
Catàleg d'Elements

Dades generals

Tipus d'element: CURS-ENSNY-3R - Cursos Ensenyament Tres Roques
Codi: E01
Nom: E01.El racó dolç d'estiu
Descripció: Vine a elaborar pastissos creatius adaptats a l'estiu: Cupcakes, crema de llimona, merenga, vasets de 

xocolata, gelat "trampantojo"i Cakepops, entre d'altres. S'explicarà la base general de les receptes i es 
procedirà a l'elaboració conjunta de les receptes. 
Finalment, es degustaran les postres realitzades. 

Data de creació: 02/05/2018 16:00
Data de baixa:
És públic?: Sí
Persona responsable:

... Característiques no assignades al tipus d'element ...

Data d'inici:
Data fi:

Dades operatives

Observacions: Els continguts seran els següents:
1.Lemon pie.Pastís de crema de llimona i merenga torrada
2.Vaset fred de tres xocolates
3. Pastís fred de formatge amb base de galeta i coulis de fruits vermells
4. Cakepops: piruletes de pastís
5. Púding fred de llimona
6."Charlotte" de mousse de xocolata
7. Pastís japonès de formatge
8. Pastís fred de pinya colada
9."Trampantojo" gelat
10.Gelatina de cava amb gerds i mousse de xocolata blanca
Els alumnes rebran un dossier amb totes les receptes

Dades econòmiques

Import: 63 €

Dades activitats / cursos

Descripció Grup Funcional Nivell 1: Suport familiar
Descripció Grup Funcional Nivell 2: Cuina domèstica
Descripció Dates: Del 25 de juny al 6 de juliol
Descripció Horari: De dilluns a divendres de 9.30 a 12h
Descripció Número Sessions: 10 sessions
Descripció Professors: Cristina Camps Palacios
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Catàleg d'Elements

Dades generals

Tipus d'element: CURS-ENSNY-3R - Cursos Ensenyament Tres Roques
Codi: E02
Nom: E02.Cuina resolutiva: eines pràctiques per a cuinar i viure millor
Descripció: Si t' agrada cuinar tens molta sort perquè per aquells a qui no els agrada por arribar a ser un martiri diari. 

Mengem  cada dia i cuinar, depèn de com ens organitzem. Et proposem un curs de cuina pràctica en el qual t' 
ensenyarem a planificar els teus àpats, a comprar i a organitzar-te, sempre pensant en què hem de menjar i 
quins mitjans tenim. Una cuina que t' engrescarà, que et resultarà fàcil , simple i  molt assequible, que et 
donarà eines per resoldre el dia a dia i que  ampliarà el teu receptari amb receptes fàcils i saludables de 
temporada.

Data de creació: 02/05/2018 16:04
Data de baixa:
És públic?: Sí
Persona responsable:

... Característiques no assignades al tipus d'element ...

Data d'inici:
Data fi:

Dades operatives

Observacions:

Dades econòmiques

Import: 32 €

Dades activitats / cursos

Descripció Grup Funcional Nivell 1: Suport familiar
Descripció Grup Funcional Nivell 2: Cuina domèstica
Descripció Dates: Del 9 al 13 de juliol
Descripció Horari: De dilluns a divendres de 10 a 12.30h
Descripció Número Sessions: 5
Descripció Professors: Montse Tapia.
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Catàleg d'Elements

Dades generals

Tipus d'element: CURS-ENSNY-3R - Cursos Ensenyament Tres Roques
Codi: E03
Nom: E03.L'Scrap, o com conservar històries personals i familiars
Descripció: L'scrapbooking és un mètode per conservar històries personals i familiars, records en àlbums decorats. 

L'scrapbook és el terme anglès per definir un llibre de retalls, és a dir, la tècnica de personalitzar àlbums de 
fotografies. El scrapbook, o scrapbooking, consisteix en multitud de processos creatius com retallar, enganxar 
o el collage per crear una composició de memòries i records mitjançant les teves fotografies. 
Aquest divertit passatemps de decorar s'aplica també a cartes, a poemes, a invitacions o a tot allò que et 
proposi la teva imaginació. Partint de simples fotografies, es revaloren els records amb ornaments de tot 
tipus (adhesius, botons, cintes, papers especials, flors seques, rebladures, cintes...) i diversos estils, des del 
més sofisticat fins al més senzill, depenent del gust personal.

Data de creació: 02/05/2018 16:09
Data de baixa:
És públic?: Sí
Persona responsable:

Dades operatives

Observacions: Material necessari: base de tall (imprescindible per tallar sense por de fer malbé els mobles) regla metàl·lica, 
cúter de precisió,tisores d'scrap o tisores que tallin bé, plegadora, llapis, goma d'esborrar i maquineta per fer 
punta.

Aquesta activitat comporta una despesa extra en material

Dades econòmiques

Import: 25 €

Dades activitats / cursos

Descripció Grup Funcional Nivell 1: Millora de les competencies personals
Descripció Grup Funcional Nivell 2: Oficis i artesania
Descripció Dates: Del 25 al 29 de juny
Descripció Horari: De dilluns a divendres de 10 a 12h
Descripció Número Sessions: 5
Descripció Professors: Montse Bassas
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Catàleg d'Elements

Dades generals

Tipus d'element: CURS-ENSNY-3R - Cursos Ensenyament Tres Roques
Codi: E04
Nom: E04.Assistència Sanitària Immediata (CREU ROJA)
Descripció: Curs teòric i pràctic que forma als professionals que actuen en situació de risc o perill i que, per tant, la 

formació en atenció sanitària immediata els és indispensable per al desenvolupament de la seva 
activitat.L'objectiu del curs és dotar als participants dels coneixements teòrics i habilitats necessàries per 
donar una resposta inicial i eficaç en cas de presentar-se una situació d¿emergència sanitària.

Data de creació: 02/05/2018 16:23
Data de baixa:
És públic?: Sí
Persona responsable:

Dades operatives

Observacions: Amb la realització d'aquest curs s'obté un CARNET expedit per CREU ROJA.
OBJECTIUS ESPECÍFICS

Conèixer i saber aplicar els protocols d actuació.
Saber identificar i resoldre una situació d urgència vital.
Conèixer les mesures de prevenció.
Conèixer i saber utilitzar ús del material de suport en l¿atenció extrahospitalària. 

CONTINGUTS

Socorrisme i salut
Exploració de la víctima
Obstrucció de la via aèria
Suport vital bàsic
Hemorràgies i xoc
Traumatismes als teixits tous
Asèpsia I desinfecció
Traumatismes
Trastorns per excés de calor
Cremades
Trastorns per excés de fred
Lesions per electricitat
Accidents en el medi aquàtic
Alteracions de la consciència
Atac de cor
Intoxicacions
Trastorns per consum de drogues
Trastorns neurològics
Urgències obstètriques i ginecològiques
Urgències pediàtriques
Lesions als ulls, l¿orella i el nas
Anafilaxi, reaccions al¿lèrgiques
Picades i mossegades d¿animals
La farmaciola
Prevenció d¿accidents
Tècniques d¿oxigenoteràpia
Tècniques de mobilització de la víctima
Tècniques de recollida i trasllat
Legislació

Dades econòmiques

Import: 100 €
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Dades activitats / cursos

Descripció Grup Funcional Nivell 1: Formació professional
Descripció Grup Funcional Nivell 2: Altres
Descripció Dates: Del 25 de juny al 6 de juliol
Descripció Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13h
Descripció Número Sessions: 10
Descripció Professors: CREU ROJA
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Catàleg d'Elements

Dades generals

Tipus d'element: CURS-ENSNY-3R - Cursos Ensenyament Tres Roques
Codi: E05
Nom: E05.Taller de fotografia i postproducció digital
Descripció: Aquest taller intensiu combina les dues competències que no poden faltar per una bona introducció en el 

món de la fotografia: el coneixement pràctic de la càmera i la postproducció i arxiu de les fotografies. Amb 
exercicis pràctics assolirem el domini de la càmera digital i amb el programa Adobe Lightroom, dominarem 
l'arxiu i el retoc de les fotografies. Aquest taller està especialment indicat per a aquells aficionats que, o bé 
encara no tenen coneixements en fotografia i volen iniciar-se  amb una solució integral, o bé tenen algun 
coneixement sobre la matèria però volen començar de zero per establir una base més sòlida

Data de creació: 02/05/2018 16:56
Data de baixa:
És públic?: Sí
Persona responsable:

Dades operatives

Observacions: És  imprescindible disposar de càmera digital rèflex/mirrorless/bridge.
Es realitzen sessions pràctiques a l'exterior. Com que cal tenir en compte les condicions meteorològiques, el 
professor informarà el primer dia de curs.

Dades econòmiques

Import: 72 €

Dades activitats / cursos

Descripció Grup Funcional Nivell 1: Formació professional
Descripció Grup Funcional Nivell 2: Imatge i so
Descripció Dates: Del 25 de juny al 6 de juliol
Descripció Horari: De dilluns a divendres de 9,15 a 12h
Descripció Número Sessions: 10
Descripció Professors: Sergio Ruiz
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Catàleg d'Elements

Dades generals

Tipus d'element: CURS-ENSNY-3R - Cursos Ensenyament Tres Roques
Codi: E06
Nom: E06.Crea el teu espai web: disseny, creació, desenvolupament, maquetació (CMS i HTML)
Descripció:  Vine a aprendre a crear el teu web amb el gran ventall d'oportunitats  que et donen les diferents eines 

informàtiques. Treballarem el disseny, el desenvolupament de la pàgina, la  maquetació i el manteniment.
Data de creació: 02/05/2018 16:30
Data de baixa:
És públic?: Sí
Persona responsable:

Dades operatives

Observacions: L'objectiu del curs és molt clar: construir el teu propi web. Tant si és un blog personal com un espai web 
d'empresa o promocional, es donaran les eines i els recursos per a la seva realització. Des del plantejament a 
la seva realització i maquetació a través d'un dels sistemes de gestió de continguts (CMS) de llicència gratuïta 
més important i amb més opcions de customització per l'usuari no expert com és Wordpress. 
El curs es dividirà en dues parts. El primer bloc el destinarem a la realització conjunta d'un espai web per tal 
de tocar les eines i dominar la interfície de creació de Wordpress. En el segon, cada alumne realitzarà el seu 
projecte de forma individual.

S'ensenyarà a utilitzar el programari des de zero, però és molt recomanable tenir un nivell d'ús mitjà en 
suports informàtics.

Dades econòmiques

Import: 50 €

Dades activitats / cursos

Descripció Grup Funcional Nivell 1: Millora de les competencies personals
Descripció Grup Funcional Nivell 2: Informàtica
Descripció Dates: Del 9 al 20 de juliol
Descripció Horari: De dilluns a divendres de 10 a 12h
Descripció Número Sessions: 10
Descripció Professors: Pau Cuyàs
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Catàleg d'Elements

Dades generals

Tipus d'element: CURS-ENSNY-3R - Cursos Ensenyament Tres Roques
Codi: E07
Nom: E07.Teatre musical NOIS I NOIES DE 12 a 17 ANYS
Descripció: El treball girarà a l'entorn del musical SISTER ACT.Es realitzarà una adaptació del musical per aquest taller, 

representant les escenes més importants per tal de poder seguir la trama de la història. Per això es treballarà 
d'una manera multidisciplinar: interpretació, cant i coreografia. Les tres disciplines són fonamentals pel 
desenvolupament de les actituds artístiques dels alumnes, així com pel desenvolupament d'elements 
fonamentals de la seva vida com: la memòria  la coordinació, la flexibilitat, el moviment, la veu, etc. 

Data de creació: 02/05/2018 17:15
Data de baixa:
És públic?: Sí
Persona responsable:

Dades operatives

Observacions: Recomanem portar roba còmoda i aigua. 

- Dilluns 25 de juny:  de 9 a 14h
- Des de dimarts 26 de juny fins a dimarts 17 de juliol:  de 10 a 13h
- Dies 18i 19:   de 9.30 a 13.30h
- Dia 20 MATÍ I TARDA:  de 9.30 a 13.30 i de 17 a 20h
- Dia 20 a les 19h presentació del treball realitzat durant el taller

Dades econòmiques

Import: 180 €

Dades activitats / cursos

Descripció Grup Funcional Nivell 1: Ampliació cultural
Descripció Grup Funcional Nivell 2: Expressió artística
Descripció Dates: Del 25 de juny al 20 de juliol
Descripció Horari: De dilluns a divendres
Descripció Número Sessions: 20
Descripció Professors: Direcció musical: Dídac Flores

Coreografies: Rubén Yuste
Direcció: Marc Flynn
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