMAR (http://www.blamar.com/) Des del desembre 2012: English 
A1,English B1, Français A1-A2.  
- CFP Tres Roques: cursos de francès i alemany. 
- CAN FUGAROLAS. Des de Maig 2015 : grups d'anglès (A1-2 i B1-2)  
- FERROVIAL: Des de gener del 2014 fins al juliol 2014  English Intermediate 
i des del febrer 2014 fins al setembre 2014 intensiu de francès. Desembre 
2014-Gener 2015 Intensiu d'anglès A2-B1.  
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CURS A06 Conversa en alemany  
PROFESSOR/A Dirk Volkmar Le Gall 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 10 a 11,30h.8 sessions.Inici 13 d’abril 

PREU 36€ 
OBSERVACIONS Recomanem un nivell mínim de B1 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Contingut : 
 
El contingut vindrà determinat per l'actualitat i pels interessos dels 
alumnes. Es farà ús d’ internet per llegir premsa i es realitzaran 
presentacions orals per part dels alumnes sobre temes triats de forma 
consensuada. 
 
Metodologia: 
 
 Els diferents continguts es presentaran, o bé en format imprès per tal de 
treballar la comprensió escrita, o bé en format audiovisual (gravacions o 
recursos de la xarxa internet). Tanmateix es plantejaran petits exercicis en 
relació amb el contingut per tal de potenciar també les eines d’ expressió 
oral i escrita (prioritat donada a la EO). Una part important de l'activitat a 
classe posa els participants al centre de l'acció mitjançant lectures, 
visualitzacions o escoltes de documents d’àudio, preguntes de comprensió 
o aclariments sobre elements de vocabulari i de gramàtica. Es tracta 
d'aportar coneixement nou a la vegada que es pretén mobilitzar i millorar 
els recursos lingüístics de què ja disposen els participants.      
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Des de juny del 2012: professor autònom, classes a empreses i particulars 
d'anglès, francès i alemany. 
- Escola Nautica de Mataró: Maig-Juny-Juliol 2015 - Preparació dels 
candidats al titol de  capità de iot per la prova d'anglès d'aquesta prova.  
   
 - Companyia “Y tu que pintas” Curs de francès pel regisseur de la 
companyia. 
 
-  Elaboració d'e-mails i traducció de documents de treball (sinopsis, 
presentacions, etc.)  
 
- IDEABORN S.L. (http://www.ideaborn.com/) Des de l’octubre del 2012 
classes “one-to-one” conversa, business English (B2) 
 
- CGR Europa (http://www.cgr.fr/implantations-usines-ressorts.php) Del 
octubre del 2012 fins al març 2015 classes “one-to-one” conversa, business 
English (B2) 
 
- BLAMAR (http://www.blamar.com/) Des del desembre 2012: English 
A1,English B1, Français A1-A2.  
 
- CFP Tres Roques: Primer, segon i quart trimestre 2014 Français 
conversation niveau A2 et B1. Primer trimestre 2015 Alemany A2-B1 i 
Francès “parlem d'actualitat” Segon trimestre 2015 Francès “parlem 
d'actualitat” 
- CAN FUGAROLAS. Des de Maig 2015 : grups d'anglès (A1-2 i B1-2)  
- FERROVIAL: Des de gener del 2014 fins al juliol 2014  English Intermediate 
i des del febrer 2014 fins al setembre 2014 intensiu de francès. Desembre 
2014-Gener 2015 Intensiu d'anglès A2-B1. 
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CURS A07 Italià inicial 1 
PROFESSOR/A Nicoletta Nanni 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 19.15 a 20.45 h.8 sessions.Inici 11 d’abril 

PREU 36€ 
OBSERVACIONS No cal tenir coneixements de l’idioma 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Primi contatti 
salutare; chiedere il nome; presentarsi; chiedere e indicare la 
provenienza; congedarsi; chiedere il numero di telefono; chiedere 
l’indirizzo; rispondere a queste richieste. 
 
Io e gli altri 
Informarsi dello stato di salute; presentare; chiedere e fornire 
informazioni personali; informarsi delle conoscenze linguistiche altrui e 
fornire le proprie; essere spiacentgi di qualcosa; ringraziare; chiedere e 
dire l’età 
 
Buon appettito! 
Ordinare al bar e al ristorante; chiedere qualcosa che manca sul tavolo; il 
conto; fare una prenotazione telefonica 
 
Metodologia 
 
S’utilitzarà una metodologia inductiva, comunicativa i lúdica amb textos 
autèntics, material d’àudio i vídeo per a desenvolupar no només la 
competència comunicativa sinó també les altres habilitats. 
S’utilitzaran també tècniques com el role play, jocs de taula i cartes per 
conservar sempre una perspectiva lúdica 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Títols acadèmics 
• Març 2000: Llicenciada en llengües i literatures estrangeres (Primera 

llengua portuguès, segona espanyol)   per la Universitat de Bolonya 
amb la màxima nota.  

• Juny 2005: Homologació de la llicenciatura italiana amb el títol 
espanyol de Filologia Portuguesa. 

• Octubre 2004 - Abril 2005: Cap de castellà por la UB (Universitat de 
Barcelona). 

• Juliol 2012: Homologació del Cap al corresponent títol italià. 
Experiència laboral 
• Ensenyament no reglat d’italià i de portuguès a Itàlia, Espanya, Brasil 

i Portugal. 
• Traduccions diverses 
• Feina de recerca bibliogràfica i relacions públiques a les editorials 

Beta Projectos Editoriais Limitadas i Âncora de Lisboa (Portugal). 
• Lectora d’ italià a l’Escola Oficial d’ Idiomes de Cádiz en l’àmbit del 

Programa Lengua Acción C del Programa Sócrates i a la facultat de 
lletres de la Universitat Federal de Minas Gerais (Brasil). 

• Intèrpret portuguès-espanyol en el Tribunal de Jerez de la Frontera  
• Professora d’italià: 

      Institut Italià de Cultura de Barcelona. 
            UAB (Universitat Autònoma de Barcelona 

      “La lingua La vita” de Todi (Italia) 
      Cambra de Comerç Italià de Barcelona 
      EOI de Terrassa  
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      CFP “Tres Roques” a Mataró 
        EIM de Barcelona. 
• Grup de lectura en italià de la biblioteca “Pompeu Fabra de Mataró. 
 

Publicacions 

• Des de gener de 2008 realiza traduccions de contes infantils del 
castellà a l’italià  per a l’ editorial Kalandraka.  

• Des del 2013 realiza material didàctic i col·labora amb l’ editorial 
Difusión de Barcelona 
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CURS A08 Italià inicial 2 
PROFESSOR/A Nicoletta Nanni 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 17.30 a 19h.8 sessions.Inici 11 d’abril 

PREU 36€ 
OBSERVACIONS És interessant haver cursat el primer nivell o tenir coneixements bàsics 

d’italià 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Tempo libero e lavoro 
Parlare del tempo libero e del lavoro; parlare della frequenza con cui si 
fa qualcosa; parlare di gusti e preferenze; esprimere accordo e 
disaccordo; manifestare desideri; chiedere e dire l’ora 
 
In albergo 
Prenotare una camera d’albergo; prendere informazioni; chiedere il 
prezzo di una camera; dare informazioni; parlare dell’arredamento di una 
stanza; informarsi sulla eventuale presenza d’oggetti; lamentarsi; 
descrivere un appartamento; prendere in affitto un appartamento; 
motivare una scelta. 
 
In giro per l’Italia 
Dare consigli e indicazioni; esprimere bisogni; parlare del cibo e delle 
abitudini alimentari; esprimere un’opinione. 
 
Entriamo in ditta 
La telefonata di lavoro; il CV; i convenevoli; I'uso del Lei, il colloquio di 
lavoro; come ricevere il cliente. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
Títols acadèmics 
 
• Març 2000: Llicenciada en llengües i literatures estrangeres (Primera 

llengua portuguès, segona espanyol)   per la Universitat de Bolonya 
amb la màxima nota.  

• Juny 2005: Homologació de la llicenciatura italiana amb el títol 
espanyol de Filologia Portuguesa. 

• Octubre 2004 - Abril 2005: Cap de castellà por la UB (Universitat de 
Barcelona). 

• Juliol 2012: Homologació del Cap al corresponent títol italià. 
  
Experiència laboral 
 
• Ensenyament no reglat d’italià i de portuguès a Itàlia, Espanya, Brasil 

i Portugal. 
• Traduccions diverses 
• Feina de recerca bibliogràfica i relacions públiques a les editorials 

Beta Projectos Editoriais Limitadas i Âncora de Lisboa (Portugal). 
• Lectora d’ italià a l’Escola Oficial d’ Idiomes de Cádiz en l’àmbit del 

Programa Lengua Acción C del Programa Sócrates i a la facultat de 
lletres de la Universitat Federal de Minas Gerais (Brasil). 

• Intèrpret portuguès-espanyol en el Tribunal de Jerez de la Frontera  
• Professora d’italià: 

      Institut Italià de Cultura de Barcelona. 
            UAB (Universitat Autònoma de Barcelona 

      “La lingua La vita” de Todi (Italia) 
      Cambra de Comerç Italià de Barcelona 
      EOI de Terrassa  
      “Tres Roques” a Mataró 
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        EIM de Barcelona. 
• Grup de lectura en italià de la biblioteca “Pompeu Fabra de Mataró. 
 

Publicacions 

• Des de gener de 2008 realiza traduccions de contes infantils del 
castellà a l’italià  per a l’ editorial Kalandraka.  

• Des del 2013 realiza material didàctic i col·labora amb l’ editorial 
Difusión de Barcelona 
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CURS A09 Llengua i cultura xinesa a l’abast de tothom 
PROFESSOR/A Hanyu Chinese School 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 17 a 19h.8 sessions.Inici 11 d’abril 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS Farem un contingut que equival al 60% del nivell Hsk1 o A1 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

1.) pinyin( transcripció fónetica en lletra romanitzada), 
introducció a la llengua Xinesa, salutacions etc. 
2.) D'on ets? països, professions. 
3.) Qui ets? Que treballes? On vius? 
4.) La família. Edat, trucar per telèfon. 
5.) Cultura xinesa,Quin dia és avui? Mesos,anys,setmanes. 
6.) Quina hora és? Quedar amb algú. 
7.) Què vols menjar? Mejar,veure,salut 
8.) Com fer negocis o treballar amb la comunitat xinesa, Repàs del curs i 
objectius 
 Metodologia 
Classe basada en l’ speaking: 1 hora aproximadament. 
Mètode audiolingüe: l'alumne repeteix constantment les frases del 
professor a alta velocitat. La primera vegada tots junts, la segona vegada 
el professor va canviant aleatòriament l'ordre d'entrada de l'alumne per 
mantenir l'atenció de tota la classe. La tercera ronda són els alumnes els 
que practiquen entre ells segons les ordres del professor. 
El professor corregeix la pronunciació quan és necessari. 
- Mètode jocs universals : 20 minuts. 
La idea és fer un descans actiu.Segons proves científiques, el cervell es 
concentra en "pics" de 20-30 minuts. 
El descans actiu reactiva la circulació i l'atenció, a més, aprendre jugant 
aguditza la memorització.Algunes mostres: 
1.)Usant globus, pilotes de goma, els alumnes repeteixen les paraules més 
importants per memoritzar-les. 
2.) Vídeo joc online creat per nosaltres a la plataforma Memrise i 
l'aplicació pròpia Hskcards. 
- Mètode combinat : 40m 
Dictats, Redaccions, Gramàtica i explicacions,vídeos, lectures. etc. 
- Mètode Brainmap:  
Per acabar la classe realitzem un Brain map final ( un mapa mental 
esquemàtic )  per recordar tot l' exposat durant el dia. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Estudis intensius amb professors particulars de xinès, a la escola Gerar 
de Sabadell i a Xiamen university ( Xina) : 99/00 
- Curs de metodologia d’ idiomes : Harry cotton( American Canadian 
Institut of English ) 2004. 
- Professor  i intèrpret autònom : 
-Classes  a particulars,empreses, organitzacions  2006-2017. 
Inlingua Mataró 2010-2014 
Richmond 2013-2016 
Hanyuchineseschool 2011-2016 
Hospital de Mataró 2014-2016 
Consell comarcal 2010-2016 
Seprotec(jutjats, Policia,mossos) 2007-2011. 
Centre cívic Peramàs, Cerdanyola : 2010-2016 
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CURS A10 Atreveix-te amb l’àrab 
PROFESSOR/A Mourad El Ghanami 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 18 a 20h.8sessions.Inici 13 d’abril 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
-Introducció a la llengua àrab: origen i  variants de l’ àrab. 
-Cal·ligrafia: presentació i pràctiques 
-Conversa 
-Lectura i comprensió de textos 
-Gramàtica bàsica:presentació i pràctiques 
 
Metodologia: 
 
En cada sessió s’han d’acomplir un mínim de dos objectius i un màxim de 
quatre.Cada objectiu es fa en tres passos:presentació,pràctiques i 
rendiment. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 

- Llicenciat en Filologia anglesa (1997) Tetuan. Marruecos.  

- Cicles de formació en pedagogia i language Teaching. 

Professor d’ idiomes:   

- INSTITUTO IBN BATUTA DE EDUCACIÓN SEGUNDARIA (Marruecos) 
1997/2001 

Classes d’ anglès a alumnes de batxillerat 

- ASSOCIACIÓ PERAMÀS 2001/2015 

- ASSOCIACIÓ PERAMÀS 2001/2015 
Classes d’anglès per adults 

- ASSOCIACIÓ  PERAMÀS 2001/2015         
Classes d’àrab per adults   
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INFORMÀTICA 
 
 
CURS A11 Iniciació a la informàtica 
PROFESSOR/A Xevi Torres 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 9 a 11h.9sessions.Inici 10 d’abril 

PREU 54€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut: 
Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu  
 
    Mòdul 1: Introducció a les TIC, maquinari, programari i llicències  
    Mòdul 2: Components d’un ordinador i unitats d’emmagatzematge 
    Mòdul 3: Conèixer el sistema operatiu  
    Mòdul 4: Configuració bàsica del sistema operatiu 

Tractament de la informació escrita 

    Mòdul 1: Nocions bàsiques del processador de textos 

    Mòdul 2: Opcions de format i impressió de documents 

 Tractament de la informació numèrica 
 
    Mòdul 1: Nocions bàsiques del full de càlcul 
    Mòdul 2: Treballar amb el full de càlcul 
Metodologia: 
El curs és eminentment pràctic. Cada alumne disposa d'un ordinador i es 
realitzen explicacions teòriques que es reforcen amb exercicis pràctics.  

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

1993-1998 Tècnic Especialista en Electrònica Industrial per l’ IP Miquel Biada de 
 Mataró. 

1999-2001 Estudis (pendents de finalització) d’ Enginyeria Tècnica en  
Informàtica de Sistemes por la Universitat Autònoma de Bellaterra  

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (INFORMÀTICA-ELECTRÒNICA) 

1999  Empresa de Telecomunicacions IRCO 

2000-2002 Empresa Sara Lee 

2002-2003 Empresa Sánchez Valero 

2004 Empresa Limpexgue 

2006-2007 L’Arca del Maresme  

2007-2010 Empresa Segon Tercera  
 

2005-2017 

Classes d’ Informàtica per adultos (Iniciació/Perfeccionament) 
 en el CEIP Plà de l’Avellà, de l ‘Ajuntament de Cabrera  
de Mar. 
Formador al CFP Tres Roques de Mataró 

 

 
 



  

 17 
 

CURS A12 Internet pràctic 
PROFESSOR/A Xevi Torres 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 9 a 11h.9sessions.Inici 9 d’abril 

PREU 54€ 
OBSERVACIONS El curs és eminentment pràctic. Cada alumne disposa d'un ordinador i es 

realitzen explicacions teòriques que es reforcen amb exercicis pràctics.  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 Navegació i comunicació en el món digital 
        Mòdul 1: Introducció a Internet i el navegador web 
        Mòdul 2: Navegació i cerca a Internet 
        Mòdul 3: Ús del correu electrònic 
        Mòdul 4: Ús del calendari 
        Mòdul 5: La seguretat al món digital 
Cultura, participació i civisme digital 
     
        Mòdul 1: Possibilitats d'Internet. Gestions i tràmits en línia  
        Mòdul 2: Eines col·laboratives  
        Mòdul 3: Hàbits d’ergonomia, salut i medi ambient 
        Mòdul 4: Avaluació de la informació i nocions de seguretat 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

1993-1998 Tècnic Especialista en Electrònica Industrial per l’ IP Miquel Biada de 
 Mataró. 

1999-2001 Estudis (pendents de finalització) d’ Enginyeria Tècnica en  
Informàtica de Sistemes por la Universitat Autònoma de Bellaterra  

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

INFORMÀTICA-ELECTRÒNICA 

1999  Empresa de Telecomunicacions IRCO 

2000-2002 Empresa Sara Lee 

2002-2003 Empresa Sánchez Valero 

2004 Empresa Limpexgue 

2006-2007 L’Arca del Maresme  

2007-2010 Empresa Segon Tercera  
 

2005-2017 

Classes d’ Informàtica per adultos (Iniciació/Perfeccionament) 
 en el CEIP Plà de l’Avellà, de l ‘Ajuntament de Cabrera  
de Mar. 
Formador al CFP Tres Roques de Mataró 
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CURS A13 Ofimàtica : processador de text, full de càlcul,presentacions i el núvol 
PROFESSOR/A Ramiro Tomé Arquera 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 17 a 19h.9sessions.Inici 10 d’abril 

PREU 54€ 
OBSERVACIONS Els alumnes disposaran d’un espai web des del qual podran descarregar 

materials, exercicis i pràctiques.Per a la part del curs corresponent al 
núvol, es recomana la creació d’un compte de gmail  nou, específic per 
aquest curs 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 Contingut del curs: 
Creació i edició de documents de text amb Microsoft Word 2016 

(365) 
• Entorn Microsoft Word 2016 
• Format de text, paràgrafs i pàgines  
• Inserció i treball amb taules 
• Inserció i treball amb imatges i formes 

  
Creació i edició de fulls de càlcul amb Microsoft Excel 2016 (365) 

• Entorn Microsoft Excel 2016 
• Operacions entre cel·les, rangs, fulls i llibres. 
• Fórmules i funcions bàsiques per al còmput i per la gestió de 

dades. 
• Impressió de fulls de càlcul 

 
Creació i edició de presentacions de diapositives amb Microsoft 

Power Point 2016 (365) 
• Entorn Microsoft Power Point 2016 
• Inserció i organització de continguts de text, imatge, àudio i 

vídeo. 
• Efectes i animacions entre diapositives 
• Impressió de presentacions. 

 
El núvol 

• Introducció al Núvol de Google: configuració acurada del 
nostre compte d’usuari. 

• Google Drive: Suite ofimàtica + Formularis Web + Disc Virtual 
• Google Calendar, Google Alerts, Google Keep i Google Photo 
• Introducció al “món blogger” 

Metodologia: 

   
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant els alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de 
projectes personals i/o professionals) i del “learning by doing” (segons el 
qual l’aprenentatge s’adquereix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents). 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Consultor TIC i Social Media per a pimes 
- LLicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, Màster en “Educació i 
TICs”. 
- Formador TIC especialitzat en la gestió de la presència de les pimes a 
Internet. 
- Fundador de Ekune.net  (especialistes en e-learning i b-learning)  i 
Arquera.com  (Pàgines web sencillez,pràctiques i funcionals) 
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CURS A14 Aprofita l’Excel i el Word 
PROFESSOR/A Ramiro Tomé Arquera 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 17 a 19h.9sessions.Inici 11 d’abril 

PREU 54€ 
OBSERVACIONS Els alumnes disposaran d’un espai web del que descarregar materials, 

exercicis i pràctiques relacionades amb les corresponents matèries.Cal 
estar familiaritzat en ofimàtica en general i en EXCEL en particular 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 Contingut del curs: 

 Microsoft Word 2016 (365) 

• Entorn de Microsoft Word 2016 

• Creació i edició de documents de text en Word 2016 

• Llistes i esquemes 

• Treballant amb taules: format i estructura 

• Index, referències creuades i marcadors 

• Revisió de documents 

• Objectes i Internet. 

Microsoft Excel 2016 (365) 

• Entorn de Microsoft Excel 2016 (365) 

• Funcions: tipus, sintaxi i errors freqüents 

• Operacions entre fulls i llibres 

• Gestió de dades. Taules dinàmiques 

• Gràfics dinàmics 

• Introducció a les macros 

• Importació-exportació de dades 

Metodologia:  

  
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant els alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de 
projectes personals i/o professionals) i del “learning by doing” (segons el 
qual l’aprenentatge s’adquereix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents). 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
- Consultor TIC i Social Media per a pimes 
- LLicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, Màster en “Educació i 
TICs”. 
- Formador TIC especialitzat en la gestió de la presència de les pimes a 
Internet. 
- Fundador de Ekune.net  (especialistes en e-learning i b-learning)  i 
Arquera.com  (Pàgines web sencillez,pràctiques i funcionals) 
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CURS A15 Crea un web amb WordPress i treu-ne el màxim profit.NIVELL I 
PROFESSOR/A Ramiro Tomé Arquera 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 17 a 19h.9sessions.Inici 12 d’abril 

PREU 54€ 
OBSERVACIONS Els alumnes que ho necessitin disposaran d’una instal·lació pròpia de 

WordPress en la qual podran dur a terme totes les pràctiques i exercicis 
del curs 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 Contingut del curs 
 

• Posada en marxa de WordPress: configuració general 
 

• Protegint la nostra instal·lació de hackers i spammers 
 

• Millorem la disposició dels continguts: columnes, slideshows, 
carrusels, pestanyes, spoilers, caixes, etc. 

 
• Optimitzem els continguts per a millorar el seu posicionament 

a Google. 
 

• Incrementem la seva velocitat de descàrrega 
 

• Gestionem les seves estadístiques 
 

• Integrem el nostre web amb les xarxes socials 
 

• Obrim canals de comunicació amb la nostra comunitat 
 

• Programem mailings automàtics per als nostres subscriptors 
 

I si tens un projecte personal, els plugins que puguis necessitar per posar-
lo en marxa. 
 
Metodologia: 
 
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant als alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de 
projectes personals) i del “learning by doing” (segons el qual 
l’aprenentatge s’adquereix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents). 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
- Consultor TIC i Social Media per a pimes 
- LLicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, Màster en “Educació i 
TICs”. 
- Formador TIC especialitzat en la gestió de la presència de les pimes a 
Internet. 
- Fundador de Ekune.net  (especialistes en e-learning i b-learning)  i 
Arquera.com  (Pàgines web sencillez,pràctiques i funcionals) 
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CURS A16 WORDPRESS II 
PROFESSOR/A Ramiro Tomé Arquera 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 19.15 a 21.15h.9sessions.Inici 12 d’abril 

PREU 54€ 
OBSERVACIONS Cal haver cursat el primer nivell 

 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

CONTINGUTS 
 
El disseny a WordPress 

• Comparativa bàsica de "page builders": Elementor, Visual 
Composer, SiteOrigin... 

• Elementor: instal·lació i configuració 
• Diferències entre les Versió Frre i Premium 
• Creant una "landing page": la pàgina d'aterratge de la nostra web. 
• Els widgets d'Elementor free: Capçalera, columnes, icones i icones 

de xarxes, comptador, botons, pesatanyes, barres laterals, 
shortcodes... 

 
Una opció per a fer negoci amb WordPress 

• Què són els llocs de membresía? 
• Algunes solucions de membresía:  
• Ultimatemember 
• WP-Membership Plugin 
• Simple membership 

 
Una Intranet (o xarxa social propia) amb WordPress  

• BuddyPress i els seus principals plugins complementaris 
 
 
WordPress MultiSite 

• Diferències entre WordPress Single i MultiSite 
• Creant un Portal de Blogs (o de Webs) amb WP MiltiSite 
• Principals plugins que treballen sobre el WP MultiSite 

 
METODOLOGIA 
 
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant els alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de 
projectes personals) i del “learning by doing” (segons el qual 
l’aprenentatge s’adquereix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
- Consultor TIC i Social Media per a pimes 
- LLicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, Màster en “Educació i 
TICs”. 
- Formador TIC especialitzat en la gestió de la presència de les pimes a 
Internet. 
- Fundador de Ekune.net  (especialistes en e-learning i b-learning)  i 
Arquera.com  (Pàgines web sencillez,pràctiques i funcionals 
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CURS A17 Crea la teva botiga online des de zero 
PROFESSOR/A Ramiro Tomé Arquera 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 19.15 a 21.15h.9sessions.Inici 10 d’abril 

PREU 54€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 Contingut del curs: 
 

• ¿Què ha de fer una botiga electrònica? 
• Una botiga electrònica és un negoci: necessitem un pla. 

 
• Instal·lació de WordPress  
• Les primeres precaucions 

 
• Informació estàtica, dinàmica i eines de classificació 
• Entrades, pàgines, categories, etiquetes, autors i estats. 

 
• Els themes: la gràfica de la nostra botiga online 
• Relació themes – widgets 
 
• Incorporació de funcionalitats (plugins) 
• Instal·lació de WooCommerce 
 
• L’aparador de la botiga 
• Productes senzills i productes variables 
• Sistemes d’enviament 
• Sistemes de pagament 
 
• Pensant en el visitant-comprador 
• Selecció de funcionalitats imprescindibles en una botiga 

electrònica 
 

• Ja tinc la botiga en marxa. I ara què? 
 
Metodologia 
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant als alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de 
projectes personals) i del “learning by doing” (segons el qual 
l’aprenentatge s’adquereix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
- Consultor TIC i Social Media per a pimes 
- LLicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, Màster en “Educació i 
TICs”. 
- Formador TIC especialitzat en la gestió de la presència de les pimes a 
Internet. 
- Fundador de Ekune.net  (especialistes en e-learning i b-learning)  i 
Arquera.com  (Pàgines web sencillez,pràctiques i funcionals) 
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CURS A18 Gestiona el teu mòbil 
PROFESSOR/A Xevi Torres 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 11.15 a 13,15h.6sessions.Inici 10 d’abril 

PREU 36€ 
OBSERVACIONS El curs és eminentment pràctic. Cada alumne disposa d'un ordinador amb 

un simulador d'Android. Els alumnes podran utilitzar aquest simulador per 
tal de realitzar les pràctiques amb les apps.Es recomana que els alumnes 
portin un telèfon mòbil o tablet amb sistema operatiu Android. Les 
classes es faran sobre el sistema operatiu Android, tot i que les apps 
tractades estan disponibles en el sistema IOS de l'Iphone també 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 
Descripció de les principals tecnologies mòbils i quins són els seus 
avantatges i inconvenients. 
Conceptes bàsics: la interfície d'usuari 
Connectar a una xarxa sense fils (WiFi) 
Configurar el compte de Google per Android. 
Instal·lar i desinstal·lar APPS 
 
Aplicacions de comunicació: 
WhatsApp i Line: missatges entre usuaris, xat, grups i molt més. 
Facebook i Twitter: utilització de les xarxes socials més importants. 
Four square: app per comentar i donar a conèixer localitzacions, 
restaurants, museus, etc    
 
 Apps de mobilitat geogràfica: 
Google Maps i Google Navigator: per poder arribar als llocs a peu o 
ambcotxe. 
 
Aplicacions fotogràfiques 
 
Instagram: app per fer i compartir fotografies, aplicar filtres per millorar 
les fotografies, etc 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

1993-1998 Tècnic Especialista en Electrònica Industrial per l’ IP Miquel Biada de 
 Mataró. 

1999-2001 Estudis (pendents de finalització) d’ Enginyeria Tècnica en  
Informàtica de Sistemes por la Universitat Autònoma de Bellaterra  

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

INFORMÀTICA-ELECTRÒNICA 

1999  Empresa de Telecomunicacions IRCO 

2000-2002 Empresa Sara Lee 

2002-2003 Empresa Sánchez Valero 

2004 Empresa Limpexgue 

2006-2007 L’Arca del Maresme  

2007-2010 Empresa Segon Tercera  
 

2005-2017 

Classes d’ Informàtica per adultos (Iniciació/Perfeccionament) 
 en el CEIP Plà de l’Avellà, de l ‘Ajuntament de Cabrera  
de Mar. 
Formador al CFP Tres Roques de Mataró 
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CURS A19 Neteja i manteniment de Windows 
PROFESSOR/A Xevi Torres 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 11.15 a 13,15h.5sessions.Inici 9 d’abril 

PREU 30€ 
OBSERVACIONS S'ensenyarà a utilitzar el programari des de zero, però és recomanable 

tenir certes nocions bàsiques del funcionament d'un PC sota 
Windows.Aquest curs es realitza a l’aula multimèdia però, si l’alumne ho 
desitja,pot treballar amb el seu portàtil. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

L'objectiu del curs és donar eines i recursos per mantenir l'estat del 
sistema operatiu windows en la millor condició possible, així com 
aprendre a identificar i diferenciar elements del sistema. Què és un arxiu, 
que és un programa, diferenciar entre un instal·lador i un executable, 
etc... Entendre l’ estructura interna d'un sistema operatiu,què és una 
carpeta, on es localitzen els diferent element que veiem en l'escriptori 
i/o a la carpeta d'usuari, saber distingir entre contingut present a la 
pròpia màquina i el que es troba per Internet. Utilitzarem programari 
freeware com CCleaner, Defraggler, Malwarebytes per mantenir net i 
defragmentat el disc dur. 
 
Metodologia:   
 
Curs teorico-pràctic on els alumnes aprendran a contextualitzar el que 
passa dins d'un PC i  a saber identificar què fan exactament quan 
realitzen accions concretes com baixar un arxiu, obrir un document, 
navegar per Internet,etc...Tot això per arribar a entendre el concepte de 
"neteja" d'un sistema operatiu, entendre per què és important, i com això 
repercuteix en la durabilitat i eficàcia de funcionament del PC.La teoria 
es recolzarà en exemples pràctics que el propis alumnes realitzaran  per 
reforçar l'aprenentatge 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

1993-1998 Tècnic Especialista en Electrònica Industrial per l’ IP Miquel Biada de 
 Mataró. 

1999-2001 Estudis (pendents de finalització) d’ Enginyeria Tècnica en  
Informàtica de Sistemes por la Universitat Autònoma de Bellaterra  

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

INFORMÀTICA-ELECTRÒNICA 

1999  Empresa de Telecomunicacions IRCO 

2000-2002 Empresa Sara Lee 

2002-2003 Empresa Sánchez Valero 

2004 Empresa Limpexgue 

2006-2007 L’Arca del Maresme  

2007-2010 Empresa Segon Tercera  
 

2005-2017 

Classes d’ Informàtica per adultos (Iniciació/Perfeccionament) 
 en el CEIP Plà de l’Avellà, de l ‘Ajuntament de Cabrera  
de Mar. 
Formador al CFP Tres Roques de Mataró 

 

 
 
 
 



  

 25 
 

 
CURS A20 
CURS A21 

Curs de suport a l’examen ACTIC mitjà ofimàtica :processador de text, 
full de càlcul, presentacions i el núvol 

PROFESSORS Xevi Torres (matins) Ramiro Tomé (tardes) 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 11.15 a 13.15 h.Inici 11 d’abril 
Dimecres de 19.15 a 21.15 h. Inici 11 d’abril 
8 sessions 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS El curs és eminentment pràctic. Cada alumne disposa d'un ordinador i es 

realitzen explicacions teòriques que es reforcen amb exercicis pràctics.  
 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

En aquest curs fem un repassada a algunes de les competències que 
entren en les proves ACTIC: 

Contingut del curs: 
C4 Tractament de la informació escrita 

• Format de paràgraf (autonumeració i vinyetes, sagnies, 
tabulacions, columnes, lletres capitals...) 

• Format de pàgines (encapçalament i peus de pàgines, 
seccions, marges...) 

• Inserció de taules, imatges i formes 
• Combinar correspondència 

  
C6 Tractament de la informació numèrica  

• Operacions entre cel·les, rangs, fulls i llibres. Format 
Condicional. 

• Fórmules i funcions bàsiques (matemàtiques, de text i 
lògiques) 

• Administració de dades amb un full de càlcul: cerques i 
filtres. 

• Impressió de fulls de càlcul 
 

C8 Presentació de continguts 
• Funcions bàsiques del treball amb presentacions de continguts 
• Inserció i organització de continguts (text, imatges i àudio) 
• Les vistes. Efectes i animacions entre diapositives 
• Impressió de presnetacions. 

 
C3 Navegació, cerca i comunicació al món digital 

• Configuració i seguretat del navegador web.  
• Cerca avançada d’informació a Internet. 
• Correu electrònic – missatgeria Instantània – eines de 

col·laboració web 
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant als alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la contextualització de les proves per a les 
acreditacions ACTIC) i del “learning by doing” (segons el qual 
l’aprenentatge s’adquereix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents). 

 
 
CURRICULUM 
DELS 
PROFESSORS 

 
Ramiro Tomé 
 
- Consultor TIC i Social Media per a pimes 
- LLicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, Màster en “Educació i 
TICs”. 
- Formador TIC especialitzat en la gestió de la presència de les pimes a 
Internet. 
- Fundador de Ekune.net  (especialistes en e-learning i b-learning)  i 
Arquera.com  (Pàgines web sencillez,pràctiques i funcionals) 
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Xevi Torres 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

1993-1998 Tècnic Especialista en Electrònica Industrial per l’ IP Miquel Biada de 
 Mataró. 

1999-2001 Estudis (pendents de finalització) d’ Enginyeria Tècnica en  
Informàtica de Sistemes por la Universitat Autònoma de Bellaterra  

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

INFORMÀTICA-ELECTRÒNICA 

1999  Empresa de Telecomunicacions IRCO 

2000-2002 Empresa Sara Lee 

2002-2003 Empresa Sánchez Valero 

2004 Empresa Limpexgue 

2006-2007 L’Arca del Maresme  

2007-2010 Empresa Segon Tercera  
 

2005-2017 

Classes d’ Informàtica per adultos (Iniciació/Perfeccionament) 
 en el CEIP Plà de l’Avellà, de l ‘Ajuntament de Cabrera  
de Mar. 
Formador al CFP Tres Roques de Mataró 
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CURS A22 Curs de suport a l’examen ACTIC mitjà multimèdia i bases de dades 
PROFESSOR/A Ramiro Tomé 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 17 a 19 h.8 sessions.Inici 13 d’abril 
 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  

El curs és eminentment pràctic. Cada alumne disposa d'un ordinador i es 
realitzen explicacions teòriques que es reforcen amb exercicis pràctics.  
 
Aquest curs de divendres NO es realitza a l’aula multimèdia i, per tant, 
requereix que l’alumne porti el seu PORTÀTIL 
 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Curs emmarcat dins del temari del nivell mig de la certificació ACTIC. 
Treballarem de forma  molt dinàmica i introductòria amb programes de 
tractament d'imatge, àudio i vídeo. Realitzarem muntatges multimèdia i 
pràctiques guiades pas a pas. Completarem el curs amb una introducció a 
les bases de dades i en realitzarem un exemple pràctic. 
 

- Conceptes avançats sobre les Tecnologies de la Informació (TI) 
- Bases de dades 
- Retoc fotogràfic 
- Edició de vídeo bàsica 
- Edició d'àudio bàsica 
- Ofimàtica avançada 

 
CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
- Consultor TIC i Social Media per a pimes 
- LLicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, Màster en “Educació i 
TICs”. 
- Formador TIC especialitzat en la gestió de la presència de les pimes a 
Internet. 
- Fundador de Ekune.net  (especialistes en e-learning i b-learning)  i 
Arquera.com  (Pàgines web sencillez,pràctiques i funcionals) 
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ALTRES 
 
 
 
CURS A23 Inicia’t en el món de FAcebook ADS i comença a crear els teus anuncis 
PROFESSOR/A Cristina Pérez 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 17 a 19 h.6 sessions.Inici 9 d’abril 

PREU 36€ 
OBSERVACIONS Cal tenir una pàgina d’empresa a Facebook amb finalitats comercials 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 

 
Introducció a Facebook Ads 
• Raons per invertir a Facebook Ads. 
• Les funcionalitats de l'eina. 
La Plataforma 
• Crear un gestor de Ads per al teu PAGE. 
• Configurar la plataforma. 
• Mòdul Power Editor. 
• Eines associades per crear i validar les imatges. 
Analitzant propostes efectives 
• Raons per invertir a Facebook Ads. 
La Segmentació 
• Tipus de públic i segmentació dels anuncis. 
Crear anuncis a Facebook 
• Creació d'una campanya. 
• Com crear un anunci amb Vídeo. 
Estadística 
• Anàlisi de resultats. 
• Comparativa i descàrrega de dades. 
• Informes de resultats. 
 
Metodologia: 
 
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant els alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de 
projectes personals) i del “learningbydoing” (segons el qual 
l’aprenentatge s’adquereix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents). 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
• Consultora en formació, Social Media Manager & Facebook 

Ads. 
 

•  Llicenciada en Pedagogia  
 

• Màster en “Multimèdia i Noves Tecnologies” i especialista en 
Social Media Marketing. 

 
• Formadora al Tecnocampus: emprenedoria, microgestió. 

Ajuntaments de Mataró, Calella i Olot. 
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CURS A24 Claus per a les teves campanyes de màrqueting on line. 

Sortejos,esdeveniments, promocions i accions offline 
PROFESSOR/A Cristina Pérez 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 19.15 a 21.15 h.6 sessions.Inici 9 d’abril 

PREU 36€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Continguts: 
 

-Què és una campanya de màrqueting online. 
-Màrqueting viral, què és? com s'aconsegueix? 
-Tips i claus imprescindibles per engegar una campanya de 
màrqueting 
-Explica la teva història i genera impacte. Storytelling. 
-En marxa! : 

-Casos d'èxit 
-Eines clau per gestionar les campanyes low cost 
-Crea una campanya de publicitat low cost 

 
 
Metodologia: 
 
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant als alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de 
projectes personals) i del “learning by doing” (segons el qual 
l’aprenentatge s’adquireix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents). 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
• Consultora en formació, Social Media Manager & Facebook 

Ads. 
 

•  Llicenciada en Pedagogia  
 

• Màster en “Multimèdia i Noves Tecnologies” i especialista en 
Social Media Marketing. 

 
• Formadora al Tecnocampus: emprenedoria, microgestió. 

Ajuntaments de Mataró, Calella i Olot. 
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CURS A25 Community manager (inicial) 
PROFESSOR/A Cristina Pérez 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 17 a 20 h.4 sessions.Inici 13 d’abril 

PREU 36€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Introducció al Social Media i la web 2.0 
 L’explotació de la presència a Internet 
 Necessitem un pla: estratègia, objectius i tàctiques. 
  
 El perfil professional del Community Manager i funcions 
 Què és un Community Manager? 
 
Les 7 Cs d'un Community Manager. 
 El dia a dia del CM (intern o extern?) 
 
 Estratègies de Màrqueting 2.0. 
 Que ens coneguin està bé: que ens recomanin és millor.  
 Repàs a les principals estratègies de màrqueting online 
 
 Facebook 
 Conceptes bàsics: elements que componen Facebook. 
 Perfils, pàgines, grups i aplicacions: descripció i ús. 
 Actualització d'estat o entrada a Facebook 
 
 Twitter 
 Descripció de Twitter i la seva configuració. Primers passos. 
 Paraules i símbols clau. Hashtag, RT, DM, FF. 
 Parts de Twitter i pestanyes. 
 Hootsuite, un poderós aliat per al Community Manager 
 
 “The content is the king”: Màrqueting de continguts. 
 Del Community Manager al Content Curator 
 La captació de leads 
 Eines de gestió per a la curació i màrqueting de continguts 
 
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant els alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de 
projectes personals) i del “learning by doing” (segons el qual 
l’aprenentatge s’adquireix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents) 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

• Consultora en formació, Social Media Manager & Facebook 
Ads. 

 
•  Llicenciada en Pedagogia  

 
• Màster en “Multimèdia i Noves Tecnologies” i especialista en 

Social Media Marketing. 
 

• Formadora al Tecnocampus: emprenedoria, microgestió. 
Ajuntaments de Mataró, Calella i Olot. 

 
 
 
 



  

 31 
 

CURS A26 Community manager (avançat) 
PROFESSOR/A Cristina Pérez 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 17 a 20 h.4 sessions.Inici 18 de maig 

PREU 36€ 
OBSERVACIONS És aconsellable haver cursat el nivell inicial 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Continguts: 
 

1.- La gestió d'un Community Manager és global. Noves eines per 
aprofitar: tweetbinder, tweetdeck, likelyzer, socialmediatools... 
2.- Gestió professional: canals, campanyes, accions i eines.  
3. - Estratègies de Màrqueting Digital: esdeveniments, 
sorteigs, influencers... 
4.- Gestió de Influencers 
5.- Analítica Digital i mesura. KPI II Què elements podem 
analitzar? Quins elements ens interessen analitzar? 
6.- Analitzar casos d'èxit de empreses diverses: 
restauració, hostaleria, tecnologies, oci, cosmètica, productes 
variats, tèxtil... 
7.- Auditoria en Social Media 
8.- Desenvolupar el Social Media Plan de l'empresa  

  
Metodologia:   
 
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant als alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de 
projectes personals) i del “learning by doing” (segons la qual 
l’aprenentatge s’adquereix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents). 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
• Consultora en formació, Social Media Manager & Facebook 

Ads. 
 

•  Llicenciada en Pedagogia  
 

• Màster en “Multimèdia i Noves Tecnologies” i especialista en 
Social Media Marketing. 

 
• Formadora al Tecnocampus: emprenedoria, microgestió. 

Ajuntaments de Mataró, Calella i Olot. 
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CURS A27 Finances per a no financers 
PROFESSOR/A Jaume Busquets 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 18 a 20 h.6 sessions.Inici 10 d’abril 

PREU 36€ 
OBSERVACIONS No cal tenir coneixements previs en l’entorn comptable. Aquest curs no 

es realitza a l’aula multimèdia i, per tant, requereix que l’alumne 
porti  el seu portàtil 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
1. Introducció a les finances   

a) Què són les finances? b) Quina finalitat tenen? c) Conceptes i termes 
financers més utilitzats d) Diferències entre comptabilitat i finances e) 
El pla financer    
 

2. Instruments bàsics: compte de resultats i balanç  
a) Compte de resultats (rendibilitat de l'empresa)  
 Concepte, finalitat, tipus de comptes de resultats i composició  
Ingressos - despeses versus cobraments - pagaments  Amortització, 
provisió  El flux de caixa (cash flow)    
b) Balanç de situació (situació financera de l'empresa)  
 Concepte de masses patrimonials. Elements que les formen  
Ordenació i classificació  Situació patrimonial de l'empresa  
c) Exercicis i casos 
    

3. Anàlisi dels comptes de resultats i els balanços dinàmics   
a) Anàlisi de comptes de resultats (evolució de la rendibilitat de 
l'empresa)  
 Anàlisi dels resultats. Anàlisi del marge, rendibilitat  Càlcul del tant 
per cent sobre els elements que el formen  Autofinançament i 
creixement  Ràtios més importants sobre el compte de resultats  
Exercicis i casos   
b) Anàlisi de balanços (evolució de la situació financera de l'empresa)  
 Anàlisi patrimonial estàtica. Principis d'equilibri financer.  Solidesa 
patrimonial.  Càlcul del tant per cent i de les ràtios més importants. 
 Anàlisi patrimonial dinàmica..  Fons de maniobra  Exercicis i casos  
    

4. Gestió de costos (comptabilitat analítica)  
a) Concepte i utilitat b) Tipus de costos disponibles c) Fixos, variables, 
semifixos, directes, indirectes... d) Sistemes de càlcul: cost directe,  full 
cost, ABC (costos per activitats) e) Punt mort / llindar de rendibilitat f) 
Marge de contribució g) Assignació de costos fixos i indirectes h) Exercicis 
i casos 
 
Metodologia: 
   
Exposició de la formació de forma TEÒRICA relacionada amb CASOS 
PRÀCTICS. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
En l’actualitat Formador en el camp de les Finances, Comptabilitat i 
Fiscalitat i Consultor. 
Experiència de més de 20 anys com a Responsable Administratiu, 
Comptable i Financer en diverses Pymes i filials en entorn multinacional 
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CURS A28 Comptabilitat i pla general comptable 
PROFESSOR/A Jaume Busquets 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 18 a 20 h.8 sessions.Inici 9 d’abril 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS Sense necessitat de coneixements previs. El curs es realitza aplicant el 

Pla General Comptable vigent des de l’1 gener de 2008. Aquest curs no 
es realitza a l’aula multimèdia i, per tant, requereix que l’alumne 
porti  el seu portàtil 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Introducció. 
• Tipologia empresarial a efectes comptables. 
• El patrimoni de l'empresa. 
• Les masses patrimonials. Característiques 
• El Balanç de situació. Estructura. 
• Informació sobre la gestió 
• Anàlisi econòmica i financera dels comptes anuals. 
• Funcions i diferències entre l'anàlisi econòmica i la financera 
• Instruments d’anàlisi. 
• Fons de maniobra. 
• Nivell d'endeutament. 
• Flux de caixa. 
• Període de maduració. 
• Llindar de rendibilitat. 
• Anàlisi percentual. 
• Ràtios rellevants. 
• Compte de pèrdues i guanys .Estructura. 

El procés comptable. 

• Els comptes i el Pla General de Comptabilitat 
•  Els comptes comptables. 
• Conveni de càrrec i abonament dels comptes 
•  La partida doble 
•  Normativa comptable bàsica 
•  Els llibres comptables. 
• El llibre d'inventaris i comptes anuals. 
• El llibre diari. 
• El llibre major. 
• La legalització dels llibres 
• Conservació dels llibres 

Estructura del nou PGC. 
Marc conceptual de la comptabilitat. 
Normes de registre i valoració. 
Comptes anuals. 
Quadre de comptes. 
 Definicions i relacions comptables. 
Estudi dels grups del Pla General Comptable 
Supòsits pràctics de cada grup comptable i un cas global enfocat a la 
realitat de la empresa 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
En l’actualitat Formador en el camp de les Finances, Comptabilitat i 
Fiscalitat i Consultor. 
Experiència de més de 20 anys com a Responsable Administratiu, 
Comptable i Financer en diverses Pymes i filials en entorn multinacional 
 

 

 



  

 34 
 

 
B)FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 

IMATGE I SO 
 
 
 
 
CURS B01 Creació fotogràfica 
PROFESSOR/A Xènia Sola 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts  de 10 a 12 h.8 sessions.Inici 10 d’abril 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS  

És imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o similar. 
Recomanable haver realitzat el 1r i 2n curs de fotografia. 
 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Durant el curs es presentaran diferents blocs teòrics relacionats amb 
diverses disciplines fotogràfiques amb la intenció d’incentivar  l’alumne a 
dur a terme exercicis pràctics que l’ajudaran a fomentar la creativitat. 
Iniciarem el curs amb propostes pràctiques per afinar l’ull fotogràfic, 
plantejarem exercicis de narrativa, introduirem els alumnes en la poesia 
visual, treballarem àrees més introspectives com l’autoretrat o el nu, o 
ismes importants en la historia visual de la fotografia.Es coneixeran noves 
maneres de comunicar, nous autors i tendències, que ens anirian obrint 
perspectives diferents dins el món de la fotografia. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 
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 Nom: Xènia Sola Masafrets  
Web: www.xeniasola.net 
 
Estudis cursats: 
 
2001-2002  Batxillerat Científic. IES Miquel Biada 
2003-2006  Curs general de Fotografia 
        Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 
2007 Especialització de Teatre i Espectacle 
        Institut d’estudis Fotogràfics de Catalunya 
2007 Especialització de Reportatge de zones conflictives  
         i/o deprimides 
        Istitut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 
2008 Edició Gràfica per a fotografia 
        Farinera d’el Clot 
2008 Seminari amb Antoine D’Agata (Magnum Photo) 
        Intitut d’estudis Fotogràfics de Catalunya 
 
Expericència Professional: 
 
2001-2005 Professora de Sensibilització musical i Violí 
   Aula de Música Masafrets 
2006 Ajudant de Fotografia 
        Estudi de Fotografia Marta Martín 
2007-2010 Fotògrafa de premsa 
                Setmanaria “Tot Mataró i Maresme” 
   Durant aquest període, he realitzat més 
                de 800 actes d’esdeveniments tant polítics com 

 esportius, socials o culturals. 
2007 Fotògrafa d’espectacle 
        Festivals “Cruïlla de Cultures”, “Voll Damm Jazz 
        Festival”, Sala Luz de Gas, Palau de la Música, 
        Auditori, Institut del Teatre i sales mataronines com 
        Sala Clap, Teatre Monumental, Privat ... 
2008 Fotògrafa d’espectacle per a companyies Circ Cric, 
        “Night Bus” i “Mnor”. 
2009-2010 Professora de Fotografia amb discapcitats 
                 adults “Fundació el Maresme” 
2010 Professora de Fotografia Centre de Foramció 
        Permanent Tres Roques 

  
 
Projectes Fotogràfics: 
2007 L’Art de ser Feliç (guanyador de la 4a beca de 
        otografia i Societat) Realitzat a Mataró amb el col·lectiu 
        de discapacitats adults 
2008 Esperança derrera les reixes Realitzat a Palestina al camp  de 
refugiats de Dheisheh a Betlehem 
2009 Sàhara, una realitat Ralitzat a Tindouf als camps de 
         refugiats saharauis, amb la col·laboració de l’Associació 
         Catalana d’Amics del Poble saharauï. 
2009 Visions de Resistència. Realitzat a Mèxic, en comunitats 
         indígenes de Mèxic, Guerrero, Michoacan i Chiapas. 
Exposicions Fotogràfiques: 
2007 Días Bohemios, amb música de Pau Sola 
        Arcàdia Cafè Cultural (Mataró). 
        ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) 
2007 Fotografies de les obres “Timbals en la nit”, “Arlequino 
         Pantalone” i “Violeta” 
 Institut del Teatre de Barcelona 
2009 L’Art de ser Feliç 
        Centre Cívic Jardins de la Pau (Prat de Llobregat) 
2009 Sàhara, una realitat 
         Fòrum, dins les EUCOCO (Trobada internacional 
         d’organitzacions per al Sàhara), (Barcelona) 
         Casal de la Rivera (Montacada) 
         CINESTRAT, festival de cine documental (València) 
         Sala d’exposicions de CAIXA LAIETANA (Mataró) 
2009  Visions de Resistència 
         RAI (Recursos d’Animació Intercultural), (Barcelona). 
         Centre de Formació Permanent Tres Roques (Mataró) 
         FEDELATINA (Barcelona) 
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CURS B02 
CURS B03 

Fotografia nivell 2 

PROFESSORS Xènia Sola (matins) Sergio Ruiz (tardes) 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres  de 10 a 12 h. Inici 11 d’abril. 8 sessions 
Dimarts de 17.30 a 19 h. Inici 10 d’abril.10 sessions 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS És imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o similar i haver 

cursat el primer nivell. 
 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Continguts del curs: 
 

1- L’estudi, presentació del curs. 
Presa de contacte i explicació del funcionament dels flaixos d’estudi. 
Fotometria i balanç de blancs 
 

2- El retrat I 
Tècnica i esquemes d’il·luminació. El rati de contrast, direcció i qualitat 
de la llum. Pràctiques. 
 

3- El retrat II 
Autors destacats en retrat, passi de diapositives. Composició i fons. 
Treball lliure en retrat. 
 

4- El bodegó i macro 
Composició de l’escena, il·luminació i enquadrament. Il·luminació 

de materials complexos.Objectius macro i rati d’ampliació. L’enfocament 
i la profunditat de camp crítica. Il·luminació macro. 
 

5- Paisatge (pràctiques dissabte) 
Pràctiques i explicacions en viu. Treball lliure. Repàs dels treballs 
realitzats i conclusions. 
 

6- Reportatge (teoria) 
La fotografia documentalista i la seva importància social. Passi de 
diapositives d’autors. 
 

7- Reportatge pràctica (street photo, pràctica dissabte) 
Pràctiques i explicacions en viu. Treball lliure. Repàs dels treballs 
realitzats i conclusions. 
 

8- Fotografia nocturna teoria (pràctica d’estudi) 
Teoria i utilització de lluminària creativa. La llum combinada i el 
lightpainting. Passi de diapositives. 
 

9- Fotografia nocturna pràctica (a exteriors) 
Fotografia urbana nocturna, control de l’exposició. Treball lliure. 
 

10- Presentació projectes final de curs 
Passi de diapositives dels projectes de final de curs dels alumnes, 
comentaris i conclusions finals. 
 
Metodologia:   
 
- Les classes a l’aula són una combinació de teoria i pràctica, els alumnes 
realitzen fotos a totes les sessions.  
- Les explicacions es combinen amb diferents materials audiovisuals: 
fitxes explicatives, fotografies d’exemples, pàgines webs, vídeos, 
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elements flash interactius i material d’autors destacats de la història de 
la fotografia. 
- En moments concrets de la part teòrica, s’expliquen els conceptes 
càmera en mà i es videoprojectaran en viu les accions de la càmera.  
- Les pràctiques es realitzen amb llum artificial continua i flaixos d’estudi 
professionals. 
- Les sortides de pràctiques consten d’una primera part explicativa i 
organitzativa i una segona de pràctica lliure de l’alumnat. Al final de les 
pràctiques es fa una valoració del treball obtingut. 
 

CURRICULUM 
DELS 
PROFESSORS 

     
 Nom: Xènia Sola Masafrets  

Web: www.xeniasola.net 
 
Estudis cursats: 
 
2001-2002  Batxillerat Científic. IES Miquel Biada 
2003-2006  Curs general de Fotografia 
        Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 
2007 Especialització de Teatre i Espectacle 
        Institut d’estudis Fotogràfics de Catalunya 
2007 Especialització de Reportatge de zones conflictives  
         i/o deprimides 
        Istitut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 
2008 Edició Gràfica per a fotografia 
        Farinera d’el Clot 
2008 Seminari amb Antoine D’Agata (Magnum Photo) 
        Intitut d’estudis Fotogràfics de Catalunya 
 
Expericència Professional: 
 
2001-2005 Professora de Sensibilització musical i Violí 
   Aula de Música Masafrets 
2006 Ajudant de Fotografia 
        Estudi de Fotografia Marta Martín 
2007-2010 Fotògrafa de premsa 
                Setmanaria “Tot Mataró i Maresme” 
   Durant aquest període, he realitzat més 
                de 800 actes d’esdeveniments tant polítics com 

 esportius, socials o culturals. 
2007 Fotògrafa d’espectacle 
        Festivals “Cruïlla de Cultures”, “Voll Damm Jazz 
        Festival”, Sala Luz de Gas, Palau de la Música, 
        Auditori, Institut del Teatre i sales mataronines com 
        Sala Clap, Teatre Monumental, Privat ... 
2008 Fotògrafa d’espectacle per a companyies Circ Cric, 
        “Night Bus” i “Mnor”. 
2009-2010 Professora de Fotografia amb discapcitats 
                 adults “Fundació el Maresme” 
2010 Professora de Fotografia Centre de Foramció 
        Permanent Tres Roques 

 
Projectes Fotogràfics: 
2007 L’Art de ser Feliç (guanyador de la 4a beca de 
        otografia i Societat) Realitzat a Mataró amb el col·lectiu 
        de discapacitats adults 
2008 Esperança derrera les reixes Realitzat a Palestina al camp  de 
refugiats de Dheisheh a Betlehem 
2009 Sàhara, una realitat Ralitzat a Tindouf als camps de 
         refugiats saharauis, amb la col·laboració de l’Associació 
         Catalana d’Amics del Poble saharauï. 
2009 Visions de Resistència. Realitzat a Mèxic, en comunitats 
         indígenes de Mèxic, Guerrero, Michoacan i Chiapas. 
 
Exposicions Fotogràfiques: 
2007 Días Bohemios, amb música de Pau Sola 
        Arcàdia Cafè Cultural (Mataró). 
        ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) 
2007 Fotografies de les obres “Timbals en la nit”, “Arlequino 
         Pantalone” i “Violeta” 
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 Institut del Teatre de Barcelona 
2009 L’Art de ser Feliç 
        Centre Cívic Jardins de la Pau (Prat de Llobregat) 
2009 Sàhara, una realitat 
         Fòrum, dins les EUCOCO (Trobada internacional 
         d’organitzacions per al Sàhara), (Barcelona) 
         Casal de la Rivera (Montacada) 
         CINESTRAT, festival de cine documental (València) 
         Sala d’exposicions de CAIXA LAIETANA (Mataró) 
2009  Visions de Resistència 
         RAI (Recursos d’Animació Intercultural), (Barcelona). 
         Centre de Formació Permanent Tres Roques (Mataró) 
         FEDELATINA (Barcelona) 
 
SERGIO RUIZ 
FORMACIÓ ACADÈMICA: 
1997-1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs General de 
Fotografia. 
1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs de fotoperiodisme i 
reportatge. 
1998 Universitat de Barcelona. Primer curs de llicenciatura de Filosofia. 
2000 Mataró In. Curs de disseny gràfic. 
2002 Seminari de fotografia i premsa (Fundación Santamaría de 
Albarracín) 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DESTACADA 
- Juliol de 2011 a Abril 2013: Freelance. Publicacions regulars a la revista 
Capçalera, revista El Siglo de Europa, revista Valors. Treballs de 
fotografia institucional, publicitària i  periodística per a l'agencia 
Strategycomm i Ajuntament de Mataró. Professor al Centre Tres Roques. 
 
- Març de 2008 a Maig de 2011: Freelance. Cap fotografia revista 
Capçalera. Treballs de fotografia de reportatge, publicitat, empresa, 
social i institucional.  Professor de cursos de fotografia al Centre Tres 
Roques, Espai Novellas i Centre Cívic Plà d'en Boet. Realització de 
reportatge al Japó publicat a el Dominical de El Periódico. 
 
- Juliol de 2006 a Febrer de 2008: Freelance. Cap de fotografia de la 
revista Report Maresme (Editorial Capgròs). Treballs de fotografia de 
reportatge, publicitat, editorial i industrial. Realització de reportatges a 
diverses capitals europees i a Athos (Grècia) publicats a el Magazine de la 
Vanguardia. 
 
- Octubre de 2002 a Juliol de 2006: Cap de fotografia de l’editorial 
Capgròs. Treballs de fotografia de premsa, reportatge, publicitat, 
esports, estudi i editorial. Realització de curs de fotografia de premsa a 
l’editorial Capgròs. 
 
- Setembre de 2001 a Setembre de 2002: Freelance. Treballs de fotografia 
social i col·laboracions en revistes d’àmbit local i nacional. Realització de 
reportatges a Suècia i Xile publicats a el Magazine de la Vanguardia i a la 
Revista de la Vanguardia. 
 
- Febrer de 2000 a setembre de 2001: Assistent de fotografia a l’empresa 
Estudi 9x12, Barcelona. Treballs de fotografia d’estudi, publicitat, moda, 
social i industrial. Realització del curs de fotografia de muntanya a 
l’Associació Científico-Excursionista de Mataró. 
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CURS B04 Fotografia nivell 1 
PROFESSOR/A Sergio Ruiz  
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 19.15 a 21.15 h. Inici 10 d’abril. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS És imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o similar. 

 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 
1- Presentació del curs. ¿Què és la fotografia?: 

Explicació del desenvolupament del curs i temari. Introducció a la 
disciplina fotogràfica. 

2- La llum, formació de la imatge. 
Principis bàsics de la formació de la imatge en un material fotosensible. 
Història de la fotografia. 

3- L’objectiu 
Diferents tipus d’objectius, l’enfocament, el diafragma i la profunditat de 
camp. 

4- El cos de la càmera 
Tipus de càmeres. Funcions bàsiques, l’obturador i els seus efectes a la 
imatge. 

5- Ús de la càmera 
L’exposició correcta de la imatge, el control manual de la càmera. Balanç 
de blancs i qualitat. 

6- Il·luminació i Composició 
La qualitat de la llum (natural i artificial) i efectes sobre la imatge. El 
flash portàtil. El llenguatge fotogràfic com a transmissor de conceptes, 
sensacions i sentiments. L’aspecte formal. 

7- Retrat i Reportatge 
Monogràfic. Exemples i aspectes pràctics. Passi de diapositives d’autors 
rellevants. 

8- Projecció projecte de final de curs 
Presentació dels projectes de final de curs dels alumnes. Comentaris i 
conclusions. 
 
SORTIDES DE CAMP 
 
SORTIDA 1: Posada en pràctica de les tècniques apreses fins el tema 
núm. 5. El control manual de la càmera. Les pràctiques tenen lloc a un 
entorn natural (platja/port, parc/bosc) 
 
SORTIDA 2: Pràctiques de retrat i reportatge aplicant els coneixements 
sobre il·luminació i composició. Les pràctiques tenen lloc a un entorn 
natural i a un entorn urbà. 
 
Metodologia:   
 - Les classes teòriques s’imparteixen a l’aula i les explicacions es 
combinen amb diferents materials audiovisuals: fitxes explicatives, 
fotografies d’exemples, pàgines webs, vídeos, elements flash interactius i 
material d’autors rellevants de la història de la fotografia. 
- En moments concrets de la part teòrica, s’expliquen els conceptes 
càmera en mà i es videoprojectarà en viu les accions de la càmera. 
- El material didàctic es reparteix en format pdf i jpg als alumnes al 
començament del curs. 
- Al final de cada classe es demana un exercici relacionat amb el tema 
impartit, per presentar a la classe següent. A principi de la classe següent 
es projecten els exercicis dels alumnes i es comenten. 
- A les sortides de camp es practica tot el contingut teòric amb 
explicacions i demostracions en viu, els alumnes es posen per parelles o 
grups i fan els exercicis proposats. 
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CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

FORMACIÓ ACADÈMICA: 
1997-1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs General de 
Fotografia. 
1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs de fotoperiodisme i 
reportatge. 
1998 Universitat de Barcelona. Primer curs de llicenciatura de Filosofia. 
2000 Mataró In. Curs de disseny gràfic. 
2002 Seminari de fotografia i premsa (Fundación Santamaría de 
Albarracín) 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DESTACADA 
- Juliol de 2011 a Abril 2013: Freelance. Publicacions regulars a la revista 
Capçalera, revista El Siglo de Europa, revista Valors. Treballs de 
fotografia institucional, publicitària i  periodística per a l'agencia 
Strategycomm i Ajuntament de Mataró. Professor al Centre Tres Roques. 
 
- Març de 2008 a Maig de 2011: Freelance. Cap fotografia revista 
Capçalera. Treballs de fotografia de reportatge, publicitat, empresa, 
social i institucional.  Professor de cursos de fotografia al Centre Tres 
Roques, Espai Novellas i Centre Cívic Plà d'en Boet. Realització de 
reportatge al Japó publicat a el Dominical de El Periódico. 
 
- Juliol de 2006 a Febrer de 2008: Freelance. Cap de fotografia de la 
revista Report Maresme (Editorial Capgròs). Treballs de fotografia de 
reportatge, publicitat, editorial i industrial. Realització de reportatges a 
diverses capitals europees i a Athos (Grècia) publicats a el Magazine de la 
Vanguardia. 
 
- Octubre de 2002 a Juliol de 2006: Cap de fotografia de l’editorial 
Capgròs. Treballs de fotografia de premsa, reportatge, publicitat, 
esports, estudi i editorial. Realització de curs de fotografia de premsa a 
l’editorial Capgròs. 
 
- Setembre de 2001 a Setembre de 2002: Freelance. Treballs de fotografia 
social i col·laboracions en revistes d’àmbit local i nacional. Realització de 
reportatges a Suècia i Xile publicats a el Magazine de la Vanguardia i a la 
Revista de la Vanguardia. 
 
- Febrer de 2000 a setembre de 2001: Assistent de fotografia a l’empresa 
Estudi 9x12, Barcelona. Treballs de fotografia d’estudi, publicitat, moda, 
social i industrial. Realització del curs de fotografia de muntanya a 
l’Associació Científico-Excursionista de Mataró. 
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CURS B05 Fotografia creativa 
PROFESSOR/A Sergio Ruiz  
DATES,HORARISE
SSIONS 

Dimecres de 19 a 21 h. Inici 11 d’abril. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Material de l'alumne: càmera digital rèflex.  

 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Contingut del curs: 
 
1- Presentació del curs. La inspiració. 
Explicació del desenvolupament del curs i temari. Existeix la inspiració? 
Repàs d'autors. 
2- Composició 
Elements formals i visuals. El format. El recorregut visual. La norma i com 
trencar-la. 
3- Blanc i Negre / Color 
Tractament de la imatge en b/n. Tractament de la imatge en color. 
4- Narrativa visual 
Explicar una història amb fotografia. 
5- L'autoretrat 
Comprendre el retrat a través de l'autoretrat. 
6- Fotografia d'autor. 
Crear el nostre propi estil. L'expressió artística a través de la fotografia. 
La poesia visual. 
7- L'edició digital. 
Manipulació digital de les imatges com a fi creatiu. 
8- Projecció projecte de final de curs 
Presentació dels projectes de final de curs dels alumnes. Comentaris i 
conclusions. 

 
Metodologia:   
  
-Dintre de la dinàmica del curs, una de le parts més importats serà el 
plantejament d'un “repte” setmanal. Tots els 
alumnes hauran de realitzar aquest encàrrec i penjar-ho a una pàgina a 
internet per tal de compartir-ho amb els 
companys i poder-ho comentar a la classe següent. 
- Les classes teòriques s’imparteixen a l’aula i les explicacions es 
combinen amb diferents materials audiovisuals: 
fitxes explicatives, fotografies d’exemples, pàgines webs, vídeos, 
elements flash interactius i material d’autors 
rellevants de la història de la fotografia. 
- En moments concrets de la part teòrica, s’expliquen els conceptes 
càmera en mà i es videoprojectarà en viu les 
accions de la càmera. 
- El material didàctic es reparteix en format pdf i jpg als alumnes al 
començament del curs 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

FORMACIÓ ACADÈMICA: 
1997-1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs General de 
Fotografia. 
1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs de fotoperiodisme i 
reportatge. 
1998 Universitat de Barcelona. Primer curs de llicenciatura de Filosofia. 
2000 Mataró In. Curs de disseny gràfic. 
2002 Seminari de fotografia i premsa (Fundación Santamaría de 
Albarracín) 
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EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DESTACADA 
 
- Juliol de 2011 a Abril 2013: Freelance. Publicacions regulars a la revista 
Capçalera, revista El Siglo de Europa, revista Valors. Treballs de 
fotografia institucional, publicitària i  periodística per a l'agencia 
Strategycomm i Ajuntament de Mataró. Professor al Centre Tres Roques. 
 
 
- Març de 2008 a Maig de 2011: Freelance. Cap fotografia revista 
Capçalera. Treballs de fotografia de reportatge, publicitat, empresa, 
social i institucional.  Professor de cursos de fotografia al Centre Tres 
Roques, Espai Novellas i Centre Cívic Plà d'en Boet. Realització de 
reportatge al Japó publicat a el Dominical de El Periódico. 
 
- Juliol de 2006 a Febrer de 2008: Freelance. Cap de fotografia de la 
revista Report Maresme (Editorial Capgròs). Treballs de fotografia de 
reportatge, publicitat, editorial i industrial. Realització de reportatges a 
diverses capitals europees i a Athos (Grècia) publicats a el Magazine de la 
Vanguardia. 
 
- Octubre de 2002 a Juliol de 2006: Cap de fotografia de l’editorial 
Capgròs. Treballs de fotografia de premsa, reportatge, publicitat, 
esports, estudi i editorial. Realització de curs de fotografia de premsa a 
l’editorial Capgròs. 
 
- Setembre de 2001 a Setembre de 2002: Freelance. Treballs de fotografia 
social i col·laboracions en revistes d’àmbit local i nacional. Realització de 
reportatges a Suècia i Xile publicats a el Magazine de la Vanguardia i a la 
Revista de la Vanguardia. 
 
- Febrer de 2000 a setembre de 2001: Assistent de fotografia a l’empresa 
Estudi 9x12, Barcelona. Treballs de fotografia d’estudi, publicitat, moda, 
social i industrial. Realització del curs de fotografia de muntanya a 
l’Associació Científico-Excursionista de Mataró. 
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CURS B06 
CURS B07 

Retoc fotogràfic 1 

PROFESSORS Xènia Sola (matins) Sergio Ruiz (tardes) 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous  de 9.30 a 11.30 h. Inici 12 d’abril 
Dilluns de 19.15 a 21.15 h. Inici 9 d’abril 
8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS És imprescindible tenir coneixements bàsics d’informàtica. Si l’alumne 

vol, podrà treballar amb el seu propi ordinador portàtil. 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

L’alumne aprendrà a retocar aspectes bàsics d’una fotografia, com 
contrast, nivells, saturació o lluminositat, així com a retocar 
imperfeccions de la pell, alterar fotografies i colors... Fotomuntatges, 
retoc de fotografies antigues, aplicació de filtres, textures i filtres són 
alguns dels temes que tractarem en el curs.   

CURRICULUM 
DELS 
PROFESSORS 

     
 Nom: Xènia Sola Masafrets  

Web: www.xeniasola.net 
 
Estudis cursats: 
 
2001-2002  Batxillerat Científic. IES Miquel Biada 
2003-2006  Curs general de Fotografia 
        Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 
2007 Especialització de Teatre i Espectacle 
        Institut d’estudis Fotogràfics de Catalunya 
2007 Especialització de Reportatge de zones conflictives  
         i/o deprimides 
        Istitut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 
2008 Edició Gràfica per a fotografia 
        Farinera d’el Clot 
2008 Seminari amb Antoine D’Agata (Magnum Photo) 
        Intitut d’estudis Fotogràfics de Catalunya 
 
Expericència Professional: 
 
2001-2005 Professora de Sensibilització musical i Violí 
   Aula de Música Masafrets 
2006 Ajudant de Fotografia 
        Estudi de Fotografia Marta Martín 
2007-2010 Fotògrafa de premsa 
                Setmanaria “Tot Mataró i Maresme” 
   Durant aquest període, he realitzat més 
                de 800 actes d’esdeveniments tant polítics com 

 esportius, socials o culturals. 
2007 Fotògrafa d’espectacle 
        Festivals “Cruïlla de Cultures”, “Voll Damm Jazz 
        Festival”, Sala Luz de Gas, Palau de la Música, 
        Auditori, Institut del Teatre i sales mataronines com 
        Sala Clap, Teatre Monumental, Privat ... 
2008 Fotògrafa d’espectacle per a companyies Circ Cric, 
        “Night Bus” i “Mnor”. 
2009-2010 Professora de Fotografia amb discapcitats 
                 adults “Fundació el Maresme” 
2010 Professora de Fotografia Centre de Foramció 
        Permanent Tres Roques 

 
Projectes Fotogràfics: 
2007 L’Art de ser Feliç (guanyador de la 4a beca de 
        otografia i Societat) Realitzat a Mataró amb el col·lectiu 
        de discapacitats adults 
2008 Esperança derrera les reixes Realitzat a Palestina al camp  de 
refugiats de Dheisheh a Betlehem 
2009 Sàhara, una realitat Ralitzat a Tindouf als camps de 
         refugiats saharauis, amb la col·laboració de l’Associació 
         Catalana d’Amics del Poble saharauï. 
2009 Visions de Resistència. Realitzat a Mèxic, en comunitats 
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         indígenes de Mèxic, Guerrero, Michoacan i Chiapas. 
 
Exposicions Fotogràfiques: 
2007 Días Bohemios, amb música de Pau Sola 
        Arcàdia Cafè Cultural (Mataró). 
        ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) 
2007 Fotografies de les obres “Timbals en la nit”, “Arlequino 
         Pantalone” i “Violeta” 
 Institut del Teatre de Barcelona 
2009 L’Art de ser Feliç 
        Centre Cívic Jardins de la Pau (Prat de Llobregat) 
2009 Sàhara, una realitat 
         Fòrum, dins les EUCOCO (Trobada internacional 
         d’organitzacions per al Sàhara), (Barcelona) 
         Casal de la Rivera (Montacada) 
         CINESTRAT, festival de cine documental (València) 
         Sala d’exposicions de CAIXA LAIETANA (Mataró) 
2009  Visions de Resistència 
         RAI (Recursos d’Animació Intercultural), (Barcelona). 
         Centre de Formació Permanent Tres Roques (Mataró) 
         FEDELATINA (Barcelona) 
 
 
 
SERGIO RUIZ 
 
FORMACIÓ ACADÈMICA: 
 
1997-1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs General de 
Fotografia. 
1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs de fotoperiodisme i 
reportatge. 
1998 Universitat de Barcelona. Primer curs de llicenciatura de Filosofia. 
2000 Mataró In. Curs de disseny gràfic. 
2002 Seminari de fotografia i premsa (Fundación Santamaría de 
Albarracín) 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DESTACADA: 
 
- Juliol de 2011 a Abril 2013: Freelance. Publicacions regulars a la revista 
Capçalera, revista El Siglo de Europa, revista Valors. Treballs de 
fotografia institucional, publicitària i  periodística per a l'agencia 
Strategycomm i Ajuntament de Mataró. Professor al Centre Tres Roques. 
 
- Març de 2008 a Maig de 2011: Freelance. Cap fotografia revista 
Capçalera. Treballs de fotografia de reportatge, publicitat, empresa, 
social i institucional.  Professor de cursos de fotografia al Centre Tres 
Roques, Espai Novellas i Centre Cívic Plà d'en Boet. Realització de 
reportatge al Japó publicat a el Dominical de El Periódico. 
 
- Juliol de 2006 a Febrer de 2008: Freelance. Cap de fotografia de la 
revista Report Maresme (Editorial Capgròs). Treballs de fotografia de 
reportatge, publicitat, editorial i industrial. Realització de reportatges a 
diverses capitals europees i a Athos (Grècia) publicats a el Magazine de la 
Vanguardia. 
 
- Octubre de 2002 a Juliol de 2006: Cap de fotografia de l’editorial 
Capgròs. Treballs de fotografia de premsa, reportatge, publicitat, 
esports, estudi i editorial. Realització de curs de fotografia de premsa a 
l’editorial Capgròs. 
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- Setembre de 2001 a Setembre de 2002: Freelance. Treballs de fotografia 
social i col·laboracions en revistes d’àmbit local i nacional. Realització de 
reportatges a Suècia i Xile publicats a el Magazine de la Vanguardia i a la 
Revista de la Vanguardia. 
 
- Febrer de 2000 a setembre de 2001: Assistent de fotografia a l’empresa 
Estudi 9x12, Barcelona. Treballs de fotografia d’estudi, publicitat, moda, 
social i industrial. Realització del curs de fotografia de muntanya a 
l’Associació Científico-Excursionista de Mataró. 
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CURS B08 Macro d’estudi: fotografiar objectes menuts amb qualitat 
PROFESSOR/A Albert Masó 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dissabtes de 10 a 13.30 h. Inici 5 de maig. 4 sessions 

PREU 49€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 
1. Particularitats de la macro d'estudi: problemes i solucions 
2. Elecció de l'equip fotogràfic i procediments d'enfocament 
3. Elements i accessoris de treball i el seu funcionament 
4. Sistemes de subjecció: peu de reproducció i trípode 
5. Fons, filtres i altres complements 
6. Màxima qualitat d'imatge, difracció i poder de resolució 
7. Fotos centrades i sagnades. Eliminar la trepidació 
8. Pèrdua de l'automatisme del diafragma i procediment manual 
9. Ús dels accessoris i posada en pràctica de les tècniques i 
procediments 
10. Tècniques especials d'estudi. Acoblament d'objectius 
11. Efecte Scheimpflug mitjançant òptiques que basculen 
12. Tipus de llum i sistemes d'il·luminació. Angle d'incidència 
13. Particularitats de l'Alta Macro i accessoris específics 
14. Eliminació d'ombres i reflexos. Caixes difusores i taules de llum 
15. Fotografiar en aquaris i terraris. Apilat d'imatges (Stacking) 
16. Muntatges i trucs per resoldre problemes concrets 

 
Metodologia:   
 Després dels conceptes bàsics necessaris, s’entra en les tècniques i 
s’expliquen els procediments i trucs més importants, s’ensenya com 
funcionen en la pràctica els elements i estris, i finalment es projecten 
imatges per a observar els resultats del que s’ha dit. Es mostren els 
objectius i accessoris idonis en cada situació i s’utilitzen, posant en 
pràctica diverses tècniques que s’han explicat segons l’equip de cada 
alumne.  
El curs està dirigit als aficionats a la fotografia que desitgin entrar en 
aquest mon, així com als professionals que vulguin perfeccionar la seva 
tècnica. Les explicacions estan orientades directament a la faceta 
pràctica, amb la finalitat d'aprendre a obtenir imatges de qualitat, d'un 
nivell competitiu en el camp professional. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Mataró, 1956. 
 
Biòleg per la Universitat de Barcelona, membre del Dept. Ecologia 
(doctorant). Professor de fotografia científica, tècnica, Macro i Natura 
(paisatge i fauna) al Museu de la Ciència, UNESCO, Inst Estudis Fotogràfics 
Catalunya, CEIDA, Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia (Terrassa, 
UPC) i diversos museus, jardins botànics i universitats (algunes 
internacionals).  
 
Fundador de diverses entitats, entre elles la Societat Catalana de 
Fotògrafs de Natura. Membre de 12 associacions naturalistes i 
fotogràfiques. 
 
Ha impartit 200 conferències, format part de jurats, participat en 30 
congressos internacionals de 9 països (Cambridge, Wageningen, Lisboa, 
Budapest, San Remo, Madrid, Lunz am See, Hèlsinki, Brno .. ) i en 10 
exposicions, algunes inaugurades a Cosmocaixa.  
 
Posseeix un arxiu de més de 60.000 imatges i ha obtingut 18 premis de 
fotografia, i efectuat diverses expedicions (Magrib, Europa, Amèrica del 
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Nord, Carib i Àfrica meridional). Autor/coautor de capítols d'Història 
Natural PP.CC., Gran Enciclopèdia Catalana, Odissea, El patrimoni 
natural d'Andorra, Biosfera, Rutes per fotografiar la natura, Handbook of 
the Birds of the World ...  
 
Ha escrit 150 articles apareguts a 20 revistes, en algunes amb seccions 
fixes: Investigació i Ciència (Scientific American), Mundo Científico (la 
Recherche), Naturaleza salvaje, Geo, suplements de ciència de La 
Vanguardia, Avui i El País, Integral, Xarxa, Àrnica, Rutes & Aventura, 
Ciència, Altair, Mètode, National Geographic... 
 
Autor/coautor d'una desena de llibres: La vida de les papallones, 
Fotografia, Observar mariposas, Kalahari, Guía de las aves de la 
Península Ibèrica y Baleares, l'obra de 40 fascicles El mundo de los 
animales (traduïda al polonès) de National Geographic Society, la de 30 
fascicles Aprendre Fotografia digital, Mariposas, de 50 fascicles (RBA, 
traduïda al portuguès i reeditada en 2010) i Anfibios y reptiles de la 
Península Ibérica, Baleares y Canarias. Guía de campo. Actualment està 
escrivint un volum de Fauna Ibèrica, per encàrrec del Consell Superior 
d'Investigacions Científiques (CSIC), per al que va realitzar una estada al 
Department of Entomology, del British Museum of Natural History, de 
Londres. 
 
Ha realitzat la correcció científica i l'adaptació a la Península Ibèrica de 
la guia Birds of Britain and Europe, de la Royal Society for the Protection 
of Birds (de Rob Hume), així com de 7 llibres suïssos (Delachaux et 
Niestlé): le loup , la Chouette effraie, le Chamois et l'isard, le Sanglier, 
le renard, le Faucon Pèlerin i la Chouette d'Athena.  
 
Redactor de diversos CD-ROMs de Natura i nombroses ressenyes de llibres 
i col.laborador de programes de TV.  
 
Assessor científic d'Exploradors (Weldon Owen), Simposi Internacional de 
Natura i Fotografia, Ed Thema, Natura salvatge, RBA Editors, Nostra 
Terra, MontPhoto, Ed Omega, EDC Natura, BICHOS de RBA (120 fascicles, 
traduïts a diversos idiomes) , Ed Blume, Iris, Mundo Científico i National 
Geographic. 
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CURS B09 Capta l’essència d’altres indrets. Fotografia de viatges 
PROFESSOR/A Eva Parey 

 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 18 a 20h, 6 sessions, inici 12 d’abril 

PREU 42€ 
OBSERVACIONS Hi ha dues sortides pràctiques : 26/4 i 10/5 

És imprescindible portar càmera rèflex o semirèflex.  
Cal tenir coneixements de fotografia i de com fer servir la càmera 
fotogràfica. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
En aquest taller s’impartiran els següents continguts:  
 
- Organització del viatge, consells pràctics. L’equip fotogràfic 
- La llum, aprendre a mirar. Composició i enquadrament 
- Tècnica fotogràfica aplicada al paisatge i l’arquitectura 
- Tècniques per obtindre els millors retrats. Mercats i espais públics 
- Fotografia d’interiors i de nit. L’alba i el capvespre. L’hora blava 
- El flaix, situacions en les que és necessari fer-lo servir 
- Revisió del material fotogràfic, edició i presentació 
- Classes pràctiques en espais públics 
 
Aquest temari s'adaptarà al ritme del grup en general.  
 
Les sessions seran teorico-pràctiques combinades amb projeccions de 
fotografia de viatges. A cada classe es reservarà un espai per fer visionats 
de fotografies dels alumnes. Durant el curs es programaran pràctiques 
relacionades amb la gent, el paisatge, l’arquitectura, els espais públics i la 
nit. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

www.evaparey.com 
  
Eva Parey cursa la seva formació en fotografia general en diversos centres 
postgraduant-se a l’IEFC (Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya) en 
l'especialitat de Fotoperiodisme i Assaig Social en Zones Conflictives i/o 
Deprimides. Posteriorment realitza un curs d'especialització de Fotografia 
de Viatges en el CEV (Escola Superior de Comunicació, Imatge i So). 
També realitza estudis d’Edició Gràfica i un workshop de Street 
Photography amb el fotògraf Bruce Gilden de l’ Agència Magnum Photos. 
 
Des de fa més d'una dècada treballa com a fotògrafa especialitzada en el 
reportatge de caràcter social, en retrat i fotografia de viatges, per agències 
i entitats de tot tipus, col·laborant amb diversos mitjans de comunicació, 
tals com: El Periódico de Catalunya, Diari Ara, El País, Yo Dona, Rutas 
del Mundo, Zazpika, Barcelona Metropolis, Revista Mia, Zazpi 
Haizetara, Interviu, entre d’altres. Des del 2014 és professora de 
fotografia al Tecnocampus de Mataró, el Tecnocampus, al Grau de Mitjans 
Audiovisuals. 
 
L'any 2008 gana la III Beca “Fotografia i Societat” del C.C. Jardins de la 
Pau pel treball “Vides Gitanes” que exposa en el mateix centre.  L'any 2011 
el treball “Nòmades a la força” és seleccionat pel comitè Visa Off per  ser 
exposat a Perpinyà dins el festival Visa Pour L’Image. Des del 2014 
exposa "Vents de l'Est" i "Les filles de Durga" a diferents festivals i centres 
culturals. Exposa l'any 2017 "Formentera, illa endins" a la Galeria 
Fotogràfica Il Mondo. 
 
Actualment està immersa en el rodatge de dos documentals: "Puro 
Tansen" entre Andalusia i Rajastan i "Batecs d'una illa" a Formentera. 
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CURS B10 INTRODUCCIÓ AL CINEMA PER A JOVES (16-20 anys) 
PROFESSOR/A EVA PONCET 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 18 a 20h 
Inici 11 d’abril 
8 sessions 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Els mitjans que s’utilitzaran són mòbils, tauletes o càmeres digitals. Es 

treballarà amb programes de fàcil accés. No cal experiència prèvia. 
Aquest taller s’imparteix en llengua castellana. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

L’objectiu del curs és apropar l’alumne a les diferents formes de 
representació,mitjançant la realització de petits treballs audiovisuals 
amb mitjans a l’abast de tothom (mòbils, tauletes o càmeres digitals, 
edició amb programes de fàcil accés). Amb aquestes tasques es potencia 
l’expressió personal del jove per troba mitjans, a través de la imatge i el 
so, i bolcar les seves idees, els seus sentiments, històries i experiències 
personals. D’altra banda, s’aprofundeix en el domini de les eines 
indispensables dels mitjans audiovisuals per tal de ser efectius en allò que 
volem expressar, buscant una inserció adequada i responsable en el 
context de la comunicació actual.Les classes d’aquest curs són 
principalment pràctiques. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

EVA PONCET / Directora, guionista y montajistaEstudió Artes 
Visuales en la escuela de Bellas Artes de Quilmes (Argentina), 
graduándose en el año 1989. En el año 1993 regresa del Instituto de Arte 
Cinematográfico de Avellaneda (Argentina), donde cursó conjuntamente 
la especialidad de Documental y Narrativa ficcional. Paralelamente a su 
carrera profesional en cine estudia Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires (Argentina) durante los años 1997-2002. 

En el año 2000 escribe el guión del largo de ficción “Vladimir en 
Buenos Aires”, que se filmó en el año 2001, y se estrenó en el 2002. 
Además de ser productora del film, trabaja como Asistente de Dirección 
en el mismo. Con dicho film participa de los festivales de Mar del Plata, 
Nantes, La Habana, Toulouse, Chicago y Lérida, donde gana el Premio 
al Mejor Director. 

En el 2001/2004 produce y codirige el largometraje documental 
“Habitación disponible” que participa en los festivales de La Habana, 
Mar del Plata, BAFICI, DerHumAlc, Festival de Tres Continentes de 
Venezuela, Carrefour des Cinemas de París y el VII Festival Nacional de 
Cine y Video Documental, donde gana el Premio al Mejor Documental. 
Se estrena en Buenos Aires en el 2005. 

 En el año 2013 finaliza su segundo largometraje documental “El 
tiempo encontrado”, como productora, directora  y montajista, que se 
estrenó en Julio de 2015. Participó en el Festival de Mar del Plata (2014). 
 

Se desempeña como montajista profesional participando en varios 
largos documentales y de ficción, así como también en programas de Tv y 
publicidad. En paralelo desarrolla su carrera como docente de Montaje en 
la Universidad del Cine (FUC - Argentina); en la Universidad de Buenos 
Aires (Argentina), en la carrera de Imagen y Sonido; y en la Universidad 
de Palermo (Argentina), en la carrera de Comunicación y Diseño. 

   
Actualmente está trabajando en el desarrollo del proyecto para 

largometraje de ficción “Ojos que no ven” (Guionista y Directora); y en 
el proyecto para largometraje documental “Entre el cielo y la tierra” 
(Guionista, Productora y Montajista). 
 
https://vimeo.com/user14030865 

 



  

 50 
 

 
CURS B11 INTRODUCCIÓ AL CINEMA DOCUMENTAL – TALLER TEORICO-PRÀCTIC 
PROFESSOR/A EVA PONCET 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 18 a 20h 
8 sessions 
Inici 10 d’abril 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Taller teoricopràctic. Recomanat al públic en general. Útil per a persones 

que vulguin documentar amb imatges determinats esdeveniments. No cal 
experiència prèvia. Aquest taller s’imparteix en llengua castellana. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

L’objectiu és apropar les eines teoricopràctiques necessàries per tal que 
els participants trobin un recorregut personal per concebre els seus propis 
projectes. Es farà un recorregut per les diferents instàncies d’elaboració: la 
investigació prèvia i el plantejament de la idea, pensar i imaginar el treball 
audiovisual, el procés d’escriptura del projecte, les diferents opcions de 
representació i producció i com aquestes es relacionen amb el tema 
escollit. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

EVA PONCET / Directora, guionista y montajista 

Estudio Artes Visuales en la escuela de Bellas Artes de Quilmes 
(Argentina), graduándose en el año 1989. En el año 1993 egresa del 
Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda (Argentina), donde cursó 
conjuntamente la especialidad de Documental y Narrativa ficcional. 
Paralelamente a su carrera profesional en cine estudia Filosofía en la 
Universidad de Buenos Aires (Argentina) durante los años 1997-2002. 

 
En el año 2000 escribe el guión del largo de ficción “Vladimir en 

Buenos Aires”, que se filmó en el año 2001, y se estrenó en el 2002. 
Además de ser productora del film, trabaja como Asistente de Dirección 
en el mismo. Con dicho film participa de los festivales de Mar del Plata, 
Nantes, La Habana, Toulouse, Chicago y Lérida, donde gana el Premio 
al Mejor Director. 

En el 2001/2004 produce y codirige el largometraje documental 
“Habitación disponible” que participa en los festivales de La Habana, 
Mar del Plata, BAFICI, DerHumAlc, Festival de Tres Continentes de 
Venezuela, Carrefour des Cinemas de París y el VII Festival Nacional de 
Cine y Video Documental, donde gana el Premio al Mejor Documental. 
Se estrena en Buenos Aires en el 2005. 

 En el año 2013 finaliza su segundo largometraje documental “El 
tiempo encontrado”, como productora, directora  y montajista, que se 
estrenó en Julio de 2015. Participó en el Festival de Mar del Plata (2014). 
 

Se desempeña como montajista profesional participando en varios 
largos documentales y de ficción, así como también en programas de Tv y 
publicidad. En paralelo desarrolla su carrera como docente de Montaje en 
la Universidad del Cine (FUC - Argentina); en la Universidad de Buenos 
Aires (Argentina), en la carrera de Imagen y Sonido; y en la Universidad 
de Palermo (Argentina), en la carrera de Comunicación y Diseño.  

  
Actualmente está trabajando en el desarrollo del proyecto para 

largometraje de ficción “Ojos que no ven” (Guionista y Directora); y en 
el proyecto para largometraje documental “Entre el cielo y la tierra” 
(Guionista, Productora y Montajista). 
 
https://vimeo.com/user14030865 
 
 

 



  

 51 
 

 
 

OFICIS I ARTESANIA 
 
 
CURS B12 EL PROCÉS CREATIU D’UNA JOIA 
PROFESSOR/A Maiane Fradera i Ametller 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 18 a 20h 
8 sessions 
Inici 12 d’abril 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Cal portar de casa cúter i o tisores ,material de dibuix que es 

disposi,llapis,bolígrafs,retoladors...,fotografies, imatges ,objectes que us 
siguin atractius, que actualment us motivin, us  interessin pel tema o us 
portin records... 
Aquest curs/taller pot  suposar  una despesa extra pel material que cada 
alumne triï per realitzar la seva peça. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Metodologia activa i participativa de l’alumnat, taller obert a les idees. 
Treball individual o en petits grups. 
 
El curs es basarà en la investigació individual  i en el procés de disseny 
d’una joia al voltant d’una temàtica escollida per l’alumne. 
Durant les sessions es facilitaran eines per potenciar la creativitat i els 
coneixements tècnics necessaris amb l’objectiu de materialitzar la idea 
en joia. 
La peça final serà el resultat d’un procés que ocuparà les quatre primeres 
sessions. 
Sessions pràctiques guiades. 
El taller constarà de dos blocs dividits en 4 sessions cada un. 
 
PRIMER BLOC 
 
1ª sessió – idea (cerca d’un tema partint de la plàstica)  
2ª sessió – concepte (sintetització de la idea) 
3ª sessió – forma (concreció del concepte amb tècniques volumètriques) 
4ª sessió – matèria ( investigació amb diferents materials)  
 
SEGON BLOC 
 
5ª,6ª,7ª.i 8ªSessió -Producció i materialització de la peça. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
MªÀngels Fradera i Ametller, nascuda a Mataró 
1980-1981-Curs de taller de manualitats amb Pepita Alemany i classe de 
pintura amb aquarel·les amb Jaume Arenes. 
 
1981-1986-Estudis a la secció d’Arts i oficis en l’especialitat de joieria. 
 
Premi extraordinari final de carrera i Diploma de l’Escola Massana de 
Barcelona. 
 
Diplomada en Arts Aplicades per l’Escola la Llotja i posterior convalidació 
de la diplomatura obtenint la titulació oficial com de Tècnic superior en 
joieria. 
 
1986-1988- Curs de perfeccionament a l’Escola Massana amb Ramon Puig i 
Cuyàs.  
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1985-1993 participació en diverses exposicions col•lectives a Barcelona, 
Munich, Hanau, Hamburg, Bon, Holanda, Colònia, Zurich, Brusel•les, 
Duseldorf, Pforheïm, Stuttgart, Laussanne, París i Helsinki. 
 
2007-Donació de tres obres pel fons del museu d’Arts Decoratives de 
Barcelona (museu del disseny) que varen formar part de l’exposició 
“Laboratori de joieria”. 
 
2015-Taller de Joies dins el marc de  l’exposició de Joies d’Autor de la 
Fundació Palau de Caldes d’Estrac 
 
Treballs d’Orfebreria  i Joiera:  peces úniques, encàrrecs personalitzats , 
arranjaments , bijuteria , repàs de peces de plata, injecció de ceres, 
models de Joieria, disseny , etc...  
 
1997-1999- Taller “EN DANSA” 
 
2001 en endavant- Empresa "25 kilates"  
 
Des del 2010- Formadora del Taller de Joieria al Centre 
de Formació Permanent "Tres Roques" de Mataró. 
 
 
 http://maianefradera.wix.com/maianestudidejoieria 
maianefradera@hotmail.com 
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CURS B13 Iniciació a la ceràmica 
PROFESSOR/A Ceràmica Ixió (Joan Serra i Mia LLauder.) 

 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 18 a 20 h. Inici 11 d’abril. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Es recomana portar una bata o davantal.El taller comptarà amb les eines 

que es necessiten. Aquesta activitat comporta una despesa extra en 
material. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Contingut del curs: 
 
- Tècnica del marrell, construcció d’un gerro simètric o bé tetera. Acabat 
esmaltat. 
- Tècnica de planxa, construcció d’una capsa de cares planes, o bé una 
escultura geomètrica. Acabats amb engalbes. 
- Tècnica del relleu, construcció d’una màscara o bé mural. Acabats 
depenent del projecte, sota coberta o esmalts. 
Depenent del nivell l’alumne es farà una o altra peça de cada una de les 
tècniques. 
 
Metodologia(tractament individualitzat): 
 
Classe de teòrica: visió general de la ceràmica. 
Explicació de l’exercici. 
Disseny del projecte. 
Elaboració de la peça. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
Mia LLauder  
Membre de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica de Ginebra. 
 
ESTUDIS: 
 
1980-1985: Estudis a l’Escola Massana. Diplomada en l’especialitat de 
ceràmica.   Barcelona. (Espanya) 
1985: Diplomada en Arts Aplicades por l’Escola la Llotja. 
Barcelona.(Espanya)  
 
EXPOSICIONS: 
 
2007:”Blanco” Fundació COAAT. Sevilla. (Espanya) 
Galeria Alexandra Irigoyen.CERCO.Zaragoza.(Espanya) 
Espai de l’ACC. Barcelona.(Espanya) 
 
2008:XIII Concurso Nacional de Cerámica de Valladolid.(Espanya) 
11ène biennale de la Ceramique Andenne.(Bélgica) 
Ceramique contemporaine Andenne. (Belgique) 
Art X 15.L’ Alcora. ( Espanya ) 
II Bienal Internacional de ceràmica de Marratxí . Palma. (Illes Balears) 
Cerâmica Catalâ. Galeria CRAT .Porto. (Portugal) 
Acadèmia Internacional de Cerámica. Xi’an. China Fuping. China 
 
2009: “2 a 2, ceràmica “. Associació de Ceramistes de Catalunya.    
Barcelona.(Espanya) 
“ La Renovación de la Cerámica del Mediterraneo” Maison de la 
Ceramique  Contemporaine. Giroussens. (França) 
IX Bienal Internacional de Cerâmica Artística Aveiro 2009. (Portugal) 
Expo Mercat d’Art. Argentona. Barcelona. (Espanya) 
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2010: Sala NTCRI. Caotun. (Taiwán) 
Kaushung Museum.( Taiwän) 
Yingge Ceramics Museum. (Taiwán) 
12ª Bienal de Cerámica de Andenne. (Bélgica) 
“Mixed Media-Ceramics plus”.Keramikmuseum Westerwald. Höhr. 
(Alemanya) 
 
2011:Mille et un bols.Musée Ariana. Genève (Suiza) 
Terres Blaves. Museu de ceràmica de Barcelona. (España) 
Galerie la Célestine. París (France) 
25è Aniversari ACC. Barcelona. (Spain) 
25è Aniversari ACC. Artesania Catalunya.Barcelona. (Spain) 
25è Aniversari ACC. Catell de la Bisbal.Girona. (Spain) 
Biennale internationale de céramique contemporaine de 
Châteauroux.Cedex. (France) 
“Més enllà de Cumella“.Museu d’Art Contemporani,La Sala.Vilanova i la 
Geltrú (Espanya)) 
 
       www.ceramicaixio.com 
       http://ceramicaixio.com/blogmia 
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CURS B14 Pintura de mobles i objectes 
PROFESSOR/A Montse Bassas 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 9 a 11 h. Inici 9 d’abril. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Cada participant ha de portar un objecte per pintar, de dimensions 

reduïdes, una bata i uns guants per no embrutar-se. 
Durant la primera sessió s’explicaran els materials que es necessiten per 
tal de poder realitzar el taller. Aquesta activitat comporta una despesa 
extra en material. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

La Chalk Paint o pintura de guix ofereix la possibilitat de pintar sense 
decapar, no necessita imprimació, s'adhereix molt bé sobre diferents 
superfícies i és molt fàcil d'aplicar. Té un acabat molt adequat per pintar 
els mobles amb aquest aspecte envellit que ens agrada tant. En aquest 
taller descobrirem les diferents tècniques (decapés, craquelats, envellits, 
estargits) i mostrarem com aplicar la pintura d’una manera senzilla. 
 Farem acabats a la cera i amb vernís a l'aigua.  

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Formació acadèmica 
 
BATXILLERAT I.E.S. Mediterrània (El Masnou) 
- Curs de formació de Restauradors del moble antic. (Escola Era) 
- Curs de tècniques pictòriques (Escola Era) 
- Curs de tapisseria (Escola Era) 
- Curs de reixeta (Escola Era) 
- Curs d’acabats de la fusta (Taller Xavier Duch) 
- Curs de pintura aplicada al moble (Mercantic) 
- Curs d’Ebanistería organitzat pel SOC,realitzat a les Escoles 
Professionals Salessianes de Sarrià.370 hores. 
 
Formació 
Complementària 
 
- Tècniques informàtiques de Gestió Administrativa (Forcem). 
- Formació contínua en competències a Barcelona Activa. 
 
Perfil Professional 
 
- Professora de tallers de restauració de mobles, pintura 
decorativa de mobles i manualitats. 
- Restauració i reciclatge de mobles per encàrrec. Pintat de 
mobles amb diverses tècniques: envellits, decapés, 
craquelats, etc.  
 
Experiència 
1986-2010 Disclub S.A (Barcelona) 
Empresa distribuïdora de productes multimèdia. 
2011-2013 
- Professora dels tallers de restauració de mobles, pintura 
decorativa de mobles i manualitats a Can Lleonart d’Alella. 
 
Nou de Nou  
www.noudenou.cat 
 
- Restauració i reciclatge de mobles per encàrrec. 
- Pintat de mobles per encàrrec. 
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CURS B15 Restauració de mobles 
PROFESSOR/A Montse Bassas 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 10 a 12 h. Inici 13 d’abril. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Cada participant ha de portar un objecte a restaurar, de dimensions 

reduïdes i una bata per no embrutar-se. 
Aquesta activitat comporta una despesa extra en material. 
Material:   
TINTSNATURALS,DECAPANT,MATACORCS(DESINFECTANT),MASSILLA,VERNÍS
: GOMALACA O TAPAPORUS,DISSOLVENT,PINZELL,PAPER DE VIDRE,COLA 
BLANCA,CINTA DE PINTOR. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

- Planificar la restauració de la peça  
- La preparació i neteja  
- El tractament insecticida i preventiu  
- La petita reparació  
- Tècniques de vernissatge o acabat superficial  
- Els diferents acabats i policromies  

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Formació acadèmica 
 
BATXILLERAT I.E.S. Mediterrània (El Masnou) 
- Curs de formació de Restauradors del moble antic. (Escola Era) 
- Curs de tècniques pictòriques (Escola Era) 
- Curs de tapisseria (Escola Era) 
- Curs de reixeta (Escola Era) 
- Curs d’acabats de la fusta (Taller Xavier Duch) 
- Curs de pintura aplicada al moble (Mercantic) 
- Curs d’Ebanistería organitzat pel SOC,realitzat a les Escoles 
Professionals Salessianes de Sarrià.370 hores. 
 
Formació 
Complementària 
 
- Tècniques informàtiques de Gestió Administrativa (Forcem). 
- Formació contínua en competències a Barcelona Activa. 
 
Perfil Professional 
 
- Professora de tallers de restauració de mobles, pintura 
decorativa de mobles i manualitats. 
- Restauració i reciclatge de mobles per encàrrec. Pintat de 
mobles amb diverses tècniques: envellits, decapés, 
craquelats, etc.  
 
Experiència 
 
1986-2010 Disclub S.A (Barcelona) 
Empresa distribuïdora de productes multimèdia. 
2011-2013 
- Professora dels tallers de restauració de mobles, pintura 
decorativa de mobles i manualitats a Can Lleonart d’Alella. 
 
Nou de Nou  
www.noudenou.cat 
 
- Restauració i reciclatge de mobles per encàrrec. 
- Pintat de mobles per encàrrec.    
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CURS B16 Manualitats 
PROFESSOR/A Montse Bassas 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 11.15 a 13.15 h. Inici 9 d’abril. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Aquesta activitat comporta una despesa extra en material: 

pinzells . La professora  els recomanarà el primer dia de classe 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Els alumnes crearan varis objectes tot practicant diferents tècniques i 
coneixeran els productes i la metodologia per poder aplicar-les. 
Aquest curs es totalment pràctic, farem servir material per reciclar 
aplicat a tècniques com: 
-decoupage 
-scrap 
-origami 
-estargits 
-embossing 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Formació acadèmica 
 
BATXILLERAT I.E.S. Mediterrània (El Masnou) 
- Curs de formació de Restauradors del moble antic. (Escola Era) 
- Curs de tècniques pictòriques (Escola Era) 
- Curs de tapisseria (Escola Era) 
- Curs de reixeta (Escola Era) 
- Curs d’acabats de la fusta (Taller Xavier Duch) 
- Curs de pintura aplicada al moble (Mercantic) 
- Curs d’Ebanistería organitzat pel SOC,realitzat a les Escoles 
Professionals Salessianes de Sarrià.370 hores. 
 
Formació 
Complementària 
 
- Tècniques informàtiques de Gestió Administrativa (Forcem). 
- Formació contínua en competències a Barcelona Activa. 
 
Perfil Professional 
 
- Professora de tallers de restauració de mobles, pintura 
decorativa de mobles i manualitats. 
- Restauració i reciclatge de mobles per encàrrec. Pintat de 
mobles amb diverses tècniques: envellits, decapés, 
craquelats, etc. 
  
Experiència 
 
1986-2010 Disclub S.A (Barcelona) 
Empresa distribuïdora de productes multimèdia. 
2011-2013 
- Professora dels tallers de restauració de mobles, pintura 
decorativa de mobles i manualitats a Can Lleonart d’Alella. 
 
Nou de Nou  
www.noudenou.cat 
 
- Restauració i reciclatge de mobles per encàrrec. 
- Pintat de mobles per encàrrec.    
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CURS B17 El cuir : ferretejat, troquelat, tenyit i cosit 
PROFESSOR/A Abel Ruiz 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 18 a 20 h. Inici 10 d’abril. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Cada alumne haurà de portar martell propi. Aquesta activitat comporta 

una despesa extra en material. 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Continguts:  
 
 Conèixer les propietats i prestacions del cuir. 
- Tècnica del ferretejat en fred. 
- Tècnica del troquelat. 
- Els acabats del cuir, tenyit, capes de protecció i brunyit.  
- Patronatge. 
- Cosit a mà. 
 
Metodologia:  
  
Elaboració de patrons en cartró de les peces. Tallar les parts del cuir, 
humitejar la pell per aplicar la tècnica del ferretejat. Tenyir el cuir amb 
anilines i betum. Aplicació de laques i vernissos per protegir els tints. 
Encolat de les peces, foradar el cuir per posteriorment poder cosir.  

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
Artesà Cultural: manufacturer, complements del cuir. 
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. 
2013, Barcelona. 
 
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de 
Catalunya.Diplomat en conservació i restauració de béns 
culturals.Especialitat; Escultura.2009,  Barcelona. 

Docent al Centre Cívic Golferichs 
Professor de curs aprèn a treballar el cuir. 
Novembre 2016, juny 2017 Barcelona. 
 
Docent a l’Escola de Conservació i Restauració d’Obres d’Art  
E.C.O.R.E. 
Professor de curs de conservació i restauració de la pell.  
Febrer- Abril 2015. Octubre., Desembre 2016 Barcelona.   
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CURS B18 Jardineria sostenible  
PROFESSOR/A Eduard Pey Camps 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dissabte de 10 a 13 h. Inici 14 d’abril. 5 sessions. 
El dia 21 d’abril no hi haurà classe 

PREU 52€ 
OBSERVACIONS Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material. 

Hi ha dues sessions pràctiques Pel que fa a les sessions pràctiques a Bon 
recés, els alumnes han de portar les eines pròpies necessàries amb 
relació a la poda i la plantació, així com roba còmoda per poder 
desenvolupar l'activitat. 
Col·labora: Associació Horts Urbans Bon Recés i Servei de Medi 
Ambient i Sostenibilitat   www.entornmediterrani.com 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 
* SESSIÓ 1: 
1.1.- Introducció a la jardineria: història, referències climatològiques, 
biologia, actualitat 
1.2.- El manteniment: consideracions generals, el manteniment en 
jardins, el manteniment en jardineres i testos 
 
* SESSIÓ 2: 
2.1. Les plantes: la diversitat de les plantes aplicada en jardineria, la 
selecció d'espècies, les plantes mediterrànies, plantació: tècnica i futur.  
 
* SESSIÓ 3: VISITA A GARDEN CENTER I PRÀCTIQUES D'ESQUEIXOS 
 
* SESSIÓ 4: 
4.1.- Les podes: fonaments de la poda, la poda d'arbrat ornamental i 
fruiter, la poda d'arbustives, subarbustives i herbàcies, la poda aplicada.  
4.2.- L'aigua i el reg: introducció a la problemàtica de l'aigua, la sequera i 
les plantes, l'estalvi d'aigua, els regs automàtics 
 
* SESSIÓ 5: PRÀCTIQUES DE PODA a la finca 'Bon Recés' 
 
Metodologia: 
 
El format del curs consistirà en classes magistrals acompanyades de 
diverses sessions pràctiques que permetran als alumnes avaluar i 
desenvolupar els coneixements desenvolupats en les sessions pràctiques. 
En totes les sessions a l'aula es realitzarà algun tipus d'activitat pràctica, 
com fer esqueixos, manipulat del vegetal, tècniques de plantació, 
reconeixement i anàlisi d'espècies... 
  

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

  
ESTUDIS 
 
· 2010 Màster en Jardineria i Paisatgisme. UPV, títol propi 
· 2004 Diploma de Postgrau en Planificació i Gestió Forestal. Universitat 
de Girona, Facultat de Ciències. Girona. 
· 2003 Grau superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i 
Paisatgístics. Escola de capacitació agrària i forestal Casa Xifra (Santa 
Coloma de Farners). 
 
CURSOS 
  
· Curs d’educació ambiental de 75 h de durada al CEDAM (Barcelona), 
2001 
· Pràctiques laborals amb l’enginyer de forests de la comarca de la 
Cerdanya Paco Cano. Experiència amb motoserra i desbrossadora. La 
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Cerdanya, 2002. 
· Pràctiques laborals al PN del cap de Creus, amb l’enginyer de forests 
Xavier Vilabella. Experiència en gestió i planificació forestal. Cap de 
Creus, 2003. 
· Títol d’aplicador qualificat de fitosanitaris. Santa Coloma de Farners, 
2002. 
· Curs de plagues en palmeres. Sta. Coloma 2008 
· Curs de plantes invasores. Sta. Coloma 2009 
· Curs de plantes mediterrànies, ECA Monells 2008 
· Curs de muntador de biocascades i bioestanys. 2009, Jardí Pond 
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C) SUPORT FAMILIAR 
 
PASTISSERIA 

 
CURS C01 Racó dolç: galetes,cupcakes i pastissos.Noves receptes 
PROFESSOR/A Cristina Camps 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 10 a 12.30 h. Inici 9 d’abril. 6 sessions. 

PREU 52€ 
OBSERVACIONS Cal portar davantal  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
La idea principal del taller és acostar la pastisseria creativa als alumnes, 
de manera amena i divertida, a la vegada que professional. 
 
El curs constarà de 6 sessions de 2,5 hores, i en cadascuna d’elles les 
receptes giraran al voltant d’un concepte previ. 
  

Els continguts seran els següents: 
1. Aprenem a fer un Drip Cakes.  
2. El Cupcake més bo del món. Cupcake de pastanaga. 
3. Cookies farcides de Nutella. 
4. Loaf Cake de llimona amb llavors de grosella i glacejat. 

Boníssim per esmorzar.  
5. Tiramisú diferent. Tiramisú de Nutella i coco.   
6. Rotllets especiats de canyella. Els famosos Canel Rolls.  

 
Metodologia:  
 
Curs pràctic on els alumnes aplicaran els coneixements teòrics explicats 
per la professora a través de  les elaboracions realitzades a classe. A 
l’inici de cada sessió, s’oferirà una petita introducció del temari que es 
realitzarà aquell dia a classe. S’explicarà la base general de les receptes, 
es donaran les claus per algun ingredient més complicat, i es procedirà a 
l’elaboració conjunta de les receptes indicades, seguint les instruccions 
de la professora. Finalment, es degustaran les receptes elaborades aquell 
dia.  
S’oferirà als alumnes un dossier amb totes les receptes realitzades durant 
el curs. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
Cristina Camps Palacios.  
La petite galette (www.lapetitegalette.com)  
 
Llicenciada en Història de l’Art i amb un Màster en Estudis d’Àsia 
Oriental, va decidir donar un tomb a la seva vida professional i dedicar-se 
a la Rebosteria Creativa.  
 
Realitzà els quatre cursos Wilton en Rebosteria anglosaxona, sent 
condecorada amb el diploma estrella. Un curs-màster en Creació i Gestió 
de Bakeries, negocis relacionats amb la pastisseria creativa. 
 
 El maig del 2014 creà La petite galette (www.lapetitegalette.com), blog 
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de pastisseria creativa i cuina. 
 
 L’octubre de 2015 inicià la seva carrera professional en el sector, 
professionalitzant La petite galette i creant la seva pròpia empresa.  
 
Ha dut a terme pràctiques al País Basc, i treballat per obradors de 
pastisseria creativa, així com la realització de tallers per ajuntaments 
com el de Barcelona, Mataró, i altres entitats públiques.  
Des del desembre del 2016, compta amb la seva pròpia botiga de 
rebosteria creativa a la localitat de Badalona.  
 
Com a curiositat, el passat més de març va ser seleccionada per 
MasterChef com un dels 20 millors cuiners amateurs de Catalunya, Aragó, 
i Illes Balears, entre més de 3.000 participants, atorgant-li d’aquesta 
manera la famosa cullera de fusta com a guardó. 
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CURS C02 Temps de dolços d’estiu 
PROFESSOR/A Esther Mora Font 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 17 a 20h, 5 sessions, inici 12 d’abril 

PREU 52€ 
OBSERVACIONS Cal portar davantal i algun tipus de cobriment pel cap 

 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

. Postres en plat 

. Melmelades de primavera 

. Mousses en got 

. Coques de revetlla 
 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
Formació en cuina i pastisseria a l´Escola Hofmann de Barcelona, al 
Gremi de Pastisseria  
 
Gremi de Flequers de Barcelona: cursos d´especialitazció en  
Cuina i Pastisseria. 
 
Experiència professional a la pastisseria Hofmann i a la Pastisseria Dolç i 
Salat de Roquetes. 
 
Experiència docent en les escoles Terra d´escudella, Alexandra formació i 
Escola Superior de Turisme. 
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CURS C03/C04 La pastisseria de sempre 
PROFESSOR/A Toni Valls 

 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres 
            Matí de 10 a 12h 
            Tarda de 18 a 20h 
8 sessions, inici 11 d’abril 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS  

 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
• Masses d‘ou batut. Treballarem el pa de pessic, melindros 

etc. 
  

• Cremes i banys amb sucre. Treball amb sucre, iema i 
xocolata. 

  
• Pastisseria. Acabats individuals i de rebosteria. 

  
• Plum cake i similars. Treballs amb magdalenes, tarta 

alemanya etc.  
 

• Masses de full. Treballar el full amb diversos formats. 
  

• Masses escaldades. Lioneses, pals, bunyols.  
 

• Estructures arenisques. Elaboració de polvorons, pasta brisa 
etc. 

 
• Pastes seques i de te. Conèixer les varietats i elaborar-ne.  

 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
Toni Valls ha estat treballant des de molt jove a diferents pastisseries on 
ha pogut aprendre les tècniques per elaborar els dolços de sempre. 
 
Formació al Gremi de Pastissers de Barcelona. 
 
Negoci propi de pastisseria a Argentona durant més de 15 anys.  
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CUINA 
 
CURS C05 Tapes i aperitius 
PROFESSOR/A Josep Vidal (Calaix de cultura) 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 10.30 a 12.30 h. Inici 10 d’abril. 6 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS No calen coneixements previs per realitzar el curs. 

 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
A la primera sessió es plantejaran les receptes que es faran durant el 
taller, però que es podran modificar si el grup vol treballar altres 
productes o plats: 
 
Rotlles de salmó i alvocat. 
Brie arrebossat acompanyat confitura de carbassa. 
Filo de botifarra negra.  
Pacanes cruixents picants. 
Hummus amb verduretes. 
Salsitxes amb soja i mel. 
Mini hamburguesa de luxe. 
Tartaleta de tonyina.  
Llibrets d’albergínia.       
Palets de pernil salat. 
Ous  farcits de lluç i gambes. 
Bombons de foie gras amb crocant d’ametlles. 
Mini caprese. 
Canelons de mortadel·la amb brots d’enciams. 
Tàrtar de salmó i poma. 
Espàrrecs amb bacó.  
Full de cranc i caviar. 
 
Metodologia:   
 
En aquest curs combinarem la part pràctica amb la part teòrica. Al final 
de cada sessió es farà un tastet dels plats cuinats 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
En Josep Vidal és cuiner i ha estat xef durant 25 anys en un restaurant de 
cuina de mercat. Té experiència com a docent a diferents centres cívics i 
culturals.  
Actualment, combina els tallers i cursos amb el seu negoci gastronòmic de 
creació de salses i altres productes. 
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CURS C06 Sabors, aromes i colors de primavera i estiu: les receptes més creatives 
PROFESSOR/A Josep Vidal (Calaix de cultura) 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 18.30 a 20.30 h. Inici 10 d’abril. 6 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS No calen coneixements previs per realitzar el curs. 

 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Taller on farem diverses receptes amb productes de mercat i de 
proximitat. Cuinarem amb ingredients de temporada, entrants, plats 
principals i postres. Cuina per al dia a dia i per quedar bé en ocasions 
especials. També aprendrem trucs per optimitzar els ingredients al màxim 
i guanyar en temps i en vistositat dels plats. 
 
 
Metodologia:  
  
En aquest curs combinarem la part pràctica amb la part teòrica. Al final 
de cada sessió es farà un tastet dels plats cuinats 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
En Josep Vidal és cuiner i ha estat xef durant 25 anys en un restaurant de 
cuina de mercat. Té experiència com a docent a diferents centres cívics i 
culturals.  
Actualment, combina els tallers i cursos amb el seu negoci gastronòmic de 
creació de salses i altres productes. 
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CURS C07 Coques i pastissos salats 
PROFESSOR/A Montse Tapia 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dissabte de 10 a 13 h. Inici 14 d’abril. 2 sessions. 

PREU 24€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Les coques sempre venen de gust i més encara quan s’acosta el bon 
temps. En aquest taller elaborarem diferents masses (brioix, recapte) i us 
donarem receptes fàcils per triomfar a la revetlla o als pícnics 
primaverals.  Partirem de receptes simples que us permetin, amb els 
nostres consells, crear diferents versions. 
 
Metodologia:   
Les classes seran demostratives, s’ explicaran diferents opcions, es 
donaran consells  d’ elaboració i es degustaran els diferents plats. 
 
 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

  
Estudis: 
 
COU, Institut de Batxillerat de Sant Cugat del Vallès 
Primer curs de Periodisme, Universitat de Bellaterra 
Primer curs de Filologia Hispànica, Universitat de Bellaterra 
1986-1988. Hostaleria, especialitat cuina: Escola de cuina i restauració de 
Barcelona. 
1990.Curs de dietètica i planificació de menús per a col·lectivitats, CAM 
(Centre Alimentària de la Mediterrània) 
1993. Tres mòduls de "Formació de formadors" impartits pel Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
1994. Curs de Cuina Mediterrània a Madrid. 
1995. Curs de Muntatge de bufets a l'Escola de Restauració de Barcelona. 
1995. Curs de cuina Restaurant "El Bulli" de Ferran Adrià. 
1996. Stage Restaurant Arzak 
2002. Curs de cuina Natural-Macrobiòtica de Montse Bradford. 
2004-2005. Curs d'Introducció a la dietètica, impartit per Olga Cuevas, IFP 
Roger de Llúria 
 
Experiència 
 
Mestra de cuina des de fa 6 anys. 
Col·laboradora habitual de les revistes CuerpoMente i Descobrir cuina. 
 
www.montsecuines.com 
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CURS C08 Festa a la cuina:receptes per quedar bé quan convides 
PROFESSOR/A Montse Tapia 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dissabte de 10 a 13 h. Inici 28 d’abril. 2 sessions. 

PREU 24€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Vols que els teus convidats quedin enlluernats? Et proposem receptes 
sanes,creatives, senzilles i molt lluïdes per convidar o per compartir. 
 
Les classes seran demostratives, s’ explicaran diferents opcions, es 
donaran consells  d’ elaboració i es degustaran els diferents plats. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
 Estudis: 
 
COU, Institut de Batxillerat de Sant Cugat del Vallès 
Primer curs de Periodisme, Universitat de Bellaterra 
Primer curs de Filologia Hispànica, Universitat de Bellaterra 
1986-1988. Hostaleria, especialitat cuina: Escola de cuina i restauració de 
Barcelona. 
1990.Curs de dietètica i planificació de menús per a col·lectivitats, CAM 
(Centre Alimentària de la Mediterrània) 
1993. Tres mòduls de "Formació de formadors" impartits pel Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
1994. Curs de Cuina Mediterrània a Madrid. 
1995. Curs de Muntatge de bufets a l'Escola de Restauració de Barcelona. 
1995. Curs de cuina Restaurant "El Bulli" de Ferran Adrià. 
1996. Stage Restaurant Arzak 
2002. Curs de cuina Natural-Macrobiòtica de Montse Bradford. 
2004-2005. Curs d'Introducció a la dietètica, impartit per Olga Cuevas, IFP 
Roger de Llúria 
 
Experiència 
 
Mestra de cuina des de fa 6 anys. 
Col·laboradora habitual de les revistes CuerpoMente i Descobrir cuina. 
 
www.montsecuines.com 
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CURS C09 Croquetes,hamburguses i mandonguilles vegetarianes 
PROFESSOR/A Montse Tapia 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dissabte de 10 a 13 h. Inici 12 de maig. 2 sessions. 

PREU 24€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
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 animals. Et proposem les versions vegetarianes d’èxit 
assegurat. 
 
Metodologia:   
 
Les classes seran demostratives, s’ explicaran diferents opcions, es 
donaran consells  d’ elaboració i es degustaran els diferents plats. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

  
Estudis: 
 
COU, Institut de Batxillerat de Sant Cugat del Vallès 
Primer curs de Periodisme, Universitat de Bellaterra 
Primer curs de Filologia Hispànica, Universitat de Bellaterra 
1986-1988. Hostaleria, especialitat cuina: Escola de cuina i restauració de 
Barcelona. 
1990.Curs de dietètica i planificació de menús per a col·lectivitats, CAM 
(Centre Alimentària de la Mediterrània) 
1993. Tres mòduls de "Formació de formadors" impartits pel Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
1994. Curs de Cuina Mediterrània a Madrid. 
1995. Curs de Muntatge de bufets a l'Escola de Restauració de Barcelona. 
1995. Curs de cuina Restaurant "El Bulli" de Ferran Adrià. 
1996. Stage Restaurant Arzak 
2002. Curs de cuina Natural-Macrobiòtica de Montse Bradford. 
2004-2005. Curs d'Introducció a la dietètica, impartit per Olga Cuevas, IFP 
Roger de Llúria 
 
Experiència 
 
Mestra de cuina des de fa 6 anys. 
Col·laboradora habitual de les revistes CuerpoMente i Descobrir cuina. 
 
www.montsecuines.com 
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CURS C10 La carmanyola:plats únics per a cada dia 
PROFESSOR/A Montse Tapia 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 18.15 a 20.15 h. Inici 9 d’abril. 4 sessions. 

PREU 32€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Aprèn a elaborar plats únics, equilibrats i complets per portar a la feina. 
Ja veuràs com obren els ulls els teus companys! 
 
Les classes seran demostratives, s’ explicaran diferents opcions, es 
donaran consells  d’ elaboració i es degustaran els diferents plats. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
 Estudis: 
 
COU, Institut de Batxillerat de Sant Cugat del Vallès 
Primer curs de Periodisme, Universitat de Bellaterra 
Primer curs de Filologia Hispànica, Universitat de Bellaterra 
1986-1988. Hostaleria, especialitat cuina: Escola de cuina i restauració de 
Barcelona. 
1990.Curs de dietètica i planificació de menús per a col·lectivitats, CAM 
(Centre Alimentària de la Mediterrània) 
1993. Tres mòduls de "Formació de formadors" impartits pel Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
1994. Curs de Cuina Mediterrània a Madrid. 
1995. Curs de Muntatge de bufets a l'Escola de Restauració de Barcelona. 
1995. Curs de cuina Restaurant "El Bulli" de Ferran Adrià. 
1996. Stage Restaurant Arzak 
2002. Curs de cuina Natural-Macrobiòtica de Montse Bradford. 
2004-2005. Curs d'Introducció a la dietètica, impartit per Olga Cuevas, IFP 
Roger de Llúria 
 
Experiència 
 
Mestra de cuina des de fa 6 anys. 
Col·laboradora habitual de les revistes CuerpoMente i Descobrir cuina. 
 
www.montsecuines.com 
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CURS C11 La volta al món: un viatge per les receptes més atractives 
PROFESSOR/A Montse Tapia 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 18.15 a 20.15 h. Inici 14 de maig. 4 sessions. 

PREU 32€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Un repàs per les receptes més emblemàtiques d’arreu del món: amanida 
niçarda,estofat bourguignon,pastís de carbassa,tatziqui,taboulé,tahin de 
be,tartar de tonyina, Dahl de llenties,pa hindú, Yakisoba, sopa de miso, 
strogonoff... 
 
Les classes seran demostratives, s’ explicaran diferents opcions, es 
donaran consells  d’ elaboració i es degustaran els diferents plats. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

  
Estudis: 
 
COU, Institut de Batxillerat de Sant Cugat del Vallès 
Primer curs de Periodisme, Universitat de Bellaterra 
Primer curs de Filologia Hispànica, Universitat de Bellaterra 
1986-1988. Hostaleria, especialitat cuina: Escola de cuina i restauració de 
Barcelona. 
1990.Curs de dietètica i planificació de menús per a col·lectivitats, CAM 
(Centre Alimentària de la Mediterrània) 
1993. Tres mòduls de "Formació de formadors" impartits pel Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
1994. Curs de Cuina Mediterrània a Madrid. 
1995. Curs de Muntatge de bufets a l'Escola de Restauració de Barcelona. 
1995. Curs de cuina Restaurant "El Bulli" de Ferran Adrià. 
1996. Stage Restaurant Arzak 
2002. Curs de cuina Natural-Macrobiòtica de Montse Bradford. 
2004-2005. Curs d'Introducció a la dietètica, impartit per Olga Cuevas, IFP 
Roger de Llúria 
 
Experiència 
 
Mestra de cuina des de fa 6 anys. 
Col·laboradora habitual de les revistes CuerpoMente i Descobrir cuina. 
 
www.montsecuines.com 
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CURS C12 La cuina de les tres esses: saludable, simple i suculenta 
PROFESSOR/A Montse Tapia 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 18 a 20 h. Inici 13 d’abril. 3 sessions. 

PREU 24€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
“Les tres esses,per a mi, són tres qualitats que han de tenir les receptes: 
ser simples, ser saludables i ser suculentes. I si pot ser, amb no gaire 
ingredients. Perquè la cuina s’ha de gaudir mentre la fem , quan la 
mengem i quan la digerim” 
 
Les classes seran demostratives, s’ explicaran diferents opcions, es 
donaran consells  d’ elaboració i es degustaran els diferents plats. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
 Estudis: 
 
COU, Institut de Batxillerat de Sant Cugat del Vallès 
Primer curs de Periodisme, Universitat de Bellaterra 
Primer curs de Filologia Hispànica, Universitat de Bellaterra 
1986-1988. Hostaleria, especialitat cuina: Escola de cuina i restauració de 
Barcelona. 
1990.Curs de dietètica i planificació de menús per a col·lectivitats, CAM 
(Centre Alimentària de la Mediterrània) 
1993. Tres mòduls de "Formació de formadors" impartits pel Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
1994. Curs de Cuina Mediterrània a Madrid. 
1995. Curs de Muntatge de bufets a l'Escola de Restauració de Barcelona. 
1995. Curs de cuina Restaurant "El Bulli" de Ferran Adrià. 
1996. Stage Restaurant Arzak 
2002. Curs de cuina Natural-Macrobiòtica de Montse Bradford. 
2004-2005. Curs d'Introducció a la dietètica, impartit per Olga Cuevas, IFP 
Roger de Llúria 
 
Experiència 
 
Mestra de cuina des de fa 6 anys. 
Col·laboradora habitual de les revistes CuerpoMente i Descobrir cuina. 
 
www.montsecuines.com 
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CURS C13 El mètode Batch cooking: aprofita els aliments i el temps 
PROFESSOR/A Montse Tapia 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 18 a 20h, 3 sessions, inici 4 de maig 

PREU 24€ 
OBSERVACIONS  

 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Cuina de manera ràpida, organitzada i saludable per a tota la setmana. 
Prepararem uns bàsics de cuina que després es poden combinar i 
transformar en menjars principals. Aprendràs a guanyar temps i a 
estalviar diners.  
 
Les classes seran demostratives, s’ explicaran diferents opcions, es 
donaran consells  d’ elaboració i es degustaran els diferents plats. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
Estudis: 
 
COU, Institut de Batxillerat de Sant Cugat del Vallès 
Primer curs de Periodisme, Universitat de Bellaterra 
Primer curs de Filologia Hispànica, Universitat de Bellaterra 
1986-1988. Hostaleria, especialitat cuina: Escola de cuina i restauració de 
Barcelona. 
1990.Curs de dietètica i planificació de menús per a col·lectivitats, CAM 
(Centre Alimentària de la Mediterrània) 
1993. Tres mòduls de "Formació de formadors" impartits pel Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
1994. Curs de Cuina Mediterrània a Madrid. 
1995. Curs de Muntatge de bufets a l'Escola de Restauració de Barcelona. 
1995. Curs de cuina Restaurant "El Bulli" de Ferran Adrià. 
1996. Stage Restaurant Arzak 
2002. Curs de cuina Natural-Macrobiòtica de Montse Bradford. 
2004-2005. Curs d'Introducció a la dietètica, impartit per Olga Cuevas, IFP 
Roger de Llúria 
 
Experiència 
 
Mestra de cuina des de fa 6 anys. 
Col·laboradora habitual de les revistes CuerpoMente i Descobrir cuina. 
 
www.montsecuines.com 
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CURS C14 Sopars de duro:saludables,ràpids i econòmics 
PROFESSOR/A Montse Tapia 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 18 a 20h,3 sessions, inici 25 de maig 

PREU 24€ 
OBSERVACIONS  

 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Dinem a fora o l’escola. Arribem tard i hem de preparar sopars saludables 
en família. Et proposem receptes pim-pam o receptes que puguis deixar a 
punt quan prepares la carmanyola. 
 
Les classes seran demostratives, s’ explicaran diferents opcions, es 
donaran consells  d’ elaboració i es degustaran els diferents plats. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
Estudis: 
 
COU, Institut de Batxillerat de Sant Cugat del Vallès 
Primer curs de Periodisme, Universitat de Bellaterra 
Primer curs de Filologia Hispànica, Universitat de Bellaterra 
1986-1988. Hostaleria, especialitat cuina: Escola de cuina i restauració de 
Barcelona. 
1990.Curs de dietètica i planificació de menús per a col·lectivitats, CAM 
(Centre Alimentària de la Mediterrània) 
1993. Tres mòduls de "Formació de formadors" impartits pel Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
1994. Curs de Cuina Mediterrània a Madrid. 
1995. Curs de Muntatge de bufets a l'Escola de Restauració de Barcelona. 
1995. Curs de cuina Restaurant "El Bulli" de Ferran Adrià. 
1996. Stage Restaurant Arzak 
2002. Curs de cuina Natural-Macrobiòtica de Montse Bradford. 
2004-2005. Curs d'Introducció a la dietètica, impartit per Olga Cuevas, IFP 
Roger de Llúria 
 
Experiència 
 
Mestra de cuina des de fa 6 anys. 
Col·laboradora habitual de les revistes CuerpoMente i Descobrir cuina. 
 
www.montsecuines.com 
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MONOGRÀFICS 
 

C15. 
DIJOUS 12 d’abril 

C16. 
DIJOUS 10 de maig 

C17. 
DIJOUS 7 de juny 

10.30 a 13.30h 10.30 a 13.30h 10.30 a 13.30h 
Josep Vidal.Calaix 
de cultura 

Josep Vidal.Calaix 
de cultura 

Josep Vidal.Calaix 
de cultura 

12€  12€ 12€ 
Tres Roques,tres 
arrossos 

Tot és més divertit 
si hi posem salsa 

Tàrtars i ceviches 

 
 

C18. 
DIVENDRES  
13 d’abril 

C19. 
DIVENDRES  
11 de maig 

C20. 
DIVENDRES  
8 de juny 

9 a 13h 9 a 13h 9 a 13h 
Esther Mora Esther Mora Esther Mora 
16€ 16€ 16€ 
TALLER DE PA TALLER DE PA TALLER DE PA 
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NUTRICIÓ 
 
CURS C21 Coaching nutricional 
PROFESSOR/A Griselda Marfà 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 17 a 19 h. Inici 12 d’abril. 8 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Contingut del curs: 

- Roda de l’alimentació. Propòsits i motivació 
- Quins canvis vols fer dels teus hàbits alimentaris. 
- Barreres i recursos.  
- Les teves creences potenciadores i les limitants. 
- Pla d’acció. Pautes alimentàries que m’apropen a l’objectiu. 
- Escala gradual del zero al deu 
- Línia de la vida 
- Valoració dels canvis i passos favorables 
-  

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments  
 
Postgraduada en Dietètica i Nutrició Humana. 
 
Coaching nutricional avalat per IAC Coaching Masteries. 
 
- Professora de manipuladors d’aliments. Certificació. 
 
- Educadora en nutrició: dietes personalitzades i guia  per a que el client 
adquireixi i integri hàbits alimentaris saludables. Coaching nutricional. 
 
- Conferències :  “Alimentació i salut”; “Estima els teus fills donant-los-hi 
salut amb l’Alimentació”; “Alimentació i osteoporosis”; “Els fruits secs 
engreixen?”; “El colesterol i l’alimentació”; “Hàbits alimentaris per a 
deixar de fumar”; “Mites alimentaris”; “Avantatges i inconvenients de les 
dietes de règim”; “Com influeixen les emocions en la manera 
d’alimentar-nos”, “ Alimentació i emocions”,etc. 
 
www.dietaresponsable.blogspot.com 
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CURS C22 Planifica els menús dels teus fills(3-12 anys) 
PROFESSOR/A Griselda Marfà 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 17 a 19 h. Inici 9 d’abril. 6 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Contingut: 
 
. L’alimentació infantil. Objectiu. 
 
.Creixement i desenvolupament. Requeriments nutritius en l’etapa 
infantil.  
 
. Alimentació i escola. Com combinar els menús?. Dieta equilibrada per 
l’etapa infantil. 
 
. Desequilibri alimentari en l’etapa infantil. Conseqüències.  
 
. Sobrepès i obesitat. Podem ajudar el nostre fill? 
 
. Estratègies per a introduir nous aliments i nous hàbits saludables. 
 
. Situacions de diarrea, restrenyiment, vòmits. Com actuar? 
 
. Exemples pràctics de menús saludables i divertits en l’etapa infantil. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
- Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments 
 
-Postgraduada en Dietètica i Nutrició Humana. 
 
- Coaching nutricional avalat per IAC Coaching Masteries. 
 
- Professora de manipuladors d’aliments. Certificació. 
 
- Educadora en nutrició: dietes personalitzades i guia  per a que el client 
adquireixi i integri hàbits alimentaris saludables. Coaching nutricional. 
 
- Conferències :  “Alimentació i salut”; “Estima els teus fills donant-los-hi 
salut amb l’Alimentació”; “Alimentació i osteoporosis”; “Els fruits secs 
engreixen?”; “El colesterol i l’alimentació”; “Hàbits alimentaris per a 
deixar de fumar”; “Mites alimentaris”; “Avantatges i inconvenients de les 
dietes de règim”; “Com influeixen les emocions en la manera 
d’alimentar-nos”, “ Alimentació i emocions”,etc. 
 
www.dietaresponsable.blogspot.com 
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CURS C23 Alimentació per rendir al 110% en l’esport 
PROFESSOR/A Griselda Marfà 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 19.15 a 21.15 h. Inici 9 d’abril. 6 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Contingut : 

1. Nutrients i classificació funcional dels nutrients en l’esport. 
 

2. Alimentació i nutrició. Necessitats energètiques i nutricionals en 
l’esport. 

 
3. Hidratació. 

 
4. Planificació dietètica 

 
5. Mites i errors en l’alimentació esportiva 

 
6. Aspectes culinaris per als esportistes 

 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
- Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments 
  
-Postgraduada en Dietètica i Nutrició Humana. 
 
- Coaching nutricional avalat per IAC Coaching Masteries. 
 
- Professora de manipuladors d’aliments. Certificació. 
 
- Educadora en nutrició: dietes personalitzades i guia  per a que el client 
adquireixi i integri hàbits alimentaris saludables. Coaching nutricional. 
 
- Conferències :  “Alimentació i salut”; “Estima els teus fills donant-los-hi 
salut amb l’Alimentació”; “Alimentació i osteoporosis”; “Els fruits secs 
engreixen?”; “El colesterol i l’alimentació”; “Hàbits alimentaris per a 
deixar de fumar”; “Mites alimentaris”; “Avantatges i inconvenients de les 
dietes de règim”; “Com influeixen les emocions en la manera 
d’alimentar-nos”, “ Alimentació i emocions”,etc. 
 
www.dietaresponsable.blogspot.com 
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CURS C24 Una setmana de menús equilibrats 
PROFESSOR/A Griselda Marfà 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 19.15 a 21.15 h. Inici 12 d’abril. 6 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Contingut: 
 

- Definició d’alimentació i nutrició. 
 

- Procés de la nutrició. 
 

- Valor energètic dels aliments. Definició de caloria. 
 

- Classificació funcional dels nutrients. 
 

- Grups d’aliments. 
 

- Bases per a una dieta equilibrada 
 

- La importància dels esmorzars 
 

- La dieta Mediterrània. 
 

- Elaboració d’un menú equilibrat (esmorzar, dinar, berenar i 
sopar). 

 
- Pautes de nutrició equilibrada al llarg de la setmana per poder 

aconseguir una dieta equilibrada i saludable. 
 

- Organització de menús setmanal 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
- Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments 
 
-Postgraduada en Dietètica i Nutrició Humana. 
 
- Coaching nutricional avalat per IAC Coaching Masteries. 
 
- Professora de manipuladors d’aliments. Certificació. 
 
- Educadora en nutrició: dietes personalitzades i guia  per a que el client 
adquireixi i integri hàbits alimentaris saludables. Coaching nutricional. 
 
- Conferències :  “Alimentació i salut”; “Estima els teus fills donant-los-hi 
salut amb l’Alimentació”; “Alimentació i osteoporosis”; “Els fruits secs 
engreixen?”; “El colesterol i l’alimentació”; “Hàbits alimentaris per a 
deixar de fumar”; “Mites alimentaris”; “Avantatges i inconvenients de les 
dietes de règim”; “Com influeixen les emocions en la manera 
d’alimentar-nos”, “ Alimentació i emocions”,etc. 
 
www.dietaresponsable.blogspot.com 
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CREIXEMENT PERSONAL 
 
 
 
CURS C25 Comunicació assertiva 
PROFESSOR/A Grace Puertas 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 17 a 19 h. Inici 11 d’abril. 6 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Contingut del curs: 
 
Definició d’empatia 
Definició de l’assertivitat 
Per què l’assertivitat és útil? 
Trets de les conductes passives, agressives i assertives 
Tècniques assertives i habilitats socials: 

•  Fer i rebre una queixa 
•  Fer front a les crítiques 
•  Dir no 
•  Fer elogis 
•  Fer peticions 

Resolució de conflictes de manera assertiva 
Pràctica de l’assertivitat a la vida quotidiana 
 
Metodologia:   
 
Primer aprendrem els fonaments teòrics i els models de conducta i 
posteriorment veurem i practicarem tècniques per a tenir una conducta 
assertiva. Els recursos didàctics bàsics són els jocs de rol i els exercicis 
escrits, debats en petits grups, visualització de vídeos i realització de 
tests i qüestionaris.  
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 

 FORMACIÓ   
      
          Llicenciada en psicologia per la Universitat de Girona. 
          Curs de  Postgrau d’actualització en psicopatologia.UdG 
          Curs de Postgrau de trastorns de l’alimentació. 
          Màster en psicologia esportiva. 
 
EXPERIENCIA PROFESSIONAL  
 
2005- Act.     Consultora i formadora de l’empresa ESTRATEGIES DE 
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, S. L. (divisió 6TMA i divisió PSICOSPORT) 
2007-2008- Consultora i formadora de l’empresa SURAL- INDAE. 
2008-Act.    Consultora de Makeateam-INDAE. 
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CURS C26 Intel·ligència emocional  
PROFESSOR/A Grace Puertas 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 19.15 a 21.15 h. Inici 11 d’abril. 6 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

  
Contingut : 
 
        Les intel·ligències múltiples 
 

El concepte d'intel·ligència emocional 
 
Característiques de la persona emocionalment intel·ligent 
 
Entrenament en les següents competències personals: 

• Regulació emocional 
• Autoestima 
• Motivació 

 
Entrenament en les següents competències socials: 

• Empatia 
• Relació positiva amb els altres 

 
Aplicació de la intel·ligència emocional en el marc personal i 
laboral 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 

 FORMACIÓ  
       
          Llicenciada en psicologia per la Universitat de Girona. 
          Curs de  Postgrau d’actualització en psicopatologia.UdG 
          Curs de Postgrau de trastorns de l’alimentació. 
          Màster en psicologia esportiva. 
 
EXPERIENCIA PROFESSIONAL  
 
2005- Act.     Consultora i formadora de l’empresa ESTRATEGIES DE 
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, S. L. (divisió 6TMA i divisió PSICOSPORT) 
2007-2008- Consultora i formadora de l’empresa SURAL- INDAE. 
2008-Act.    Consultora de Makeateam-INDAE. 
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CURS C27 Mindfulness: viu les emocions amb consciència plena   
PROFESSOR/A Arantxa Sabanés 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 18 a 20 h. Inici 9 d’abril. 6 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

  
Contingut del curs: 
 
Què és Mindfuness o Atenció Plena i de què em pot servir? 

- El Mindfulness i la intel·ligència emocional 

- Aprenent a reconèixer les meves emocions 

- Aprenent a comprendre les meves emocions 

- Aprenent a regular les meves emocions 

- Cap a un major benestar emocional 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
- Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
- Màster en Psicopatologia Clínica de l’Adult per la Universitat Autònoma 
de Barcelona 
 
- Postgrau en detecció i intervenció en violència familiar. Un enfocament 
interdisciplinari per la Universitat de Barcelona 
 
- Formació en MBSR- Reducció de l’estrès basada en Mindfulness 
 
- Sòcia-directora del Centre de Psicologia Puyané Sabanés Psicologia 
Clínica 
 
- Membre de l’Associació L’Hora Violeta 
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EINES PERSONALS 
 
 
CURS C28 L’armari:omple’l amb les teves creacions.Patronatge i costura 
PROFESSOR/A Sandra del Cerro 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 18 a 20h, 8 sessions, inici 11 d’abril 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Material que cal dur per aquest taller: 

- Unes tisores per tallar paper           - Agulles de cap 
- Un llapis                                            - Fil d’embastar i 

agulles per cosir. 
- Una goma                                         -  Les teles triades 
- Una cinta mètrica                              -  El fils 

corresponents per les teles triades 
- Un didal (Opcional)                           -  Màquina de cosir, 

(Qui la tingui) 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Aprendrem a fer qualsevol peça de roba escollida per l’alumne. 
Començarem pensant en la creació que volem, ja sigui d’una invenció 
pròpia o d’algun model tret d’internet. Tallarem la roba escollida, 
muntarem la peça, emprovarem i la cosirem. Resoldrem qualsevol dubte 
del seguiment de la peça fins acabar-la. 
La professora preguntarà a cada un dels alumnes quina és la peça que li 
agradaria crear-se i a partir d'aquí cadascú a realitzarà el seu propi 
projecte personal de manera que cada alumne farà una cosa diferent i 
alhora veurà com es van realitzant les creacions de la resta dels seus 
companys. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

• Actualment dedicada a l’artesania dels seus productes en fires i 
mercats i a confeccionar vestuari d’espectacle.Creació de la seva 
pròpia marca de productes infantils de nines de roba, motxilles i 
nines personalitzades: “Les quatre estacions de Beth” 

• 2010 en endavant:  
Cursos al CFP “Tres Roques” de Mataró, com a professora de 
patronatge i costura, i  al centre “6 Didals” de Mataró.Classes de 
patronatge i costura  a la merceria  
“Lola Botona” a Barcelona ciutat. 

• 2011:  
Creació del vestuari per l’espectacle del Grec “Petra la mujer 
araña y el putón de la abeja Maya” de la  companyia de dansa Sol 
Picó. 

• Novembre 2011:  
Col·laboració en el vestuari per la pel.lícula “Una carta para 
Evita” del director de “Pa negre” Agustí Villaronga, per l’empresa 
“EPOCA” 

• Febrer 2012:  
Creació de la rua de Carnestoltes del Born de Barcelona amb el 
Tortell Poltrona. 

• Febrer 2013:  
Vestuari del Carnestoltes del Born de Barcelona 

• 2012-2013:   
Cursos de patronatge i costura al centre civic Golferich de 
Barcelona. 

• 2013-14: Taller de Patronatge i costura al centre de labors 
“Amelia Patchwork” a Cabrils. 
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CURS C29 Iniciació als primers auxilis (adults) 
PROFESSOR/A Alba Ansuategui. CREU ROJA 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 17 a 19 h. Inici 11 d’abril. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Amb la realització d’aquest curs, CREU ROJA expedeix un certificat propi  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
SOCORRISME I SALUT 
Què és la salut? 
La prevenció de riscos 
Què són els primers auxilis? 
Àmbit legal 
 
PROTOCOL PAS     
Seqüència de la primera actuació 
Protocol de trucada als serveis d’urgència 
 
EXPLORACIÓ DE LA VÍCTIMA  
L’estat de la víctima 
Exploració dels signes vitals o primària 
 
SUPORT VITAL BÀSIC   
Aturada respiratòria 
Aturada cardíaca 
Aturada cardiorespiratòria 
 
OBSTRUCCIÓ DE LA VIA AÈRIA   
Obstruccions per cossos estranys, completes i incompletes 
 
HEMORRÀGIES I XOC    
Hemorràgies externes 
Hemorràgies internes 
Hemorràgies exterioritzades 
Xoc i tractament del xoc 
 
TRAUMATISMES     
Conèixer els signes i símptomes de  contusions,esquinços, fractures i 
luxacions.Actuació davant els traumatismes 
 
ALTERACIONS DE LA CONSCIÈNCIA       
Característiques i causes. 
Lipotímia i Coma 
 
TRAUMATISMES      
Conèixer els signes i símptomes de contusions, esquinços, fractures i 
luxacions 
Actuació davant els traumatismes 
Localitzar els traumatismes 
Actuació general davant d’ un traumatisme 
Immobilització de l’extremitat superior 
Immobilització de l’extremitat inferior 
Traumatismes cranials 
Traumatismes a la cara 
Traumatismes a la columna 
Causes i tipus de traumatismes toràcics. 
Causes i tipus de traumatismes 
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CREMADES       
Concepte de cremada 
Agents causants de las cremades 
Factors determinants de la gravetat de les cremades 
Efectes generals de les cremades 
Estimació de la gravetat de les cremades 
Actuacions generals 
Lesions per inhalació de fums 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
• Monitora de Primers Auxilis per Creu Roja Espanyola, amb una 

amplia experiència en formació. 
 

• Curs d’assistència Sanitària Immediata II i DEA. 
 

• Coordinació de serveis preventius i de platges. 
 

• Especialista en primers auxilis en pediatria, cremades, xoc i 
hemorràgies 

 
• Tècnica en emergències sanitàries 
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CURS C30 La farmaciola natural:els remeis de sempre 
PROFESSOR/A Alba Miralpeix 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 9.30 a 11.30h, 4 sessions, inici 3 de maig 

PREU 32€ 
OBSERVACIONS  

A la primera sessió s’informarà els alumnes del material necessari que 
caldrà portar per la segona sessió pràctica. El dia 24 de maig es realitzarà 
una sortida al Montseny de tot el dia. Si els participants no tenen 
disponible tot el dia, s’hi pot assistir només al matí. 
 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Sessió 1 Sessió introductòria i teòrica a l’aula on amb el suport d’un pdf 
coneixerem les característiques, propietats i usos d’algunes de les 
principals plantes medicinals del nostre entorn, descobrint els diferents 
mètodes d’extracció i formes d’administració de les plantes remeieres 
 
 Sessió 2 Sessió pràctica a l’aula on elaborarem un cataplasma, una 
compresa medicinal, un elixir bucal i coneixerem diferents infusions amb 
propietats sanadores per les dolències més comunes del nostre dia a dia  
 
 
Sessió 3 Sessió pràctica a l’aula on a partir de les plantes recol·lectades 
durant la sortida i els coneixements integrats elaborarem un oli macerat 
amb propietats regeneradores per la pell i un ungüent antisèptic i 
hidratant 
 
Sessió 4 Sortida guiada per l’entorn natural del Montseny on observarem i 
aprendrem a reconèixer i identificar la diversitat de plantes amb 
propietats medicinals que tenim al nostre abast.  
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
Alba Miralpeix i Camps és mare, remeiera i educadora social.  
 
Amb una àmplia experiència en el món de l’Educació Ambiental, la 
Fitoteràpia i l’Etnobotànica, fa més de 15 anys que acompanya grups al 
medi natural realitzant passejades conscients i tallers de plantes 
medicinals i de connexió amb la natura.  
 
Formada en Aromateràpia, Aromateràpia Sagrada i Psicoaromateràpia, 
Mestria en Reiki i coneixements diversos en diferents teràpies manuals 
com la Reflexologia i l’Ayurveda.  
Creadora d’Art Viu, petit projecte familiar que neix per acompanyar les 
persones en els seus processos de vida amb diferents propostes 
relacionades amb l’agricultura, l’educació, els remeis i l’art 
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CURS C31 Les plantes medicinals de la dona 
PROFESSOR/A Alba Miralpeix 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous d’ 11.45 a 13.45 h. Inici 3 de maig. 4 sessions. 

PREU 32€ 
OBSERVACIONS A la primera sessió s’informarà els alumnes del material necessari que 

caldrà portar per la segona sessió pràctica 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Contingut del curs:  
 
1a Sessió: 
Amb el suport d’un pdf,i en pla més teòric, compartirem la ciclicitat de 
la dona i les diferents etapes per les quals passem, posant atenció a la 
realitat del grup i de cada participant. 
 
2a Sessió: 
Coneixerem i aprofundirem en  les plantes medicinals elaborant un remei 
que ens acompanyarà en tot el procés relacionat amb el cicle menstrual. 
 
3a Sessió: 
Coneixerem i aprofundirem en  les plantes medicinals elaborant un remei 
que ens acompanyarà en tot el procés relacionat amb la menopausa. 
 
4a Sessió: 
Aprofundirem en els aspectes que més interessin al grup segons les seves  
necessitat mitjançant una passejada pels boscos del Montseny, tot 
descobrint i identificant aquestes plantes que acompanyen les dones 
durant tot el cicle vital. 
 
Metodologia:  
 
El taller afavoreix que els participants aportin els seus coneixements i 
experiències al grup per tal d’enriquir-nos entre tots i totes.  
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
Alba Miralpeix i Camps és mare, remeiera i educadora social.  
 
Amb una àmplia experiència en el món de l’Educació Ambiental, la 
Fitoteràpia i l’Etnobotànica, fa més de 15 anys que acompanya grups al 
medi natural realitzant passejades conscients i tallers de plantes 
medicinals i de connexió amb la natura.  
 
Formada en Aromateràpia, Aromateràpia Sagrada i Psicoaromateràpia, 
Mestria en Reiki i coneixements diversos en diferents teràpies manuals 
com la Reflexologia i l’Ayurveda.  

Creadora d’Art Viu, petit projecte familiar que neix per acompanyar les 
persones en els seus processos de vida amb diferents propostes 
relacionades amb l’agricultura, l’educació, els remeis i l’art. 
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CURS C32 Supera la por escènica:parlar en públic 
PROFESSOR/A Jaume Martí 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 19.15 a 21.15 h. Inici 12 d’abril. 8 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

  
Contingut del curs: 
 

• Afrontament de la vergonya al parlar en públic (desinhibició). 
• La relaxació i la respiració. 
• La interpretació i comprensió de la veu. 
• La improvisació (es treballa la imaginació i l’agilitat mental). 
• Controlar la mirada i la gesticulació. 
• Superació i gestió de la por escènica. 
• Principals aspectes psicològics de la comunicació. 
• Els cinc canals comunicatius.  
• El procés efectiu de la comunicació: 
• La Tècnica dels Mapes Mentals com a mètode d’organització de 

les nostres idees per memoritzar i transmetre el que volem dir. 
 
Metodologia:  
  
La metodologia a seguir per tal d’impartir aquest programa d’acció 
formativa és activa i participativa. Els treballs pràctics individuals i en 
equip suposaran una part important del temps de la formació. 
Concretament més d’un 75% del temps del curs consistirà en activitats que 
impliquin algun tipus d’acció per part dels participants. 

Durant el transcurs de la formació es farà especial incidència en l’entorn 
concret dels participants, per tal que els aprenentatges es produeixin sobre 
la base de la resolució de problemes i la seva posada en pràctica en el 
període de formació en primer lloc i, sobretot, en la posterior aplicació a 
l’activitat requerida 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
• Llicenciat en Psicologia (UB) i Master en Psicologia de l’Esport 

(UAB). 
• Vicepresident de l’Associació Catalana de Psicologia de l’Esport 

(ACPE). 
• Tresorer de la Federación Española de Psicologia del Deporte 

(FEAPD). 
• Fundador i Director General de 6tma i Psicosport. 
• Consultor i formador en Recursos Humans d’empreses i 

organitzacions. 
• Professor – consultor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
• Professor de la Universitat Pompeu Fabra (Tecnocampus de 

Mataró). 
• Més de 30 anys d’experiència com a psicòleg de l’esport i de les 

organitzacions. 
• Actor amateur de teatre i figurant professional en sèries de TV i 

cinema. 
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D) AMPLIACIÓ CULTURAL 
 
 
 
 
CURS D01 Cultures i llengües del Marroc 

Coneguem els veïns i les veïnes d’origen amazic. Introducció a la llengua i 
la cultura amaziga. 

PROFESSOR/A Asmaa Aouattah 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 19 a 21 h. Inici 12 d’abril. 5 sessions. 

PREU 45€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

I- Qui és el poble amazic i la llengua amaziga?: 
 
Història 
Distribució geogràfica actual (Estats i territoris) 
La llengua amaziga (familia lingüística, dialectes, nombre parlants, 
estatus hitòric i actual, procés de normalització de la llengua amaziga 
al nord d’Àfrica), …) 
 
II- Taller de llengua (alfabet, gènere i nombre, lèxic temàtic d'ús 

quotidià...) 
 

III- Cultures i societats 
 
- Organització tradicional antiga de les societats amazigues i l'estat 
actual 
- Els amazics: un poble sense estat que lluita per la dignitat. 
- Unitat i diversitat del món amazic: religions i creences, 
modernització, món rural i ciutat,.. 
- Festes i tradicions 
- la dona en les societats amazigues 
- Art i literatura  
 
VI- Sessió de contes en amazic 
 
V- la immigració amaziga a la diàspora i a Catalunya 
 
- Història de la imigració amaziga a la diàspora 
- Amazics i amazigues de Catalunya i de Mataró. 
 

Metodologia: 
Primera sessió: 
Presentació del programa 
Visionat d’un documental 
Explicacions orals amb el suport d’un ppt 
 
Segona sessió 
Presentació de material didàctic 
Taller de llengua amaziga 

1- Alfabet amazic 
2- Vocabulari bàsic 
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Es lliuraran, si s’aconsegueixen, una guía de conversa amazic-català a 
cada participant 
 
Tercera sessió 
Explicacions combinades amb un ppt 
Passi d’un documental sobre l’alfareria del Rif 
Passi d’un curt metratge amazic subtitulat al català. 
 
Quarta sessió : 
Sessió de contes en amazic 
Repàs de contes tradicionals amazics i referències 
Contar contes i analitzar-los 
 
Cinquena i última sessió: 
Presentació de dades 
Presentació amb fotos i vídeos de celebracions i accions del col·lectiu 
amazic de Catalunya i Mataró. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
FORMACIÓ REGLADA 
 

• 1993. Llicenciatura en Filosofia General per la Universitat 
Mohamed Ben Abdellah de Fes, Marroc. 

• 1994. Màster oficial en Història de la filosofia a la Universitat 
Mohamed V a Rabat, Marroc. 

• 1998. Titular del CAP en llengua francesa al Centre Pedagògic 
Regional de Rabat, Marroc. 

• 2004. Postgrau en “Ciutadania i Inclusió Social en la Diversitat”, 
Universitat de Girona i Moviment Educatiu del Maresme. 

• 2007.Postgrau en “Història de les Religions” Universitat de 
Barcelona  

• 2008-2009. Màster oficial en “Construcció i Representació 
d’Identitats Culturals” Universitat de Barcelona. 

• 2009-2010. Màster Oficial en “Agents d’Igualtat D’Oportunitats” 
Universitat de Lleida” 

 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
 

• 1997-2003: professora de francès a instituts de secundària a 
Alhoceima, Marroc. 

• Experiència de 6 anys en Alfabetització jurídica i lingüística amb 
les dones al Marroc. 

• Coordinadora i dinamitzadora durant 3 anys de l’espai “Totes 
Plegades” de primera acollida per a dones nouvingudes, de la 
Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns de Rocafonda. Mataró 

• Professora de llengua amaziga en diferents centres educatius de 
Vic, Mataró i Santa Coloma de Gramanet. 

• Formadora de professors d’amazic a Catalunya. 
• Formadora de traductors en llengua amaziga a l’Observatori 

Català de la llengua amaziga. 
• Tècnica durant 1 any del programa “Dones Nouvingudes” de 

l’Ajuntament de Mataró. 
• Cotraductora del català a l’amazic del llibre “Els llibres de la 

Nur” de la Fundació “Punt d’Intercanvi”. 
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CURS D02 El cinema negre:metàfores en clarobscur 
PROFESSOR/A Eva Poncet 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dissabte de 10 a 12 h. Inici 14 d’abril. 6 sessions. 

PREU 54€ 
OBSERVACIONS Aquest taller s’imparteix en llengua castellana 

 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
- Orígenes del cine negro dentro del sistema de estudios de 

Hollywood. Antecedentes literarios, la novela “hard boiled”. 
Configuración de una estética crítica respecto a una coyuntura 
altamente prohibitiva respecto a la libertad de expresión: la crisis 
del ’29 y su repercusión social y cultural, el período de 
entreguerras, el código Hays como expresión de autocensura, la 
influencia de la inmigración calificada desde Alemania (Estudios 
UFA). 
 

- Consolidación del sistema genérico. Elementos arquetípicos 
fundamentales: el detective desencantado y cínico, la “femme 
fatale” mortalmente peligrosa y endiabladamente irresistible, el 
psicópata violento y la degradación del corpus social.  
 

- Estética negra. Antecedentes expresionistas (Alemania). 
Reinterpretación de los códigos estéticos en relación a las nuevas 
tecnologías y necesidades discursivas. La oscuridad y los 
contrastes como metáfora de una sociedad desquiciada.  
 

-  Evolución  y transformación del cine negro en nuestros días. 
Conclusiones. 

 
Películas: 
 
La dama de Shangai, de Orson Welles (1947) 
Sed de mal, de Orson Welles (1957) 
Pacto de sangre, de Billy Wilder (1944) 
El sueño eterno, de Howard Hawks (1946) 
El atraco perfecto, de Stanley Kubrick (1956) 
 
 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

EVA PONCET / Directora, guionista y montajista 

 
Estudió Artes Visuales en la escuela de Bellas Artes de Quilmes 

(Argentina), graduándose en el año 1989. En el año 1993 regresa del 
Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda (Argentina), donde cursó 
conjuntamente la especialidad de Documental y Narrativa ficcional. 
Paralelamente a su carrera profesional en cine estudia Filosofía en la 
Universidad de Buenos Aires (Argentina) durante los años 1997-2002. 

 
En el año 2000 escribe el guión del largo de ficción “Vladimir en 

Buenos Aires”, que se filmó en el año 2001, y se estrenó en el 2002. 
Además de ser productora del film, trabaja como Asistente de Dirección 
en el mismo. Con dicho film participa de los festivales de Mar del Plata, 
Nantes, La Habana, Toulouse, Chicago y Lérida, donde gana el Premio 
al Mejor Director. 
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En el 2001/2004 produce y codirige el largometraje documental 
“Habitación disponible” que participa en los festivales de La Habana, 
Mar del Plata, BAFICI, DerHumAlc, Festival de Tres Continentes de 
Venezuela, Carrefour des Cinemas de París y el VII Festival Nacional de 
Cine y Video Documental, donde gana el Premio al Mejor Documental. 
Se estrena en Buenos Aires en el 2005. 

 En el año 2013 finaliza su segundo largometraje documental “El 
tiempo encontrado”, como productora, directora  y montajista, que se 
estrenó en Julio de 2015. Participó en el Festival de Mar del Plata (2014). 
 

Se desempeña como montajista profesional participando en varios 
largos documentales y de ficción, así como también en programas de Tv y 
publicidad. En paralelo desarrolla su carrera como docente de Montaje en 
la Universidad del Cine (FUC - Argentina); en la Universidad de Buenos 
Aires (Argentina), en la carrera de Imagen y Sonido; y en la Universidad 
de Palermo (Argentina), en la carrera de Comunicación y Diseño. 

   
Actualmente está trabajando en el desarrollo del proyecto para 

largometraje de ficción “Ojos que no ven” (Guionista y Directora); y en 
el proyecto para largometraje documental “Entre el cielo y la tierra” 
(Guionista, Productora y Montajista). 
 
https://vimeo.com/user14030865 
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CURS D03 Taller d’Scrabble en català 
PROFESSOR/A Miquel Sesé 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 18 a 20 h. Inici 10 d’abril. 8 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS El material el proporciona el professor. Només, si els alumnes volen, 

alguna llibreta i/o bolígraf per a les seves anotacions personals. 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
L'objectiu del taller de Scrabble en català, a banda de servir per a 
aprendre la nostra llengua, és permetre desenvolupar les nostres 
habilitats lingüístiques, matemàtiques i estratègiques per tal de resoldre 
en tot moment la millor opció possible sobre el tauler de joc. 
 
Primera sessió: Què és l'Scrabble? La seva història, el seu inventor, les 
seves virtuts, les seves curiositats, la seva mecànica de joc, la seva 
manera de comptar punts, la seva millor estratègia, les seves millors 
opcions a cada moment. Resolució de dubtes amb exemples pràctics. 
Segona sessió: Aprenentatge de les millors paraules amb les lletres menys 
freqüents: paraules curtes amb l'ela geminada, el dígraf NY, la Z, la X, la 
J, la Q, la Ç o la H. De com remenar les fitxes per tractar de trobar 
paraules llargues, finals de verbs, allargament de paraules existents sobre 
el tauler, contrucció de parets de maons de paraules per aprofitar el 
tauler i aconseguir més punts. 
Tercera a sisena sessions: jocs i partides reals en grups de 2, 3 o 4 
jugadors. Resolució de dubtes existents durant el joc. També, i des de 
l'inici de la tercera sessió, endegarem un campionat amb tots els 
assistents al taller a través de l'aplicació Apalabrados per a smartphones i 
tauletes. Vindria a ser com si els assistents s'emportessin deures per fer a 
casa i des de casa competiran amb els seus companys de taller. 
Setena i vuitena sessions: partides duplicades de Scrabble. Una partida 
duplicada de Scrabble és aquella en la que tots els jugadors es troben en 
tot moment amb el mateix tauler de jocs i les mateixes lletres en el seu 
faristol. Aquest sistema evita l'atzar de l'extracció de fitxes de la bossa i, 
per tant, el millor jugador esdevindrà aquell que hagi sabut assimilar tot 
l'aprenentatge adquirit durant les 6 primeres sessions.  
   
Metodologia:  
 
El format combina la part teòrica (sobretot les dues primeres sessions) 
amb la part pràctica (de la sessió 3 en endavant) i aniran posant en  
pràctica els continguts assimilats amb els consells tutelats a cada moment 
pel professor. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
-  Autor dels mots encreuats de El Punt Avui des de fa més de 25 anys: 
1992-2017. 
 
- Autor de la publicació de més de 4.000 problemes d’Scrabble en català 
al diari AVUI durant 11 anys (1996-2007). 
 
- Autor de problemes de Scrabble al dominical del diari ARA (2012-2014).  
- 2 vegades campió del món de Scrabble en català: 1a. Edició – 
Viladecavalls 2005 i 4a. Edició – Mataró 2011.  
 
- 1 vegada subcampió del món de Scrabble en català: 3a. Edició – 
Granollers 2009. 
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- 2 vegades tercer classificat del món de Scrabble en català: 5a. Edició – 
Mataró 2013 i 7a. Edició – Barcelona 2016 
- 2 vegades campió dels Països Catalans: edicions 2008 i 2010. 
 
- 2 vegades campió de l’Obert de Badalona: edicions 2010 i 2012. 
 
- Campió de la Copa Tísner per equips a l’Ateneu Barcelonès l’any 2008. 
 
- Campió de la Copa Granollers per equips l’any 2010. 
 
- 16 lligues guanyades (els darrers 10  anys consecutivament) al club 
Queimada, el grup de joc de Scrabble en català més antic de Catalunya 
(fundat l’any 1992). Per aquest club i durant aquests 20 anys, han passat 
més de 350 jugadors/es. 
 
- 7 temporades anant tot sol a escoles, en una aventura pionera, a 
ensenyar a jugar Scrabble durant els anys 2002 al 2008. 
 
- 2 temporades col·laborant i ensenyant a jugar Scrabble en el marc dels 
tallers que organitza i gestiona la marca Scrabble Escolar durant 2 anys: 
2011 i 2012.  
  
- Actual President de l’AJUSC (Associació de Jugadors de Scrabble en 
Català), des de la qual es nodreix d’activitats relacionades amb el món 
del Scrabble: tallers i campionats per tot el territori català: Barcelona, 
Badalona, Sabadell, Molins de Rei, Manresa, El Prat de Llobregat, 
Matadepera, el Port de la Selva, Capafonts, Granollers, l’Hospitalet de 
Llobregat, Vilanova i la Geltrú i un llarg etcètera de poblacions més. 
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CURS D04 Curs d’escriptura: la novel·la negra 
PROFESSOR/A Francesc Hernández 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 17 a 19 h. Inici 9 d’abril.8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS El curs està obert a tots els alumnes interessats en l’escriptura, tant als 

aficionats al gènere negre com a escriptors genèrics. Els conceptes de la 
novel·la negra són extrapolables a tota forma narrativa.  
 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Cada sessió proposarà, de manera ordenada, un treball sobre algun dels 
aspectes definitoris de la novel·la negra. El fil conductor serà sempre el 
concepte d' “engany”, entès com a mecanisme narratiu i com a motor 
moral de l'acció. El taller s'estructurarà en blocs: 
 
1.- Introducció: Història i claus del gènere. Llocs comuns, tòpics i 
evolució del gènere, des de la novel·la de detectius al thriller psicològic 
contemporani. El (fals) món de la novel·la negra: Les relacions humanes 
basades en la traïció, la mentida i l'engany. Claus socials del gènere 
negre. 
 
2.- El crim: Estructura formal i poètica d'un crim. La ment del criminal 
 
3.- Investigadors: El viatge pels sospitosos Les proves físiques. Detectius 
clàssics i moderns. 
 
4.- Víctimes: El thriller, gènere específic. Tensió 
 
5.- Estil: Inicis inquietants i finals depriments. Fugir dels tòpics. Claus de 
gènere i trucs d'escriptura. 
 
Cada bloc durarà una o més sessions, segons les necessitats del curs 
 
Metodologia:  
Curs bàsicament pràctic. El taller s'iniciarà amb unes bases teòriques 
sobre l'argument, definició de personatges, estil narratiu i claus morals 
del gènere negre. Aquestes claus elementals s'exemplificaran amb 
lectures i visionats de fragments de novel·les i pel·lícules. També s'oferirà 
una breu història sobre l'evolució del gènere negre en el món i a Espanya 
en concret.  
Cada sessió proposarà exercicis puntuals per definir millors els conceptes 
treballats i que permetran entrar en el món gel gènere negre des de 
diferents perspectives. Es proposaran exercicis per fer fora de l’aula que 
permetran a l'alumne acostar-se a l'estil del gènere.  

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Francesc Hernàndez (Olesa de Montserrat, 1972) és llicenciat en Direcció i 
Dramatúrgia i amb un Màster en PNL.  

A més d'una llarga carrera com a guionista de televisió, curt-metratges i 
teatre, fa anys que és professor d'escriptura en escoles, centres cívics i 
biblioteques de Catalunya. A més, és creador i conductor dels tallers 
d’ESCRIPTURA D'EXPLORACIÓ PERSONAL i ESCRIPTURA DE RECORDS, que 
s'ofereixen en escoles d'escriptura i en ONGS (ActuaVallés, STOP SIDA, 
Fundació Ànima...), institucions (Hospital General de L'Hospitales, CAS 
Sabadell, Presó Model...) i grups de suport social (dol, dones 
maltractades...) com a complement de les teràpies personals i grupals.
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CURS D05 Escriptura creativa: construïm personatges 
PROFESSOR/A Francesc Hernández 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 19.15 a 21.15 h. Inici 9 d’abril. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 

El taller és bàsicament pràctic. A cada sessió s’oferirà una proposta 
d’exercici que els alumnes realitzaran a casa i que serà comentada en 
grup la setmana següent. Els exercicis es basen en alguna premisa tècnica 
o creativa al voltant de la construcció de personatge.S’oferiran lectures i 
visionats d’escenes de pel·lícules que el professor consideri necessàries 
per complementar les explicacions setmanals. 

 
CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 

Francesc Hernàndez (Olesa de Montserrat, 1972) és llicenciat en Direcció i 
Dramatúrgia i amb un Màster en PNL.  

A més d'una llarga carrera com a guionista de televisió, curt-metratges i 
teatre, fa anys que és professor d'escriptura en escoles, centres cívics i 
biblioteques de Catalunya.  

A més, es creador i conductor dels tallers d’ESCRIPTURA D'EXPLORACIÓ 
PERSONAL i ESCRIPTURA DE RECORDS, que s'ofereixen en escoles 
d'escriptura i en ONGS (ActuaVallés, STOP SIDA, Fundació Ànima...), 
institucions (Hospital General de L'Hospitales, CAS Sabadell, Presó 
Model...) i grups de suport social (dol, dones maltractades...) com a 
complement de les teràpies personals i grupals. 
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CURS D06 Astronomia per a principiants 
PROFESSOR/A Rat Parellada Llobet i Carles Schnabel Gimeno (“Planetari Fora d’Òrbita”) 

 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dissabte de 10 a 13h, 3 sessions, inici 5 de maig 

PREU 40€ 
OBSERVACIONS  

 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 
Continguts 
1r dia 
Orientació i moviment diürn del cel. Moviment aparent del Sol. Terra 
paral·lela. Observació amb filtres i telescopi. 
Dia i nit i estacions amb el tel·luri i amb simulacions informàtiques. 
Característiques físiques del Sol. 
Moviment de rotació i translació amb el tel·luri. 
 
2n dia 
Aspecte visual i moviments aparents de la Lluna i els planetes. 
Simulacions informàtiques (Lunar Phases Simulator (NAAP), Planetary 
Configurations Simulator (NAAP), Phases of Venus). 
Viatge pel Sistema Solar amb Celestia. 
 
3r dia 
El moviment anual del cel. Presentació "Què es veu aquesta nit". 
Globus terraqüi i planetari amb el cel en diferents latituds. 
Joc del zodíac i planetari amb el cel en diferents estacions. 
Tel·luri i cartes celestes. 
 
Metodologia 
Es donarà base teòrica a partir de simulacions i imatges però bàsicament 
es faran activitats pràctiques d'observació i utilització d'aparells 
astronòmics. 

 
CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 
Rat Parellada, llicenciada en Pedagogia, i Carles Schnabel, llicenciat en 
Biologia, actualment són responsables del Planetari Fora d'Òrbita 
(www.planetari.cat), responsables del Planetari del Museu de Ciències 
Naturals de Granollers (http://www.museugranollersciencies.org/es/), 
responsables de les activitat educatives de l'Observatori del Garraf 
(www.oagarraf.net) i de l'Observatori de Cal Ganxo, de Castelldefels 
(www.astrofels.info/).  
 
Membres de l'equip de formadors de l' ICE-UAB i col·laboradors de 
l'Associació Rosa Sensat (http://www.rosasensat.org) 
 
 

 


