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vine a celebrar 
el desè aniversari 

amb nosaltres!
Acte institucional i celebració dels 10 anys de 

formació permanent a Tres Roques.
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Període de sol·licitud d’inscripció  
primer trimestre del curs 2018-2019

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

 Les places són limitades en totes les 
activitats.

 En cas que la demanda superi l’oferta, 
les places s’adjudicaran per sorteig i roman-
dreu en llista d’espera. Si hi ha baixes en un 
curs, us avisarem seguint l’ordre de la llista.

 Activitats adreçades a persones a partir 
dels 16 anys. 

INSCRIPCIONS

Podeu realitzar la sol·licitud d’inscripció 

on line a: www.mataro.cat/tresroques 

També podeu fer la inscripció físicament  
si us dirigiu a:

Centre de formació permanent Tres Roques 
(pl. del Canigó, 7).

Direcció d’Ensenyament (baixada de les 
Figueretes, 1, 2n pis).

Oficines d’atenció ciutadana (de dilluns a 
divendres de 9 a 15 h).

 Amb la realització de la inscripció, el vostre 
correu electrònic passarà a la base de dades 
del centre per tal de poder rebre informació.

 Cada persona podrà fer un màxim de 3 
sol·licituds d’inscripcions.

 L’ordre d’arribada de les preinscripcions no 
és determinant per obtenir plaça.

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

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

Del 3 al 16 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

PAGAMENT

Si heu estat acceptats/des rebreu 
un correu electrònic amb la carta de 
pagament. 

El pagament es pot fer d’aquestes dues 
maneres:

 Imprimiu la carta de pagament amb 
codi de barres que rebreu per cor-
reu i aneu als caixers de les entitats 
indicades. 

 Pagueu a través del TPV (targeta de 
crèdit) clicant a l’enllaç que hi ha al cor-
reu electrònic que us hem enviat.

 La data límit per fer l’ingrés és el  
dimarts 25 de setembre.

INSCRIPCIONS FORA DE TERMINI

En cas que no hàgiu aconseguit una 
plaça al curs desitjat o no hàgiu fet la 
preinscripció en el seu moment, podreu 
formalitzar una inscripció fora de termi-
ni. Aquest és el procediment:

 Quan hagin acabat les preinscripcions, 
penjarem les llistes d’admesos al nostre 
web i al Centre. Es podran sol·licitar 
inscripcions fora de termini només en 
aquelles activitats on hi hagi places 
disponibles o per si voleu quedar en llista 
d’espera.

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

 En aquests casos, la matrícula es farà 
per estricte ordre d’arribada de la sol·lici-
tud i el pagament del curs s’haurà de fer 
en 48 hores.

Curs
On line

Ep!!!

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

Idiomes
Conversa bàsica 1 en anglès

Següents trimestres: 
2n - Conversa bàsica 2
3r - Anglès per viatjar
Hi ha motius de pes per als estudiants de 
llengües estrangeres: el plaer d’aprendre i 
la voluntat d’acostar-se a altres cultures, la 
intenció de reciclar-se o de complementar 
la seva formació o la possibilitat de conèi-
xer gent nova, entre d’altres. 
Dimecres de 9.30 a 11 h • 9 sessions
Inici 3 d’octubre, final 28 de novembre
Professora: Sònia Bernabeu Vila • Preu: 41 €

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

Anglès: parlem en present

Següents trimestres: 
2n - Anglès: parlem en passat,
3r - Anglès: parlem en futur
Cada any, quan s’acosta el setembre, se-
gur que us heu plantejat aprendre anglès 
o millorar el vostre nivell però, finalment, 
sempre ho acabeu deixant de banda. 
Aprendre anglès és més fàcil del que pro-
bablement us imagineu. 
MATINS: Dimecres d’11.15 a 12.45 h
Inici 3 d’octubre, final 28 de novembre

TARDES: Dijous de 17.30 a 19 h
Inici 4 d’octubre, final 13 de desembre
Dijous 1 de novembre i 6 de desembre FESTIUS 
9 sessions • Professora: Sònia 
Bernabeu Vila • Preu: 41 €

Observacions: nivell iniciació, no cal tenir coneixe-
ments de l’idioma.

Conversa en anglès nivell 
intermedi: nous temes (tardes)

Següents trimestres: 
2n - Conversa nivell intermedi: nous temes
3r - Anglès per viatjar
En un entorn distès, els participants millo-
ren la seva capacitat d’expressar-se amb 
fluïdesa, a més de millorar la seva com-
prensió oral. La metodologia s’adapta a les 
característiques dels participants,amb ac-
tivitats pràctiques que es realitzen a partir 
de les propostes de diferents temes.
Dijous de 19.15 a 20.45 h • 9 sessions
Inici 4 d’octubre, final 13 de desembre
Dijous 1 de novembre i 6 de desembre FESTIUS 
Professora: Sònia Bernabeu Vila • Preu: 41 €

Observacions: aquest curs s’adreça a persones que 
volen millorar el seu nivell d’anglès i específicament 
la seva capacitat comunicativa. Es recomana un 
nivell de coneixement de l’idioma mitjà, equivalent a 
un A2, com a mínim.
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Découvrir le français 1

Següents trimestres: 
2n - Découvrir le français 2
3r - Découvrir le français 3
Per viatjar, per fer amics, per entendre per 
fi aquella cançó que ens encanta...Per gau-
dir de la cultura i la gastronomia del país 
veí : perquè saber francès és un plus! 
Dimartsde 10.30 a 12h • 8 sessions
Inici 2 d’octubre, final 20 de novembre
Professor: Anna Guillén • Preu: 37 €

Observacions: curs d’iniciació.

Maintenir le français 1

Següents trimestres: 
2n - Maintenir le français 2
3r - Maintenir le français 3
Si ja ets força competent en l’idioma, vine 
a practicar amb nosaltres! Revisarem els 
conceptes assolits en cursos anteriors i 
seguirem aprofundint en l’estudi de la llen-
gua francesa: noves estructures gramati-
cals, vocabulari i molta conversa. 
Dijous de 19.15 a 20.45 h • 8 sessions
Inici 4 d’octubre, final 29 de novembre
Dijous 1 de novembre FESTIU
Professor: Anna Guillén • Preu: 37 €

Observacions: és aconsellable tenir un nivell A2

Scoprire l’italiano 1

Següents trimestres: 
2n - Scoprire l’italiano 2
3r - Scoprire l’italiano 3
Aprendre un idioma és endinsar-se en 
un nou món, descobrir una altra visió de 
la realitat.Per poder dir paraules d’amor a 
qui vulguis, per poder explicar com arribar 
a la Sagrada Família sense gesticular, per 
deixar de fer servir Google Translate,per 
demanar un tallat descafeïnat curt de cafè 
a Venècia, per viure allà on la vida et porti...
Dimecres de 19.15 a 20.45 h • 8 sessions
Inici 3 d’octubre, final 21 de novembre
Professora: Nicoletta Nanni • Preu: 37 €

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

Mantenere l’italiano 1

Següents trimestres: 
2n - Mantenere l’italiano 2
3r - Mantenere l’italiano 3
Si ja ets una mica competent en l’idioma, 
aquest és el teu curs! Revisarem els con-
ceptes assolits en cursos anteriors i segui-
rem aprofundint en l’estudi de la llengua 
italiana: noves estructures gramaticals i 
vocabulari.
Dimecres de 17.30 a 19h • (8) sessions
Inici 3 d’octubre, final 21 de novembre
Professora: Nicoletta Nanni • Preu: 37 €

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

Llengua i cultura xinesa 
a l’abast de tothom

Curs de xinès inicial orientat a la comu-
nicació: parlaràs xinès des de la primera 
classe i aprendràs a comunicar-te en les 
situacions més importants. També expli-
carem com és la cultura xinesa i donarem 
suggeriments per als negocis amb aques-
ta comunitat. Un mètode efectiu, divertit i 
que enganxa, ideal perquè comprovis que 
parlar xinès en poc temps és possible.
Dimecres de 17 a 19 h • (8) sessions
Inici 3 d’octubre, final 21 de novembre
Formació: Hanyu Chinese School • Preu: 49 €

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

Atreveix-te amb l’àrab. 

Un curs d’àrab estàndard bàsic (iniciació) 
destinat a les persones no araboparlants 
i que té com a objectiu treballar les com-
petències bàsiques en aquesta llengua: 
comprensió oral, comprensió escrita, 
expressió escrita i expressió oral, a banda 
de conèixer la cultura.
Divendres de 18 a 20h • (8) sessions
Inici 5 d’octubre, final 14 de desembre
Divendres 12 d’octubre FESTIU
2 de novembre i 7 de desembre 
el centre romandrà tancat
Professor: Mourad El Ghanami • Preu: 49 €
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Informàtica
Iniciació a la informàtica

Si vols perdre la por a la informàtica,tracta 
de fer un primer tast: saber quin ordinador 
tens a casa, fer la gestió d’arxius i carpetes 
i endinsar-te en el correu electrònic. Tre-
ballarem d’una manera relaxada i partint 
des de zero, per tal que puguis desenvolu-
par-te en els aspectes més importants de 
la informàtica actual.
Dimarts de 9 a 11 h • (9) sessions
Inici 2 d’octubre, final 27 de novembre
Professor: Xevi Torres • Preu: 55 €

Internet pràctic

Avui en dia, gairebé a qualsevol lloc on 
anem, tenim l’opció de fer gestions per In-
ternet. En aquest curs aprendrem a infor-
mar-nos ia comparar i recaptar informació 
per tal de fer-la servir posteriorment.
Gestionar de manera correcta i ordena-
da el teu correu electrònic, poder fer una 
videoconferència, consultar i comprar per 
Internet o fer una cerca d’informació de 
forma segura. Es tracta de posar a dispo-
sició les eines necessàries per aconseguir 
autonomia en l’experiència com a usuari 
d’Internet.
Dilluns de 9 a 11 h • (9) sessions
Inici 1 d’octubre, final 26 de novembre
Professor: Xevi Torres • Preu: 55 €

Observacions: és interessant tenir uns coneixe-
ments mínims d’informàtica a nivell d’usuari

Ofimàtica: processador 
de text, full de càlcul, 
presentacions i el núvol 

Un recorregut tranquil per les principals 
funcions de Microsoft Word, Excel i Power-
Point, tot incloent alguns dels serveis més 
utilitzats del famós “núvol”. Escriurem i do-
narem format a una carta de presentació o 
a una recepta de cuina, farem una factura 
que calculi automàticament els resultats i 
una espectacular presentació de diapositi-
ves amb imatges, àudios i gràfics. Pujarem 
al núvol i aprendrem a treballar col·labo-
rativament i en temps real amb un bon 
grapat d’aplicacions com Photo, Drive, 
Calendar, Keep, Formularis web. Curs dis-
senyat per realitzar un apropament sense 
urgències al món de l’ofimàtica i Internet 
contemporanis.
Dimarts de 17 a 19 h • (9) sessions
Inici 2 d’octubre, final 27 de novembre
Professor: Ramiro T. d’Arquera.com • Preu: 55 €

Crea la teva botiga 
online des de zero

Ideal per a emprenedors, autònoms i pi-
mes que vulguin vendre els seus produc-
tes a través d’Internet sense haver d’hipo-
tecar-se per disposar d’una botiga online. 
En un sol curs cada alumne podrà muntar 
el seu e-commerce totalment funcional 
amb WordPress i WooCommerce. Veurem 
al detall com configurar i gestionar els di-
ferents elements que el fan possible:  tots 
els productes, els catàlegs, els pagaments 
(amb targeta, Paypal i altres mètodes), els 
impostos, enviaments, informes... i, fins i 
tot, transversalment, també mostrarem 
algunes bones pràctiques d’e-màrqueting 
que t’ajudaran a treure el màxim profit al teu 
negoci.
Dijous de 17 a 19h • (9) sessions
Inici 4 d’octubre, final 13 de desembre 
Dijous 1 de novembre i 6 de desembre FESTIUS
Professor: Ramiro T. d’Arquera.com • Preu: 55 €



9

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

Més de la quarta part dels web del món 
estan muntats sobre WordPress i és 
convenient, tant a nivell personal com 
professional, estar familiaritzat amb el 
seu funcionament. Cada alumne tindrà 
l’oportunitat de desenvolupar el seu propi 
projecte web treballant en una instal·lació 
pròpia des del primer dia. Veurem els di-
ferents tipus de web que podem posar en 
marxa, la seva estructura, una mica la seva 
part gràfica, els diferents tipus de publica-
cions i, sobretot, com anar complemen-
tant-lo amb qualsevol funcionalitat que 
puguem necessitar a través dels coneguts 
plugins de WordPress.
Dimarts de 19.15 a 21.15 h • (9) sessions
Inici 2 d’octubre, final 27 de novembre
Professor: Ramiro T. d’Arquera.com • Preu: 55 €

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

Si estàs interessat a aprendre a crear o 
gestionar un web amb WordPress però no 
tens temps de venir regularment al centre, 
ara és el moment. Ens trobem el primer 
dia per conèixer-nos i presentar-vos les 
eines, i després seguim exclusivament 
online. A la plataforma virtual trobaràs 
els continguts didàctics distribuïts en 
unitats (una per setmana) i les propostes 
de treball corresponents a cadascuna, 
així com les eines i espais de comunica-
ció necessaris per al seguiment del curs.
També disposaràs, si la necessites, d’una 
instal·lació pròpia de WordPress per poder 
posar en pràctica totes les propostes de 
treball del curs.
Dijous 4 d’octubre de 19.15 a 20.45h: 
ÚNICA SESSIÓ PRESENCIAL 
Final 29 de novembre • 16 hores
Professor: Ramiro T. d’Arquera.com • Preu: 49 €

Curs
On line

Ep!!!

+info:www.mataro.cat/tresroq
ues

Les possibilitats del teu mòbil

Et trobes perdut a l’hora de triar un telè-
fon? Quin mòbil tinc? Quines possibilitats 
té? El mòbil et diu que està ple? La bateria 
es descarrega molt ràpid i no saps per 
què? Curs dissenyat per ajudar a gestio-
nar els arxius del mòbil, poder-lo fer servir 
sense por de perdre informació, o bé te-
nir-ne una còpia. El configurarem perquè 
tingui la vida més llarga possible, identifi-
cant mals funcionaments del dispositiu. Es 
farà servir l’ordinador per acabar d’enten-
dre, i gestionar correctament, el compte 
de Gmail que és necessari en el cas dels 
dispositius Android. 
Dimarts d’11.15 a 13.15 h • (6) sessions
Inici 2 d’octubre, final 6 de novembre
Professor: Xevi Torres • Preu: 37 €

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

Neteja i manteniment 
de Windows

És convenient evitar el mal funciona-
ment del nostre ordinador. D’aquesta 
manera podem estalviar-nos uns diners 
i allargar la vida útil del nostre equip. Es 
tracta de tenir les actualitzacions al dia, 
comptar amb una app de neteja i fer-la 
servir, mantenir l’ordinador net de brossa, 
comptar amb els programes necessaris 
per poder treballar i fer neteja de malware 
(programes maliciosos). Configurarem 
correctament el navegador d’Internet i 
millorarem la nostra habilitat per aprendre 
a identificar els paranys, sempre canviants, 
de la xarxa.
Dilluns d’11.15 a 13.15 h • (5) sessions
Inici 1 d’octubre, final 29 d’octubre
Professor: Xevi Torres • Preu: 31 €

Observacions: aquest curs es realitza a l’aula mul-
timèdia però, si l’alumne/a ho desitja, pot treballar 
amb el seu portàtil.
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Cursos de 
suport a 
l’examen  
ACTIC
• Podeu demanar-nos hora per a l’aula 
d’estudi i consultar els manuals dels tres 
nivells ACTIC.

• Si feu la inscripció a un dels nostres 
cursos, rebreu un suport per preparar 
l’examen del nivell mitjà (mòduls d’ofimà-
tica/mòduls de multimèdia).

• Per realitzar la prova: entreu a la pàgina 
de la Generalitat i demaneu dia i hora per 
fer l’examen oficial a les nostres instal·laci-
ons. Es pot realitzar per lliure, sense neces-
sitat d’haver realitzat cap curs previ.

IMPORTANT

Aquests cursos que ofereix Tres Roques 
poden implicar una càrrega de treball 
personal de l’alumne fora de l’aula.

Podeu completar la formació amb els 
llibres ACTIC i amb d’altres aplicacions 
que hi ha al mercat.

Cal tenir en compte que els nostres 
cursos són trimestrals, de 8 sessions, i 
no poden abastar TOTES les competèn-
cies del programa ACTIC, sinó que les 
tracten per separat: 

• curs de multimèdia: C5, C7

• curs d’ofimàtica: C4, C6 i C8 

• curs d’Internet: C1,C2,C3

L’objectiu d’aquests cursos és orientar i 
acompanyar l’alumne en el seu procés 
de preparació per a les proves d’acredi-
tació ACTIC.

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

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

Tots els exercicis proposats tenen com a 
objectiu recuperar i endreçar els conei-
xements previs que puguem tenir de ca-
dascuna de les competències i, sobretot, 
familiaritzar-nos al màxim amb el tarannà 
i la perspectiva de la Prova d’Acreditació. 
MATINS: dimecres d’11.15 a 13.15h (Xevi Torres)
TARDES: dimecres de 19.15 a 21.15 h (Ramiro T.) 
• 8 sessions • Inici 3 d’octubre, final 
21 de novembre • Preu: 49 € 

Curs de suport a l’examen 
ACTIC mitjà multimèdia 
i base de dades. 
Competències C5 i C7

Una revisió pràctica i detallada de les 
competències C5 (tractament de la infor-
mació gràfica, sonora i de la imatge) i C7 
(tractament de les dades).Treballarem de 
forma molt dinàmica amb programes de 
tractament d’imatge, àudio i vídeo. Rea-
litzarem diferents muntatges multimèdia 
i pràctiques guiades pas a pas. Comple-
tarem el curs amb una introducció a les 
bases de dades i portarem a terme un 
senzill exemple pràctic.
Divendres de 17 a 19 h • (8) sessions
Inici 5 d’octubre, final 14 de desembre
Divendres 12 d’octubre FESTIU
Divendres 2 de novembre i 7 de 
desembre el centre romandrà tancat
Professor: Ramiro T. d’Arquera.com • Preu: 49 € 

Observacions: especialment recomanat per als 
perfils professionals més administratius que, per les 
característiques de la seva feina, no fan servir gaire 
(o gens) les eines multimèdia. 

Aquest curs NO es realitza a l’aula multimèdia i, per 
tant, requereix que l’alumne porti el seu portàtil.

Curs
On line

Ep!!!

+info:www.mataro.cat/tresroques
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Curs de suport a 
l’examen ACTIC mitjà. 
Competències C1, C2 i 
C3: l’ordinador, la societat 
de la informació i Internet

“Ah!,però això també entra?” Ens 
acostem a les que segurament 
són les competències ACTIC més 
desconegudes però tan importants 
com la resta: les competències  C1 
(cultura, participació i civisme di-
gital), C2 (tecnologia digital i ús de 
l’ordinador i del sistema operatiu) i 
C3 (navegació, cerca i comunicació 
en el món digital). Veurem, des de 
la perspectiva ACTIC, temes tan a 
l’ordre del dia com els Codis QR, 
la internet de les coses, les xarxes 
socials, la realitat augmentada, els 
wearables, la tecnologia NFC, una 
mica d’Android, el núvol, els anti-
virus,els tallafocs i les backups, els 
navegadors, els marcadors socials, 
la veu IP o les cookies.
Dimecres de 17 a 19 h • 8 sessions
Inici 3 d’octubre, final 21 de novembre
Professor: Ramiro T. d’Arquera.com 
• Preu: 49 €

Altres
Estàs segur que saps protegir 
les teves dades personals?

Les dades personals són “el petroli del se-
gle XXI” i la seva compra-venda és un dels 
negocis més importants de l’economia 
mundial. El passat mes de maig va entrar 
en vigor la nova normativa europea, que 
té l’objectiu de protegir les dades de tots 
els ciutadans de la Unió Europea. Per això, 
i pels riscos per a la nostra intimitat que hi 
ha en un món cada cop més digitalitzat, és 
important que les persones siguem cada 
vegada més conscients de la importància 
d’aquesta protecció.
Dilluns de 18 a 20h • 3 sessions
15, 22 i 29 d’octubre
Professor: Miquel Àngel Mas • Preu: 18 €

Idees brillants per captar nous 
clients a Instagram &Facebook

Tens un negoci propi i vols arribar a més 
persones? Fes petites inversions en 
anuncis d’Instagram & Facebook i acon-
segueix grans resultats. Descobreix les 
claus de la publicitat online. Amb només 
5€ setmanals podràs captar nous clients. 
Atreveix-t’hi!
Dilluns de 17 a 19 h • 6 sessions
Inici 1 d’octubre, final 5 de novembre
Professora: Cristina Pérez • Preu: 37 €

Observacions: cal tenir una pàgina d’empresa a 
Facebook amb finalitats comercials.
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Community Manager inicial

Següents trimestres: 
2n - Community manager avançat
3r - Idees brillants per captar nous clients a 
Instagram &Facebook
Acosta’t a la Internet que es veu des de 
l’e-màrqueting i fes un tastet en el dia a 
dia dels professionals del Community 
Management, ,tot familiaritzant-te amb 
les principals xarxes socials i algunes de 
les millors eines per gestionar-les. Millo-
raràs el teu perfil professional i t’ubicaràs 
en un sector laboral ple de dinamisme i 
oportunitats.
Divendres de 17 a 19 h • 8 sessions
Inici 5 d’octubre, final 14 de desembre
Divendres 12 d’octubre FESTIU
Divendres 2 de novembre i 7 de desembre 
el centre romandrà tancat.
Professora: Cristina Pérez • Preu: 49 €

Noves tendències en 
el màrqueting viral. 
Posicionament de la 
teva marca (SEO)

Com puc millorar el posicionament de la 
meva marca i arribar a més clients? Màr-
queting viral, què és, com s’aconsegueix?  
Què és una campanya de màrqueting 
online? Què es SEO?   Tips i claus impres-
cindibles per engegar una campanya de 
màrqueting online i obtenir major impacte.
Dijous de 17 a 19 h • 6 sessions
Professora: Cristina Pérez • Preu: 37 €
Inici 4 d’octubre, final 15 de novembre
Dijous 1 de novembre FESTIU

Observacions: recomanat a usuaris que ja han 
tingut contacte amb les xarxes socials a nivell 
empresarial. Aquest curs NO s’imparetix a l’aula 
multimèdia, per tant, és necessari que l’usuari porti 
el seu propi ordinador.

Community Manager avançat

Següents trimestres: 
2n - Idees brillants per captar nous clients a 
Instagram &Facebook
3r - Noves tendències en el màrqueting viral. 
Posicionament de la teva marca (SEO)
Ets Community Manager de la teva 
empresa i vols conèixer noves estratègi-
es? Necessites aprofitar les teves xarxes 
socials per arribar a nous clients? Analitza 
els teus coneixements sobre la gestió 
diària de xarxes socials i desenvolupa 
noves estratègies de màrqueting digital 
que t’ajudaran a arribar molt més enllà (es-
deveniments,sorteigs, influencers...) Trans-
forma les teves habilitats de Commu-
nity Manager en habilitats de màrqueting 
digital.
Dijousde 9.30 a 11.30h • 8 sessions
Inici 4 d’octubre, final 29 de novembre
Dijous 1 de novembre FESTIU
Professora: Cristina Pérez • Preu: 49 €

Observacions: és aconsellable haver cursat el nivell 
inicial o tenir coneixements bàsics de xarxes socials.

Emprenedors: Linkedin 
i Social Selling

Següents trimestres: 
2n - Noves tendències en el màrqueting viral. 
Posicionament de la teva marca (SEO)
3r - A determinar
Tens un negoci b2B o B2C? Tens una  
stap-up? Ets freelance? Vols aconseguir 
noves oportunitats de negoci? Optimit-
za el perfil personal i aprèn les claus per 
gestionar un perfil d’empresa. El seu ús i 
aprofitament et donarà el potencial per 
trobar les oportunitats que estàs buscant 
en el camp professional, tant si ets autò-
nom com si ets empresa.
Dijous d’11.45 a 13.45 h • 6 sessions
Inici 4 d’octubre, final 15 de novembre
Dijous 1 de novembre FESTIU
Professora: Cristina Pérez • Preu: 37 €

Observacions: és necessari tenir obert un perfil 
personal de Linkedin.
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Community Manager avançat

Següents trimestres: 
2n - Idees brillants per captar nous clients a 
Instagram &Facebook
3r - Noves tendències en el màrqueting viral. 
Posicionament de la teva marca (SEO)
Ets Community Manager de la teva 
empresa i vols conèixer noves estratègi-
es? Necessites aprofitar les teves xarxes 
socials per arribar a nous clients? Analitza 
els teus coneixements sobre la gestió 
diària de xarxes socials i desenvolupa 
noves estratègies de màrqueting digital 
que t’ajudaran a arribar molt més enllà (es-
deveniments,sorteigs, influencers...) Trans-
forma les teves habilitats de Commu-
nity Manager en habilitats de màrqueting 
digital.
Dijousde 9.30 a 11.30h • 8 sessions
Inici 4 d’octubre, final 29 de novembre
Dijous 1 de novembre FESTIU
Professora: Cristina Pérez • Preu: 49 €

Observacions: és aconsellable haver cursat el nivell 
inicial o tenir coneixements bàsics de xarxes socials.

Emprenedors: Linkedin 
i Social Selling

Següents trimestres: 
2n - Noves tendències en el màrqueting viral. 
Posicionament de la teva marca (SEO)
3r - A determinar
Tens un negoci b2B o B2C? Tens una  
stap-up? Ets freelance? Vols aconseguir 
noves oportunitats de negoci? Optimit-
za el perfil personal i aprèn les claus per 
gestionar un perfil d’empresa. El seu ús i 
aprofitament et donarà el potencial per 
trobar les oportunitats que estàs buscant 
en el camp professional, tant si ets autò-
nom com si ets empresa.
Dijous d’11.45 a 13.45 h • 6 sessions
Inici 4 d’octubre, final 15 de novembre
Dijous 1 de novembre FESTIU
Professora: Cristina Pérez • Preu: 37 €

Observacions: és necessari tenir obert un perfil 
personal de Linkedin.

Finances per a no financers

L’objectiu del curs és ajudar a comprendre 
els comptes anuals de l’empresa, així com 
altres aspectes econòmics i financers, a 
aquelles persones que per la seva posició 
dins l’entorn empresarial, i malgrat no tenir 
sòlids coneixements en aquest àmbit, han 
de poder entendre quins són els princi-
pals punts forts i mancances de la seva 
organització per a la correcta presa de 
decisions.
Divendres de 9.30 a 11.30 h • 8 sessions
Inici 5 d’octubre, final 14 de desembre
Divendres 12 d’octubre FESTIU
Divendres 2 de novembre i 7 de desembre el 
centre romandrà tancat 
Professor: Jaume Busquets • Preu: 49 €

Observacions: no es necessiten coneixements 
previs en l’entorn comptable.

Comptabilitat i pla 
general comptable

El curs està dissenyat per proporcionar 
als assistents una formació pràctica 
en comptabilitat que els permeti com-
prendre com es realitzen i formulen els 
estats financers a partir de les anotacions 
comptables. L’alumne que realitzi aquest 
curs dominarà,en finalitzar-lo, els  fona-
ments de la comptabilitat i la normativa 
relacionada.
Divendres d’11.45 a 13.45 h • 8 sessions
Inici 5 d’octubre, final 14 de desembre
Divendres 12 d’octubre FESTIU
Divendres 2 de novembre i 7 de 
desembre el centre romandrà tancat
Professor: Jaume Busquets • Preu: 49 €

Observacions: sense necessitat de coneixements 
previs. El curs es realitza aplicant el Pla General 
Comptable vigent des de l’1 de gener de 2008.

Formació 
professio-
nalitzadora

Imatge i so

Passos que cal seguir 
per triomfar amb un 
muntatge multimèdia

Necessites un cop de mà? Vols sorprendre 
la teva parella? La majoria d’edat del teu 
millor amic, les noces d’or dels avis, el tre-
ball de recerca, la promoció del teu grup 
de batucada, vols convertir-te en influ-
encer a Instagram, cal fer una empenta al 
negoci...Prou de perdre hores i la paciència 
amb tutorials d’Internet. El curs que et 
proposem resoldrà tots els teus dubtes. 
Descobriràs com treure partit de mitjans 
a l’abast de tothom. Tractarem el guió, la 
producció, la gravació, el so, l’exportació i 
l’exhibició.
Dimarts de 18.30 a 20.30 h • 8 sessions
Inici 2 d’octubre, final 20 de novembre
Professor: Francesc Páez • Preu: 57 €

Observacions: sense necessitat de 
coneixements previs.
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Retoc fotogràfic A

Següents trimestres: 
2n - Retoc fotogràfic B
3r - Edició d’àlbums
L’objectiu principal del curs és aprendre a 
manipular una imatge partint d’un criteri 
inicial i utilitzar correctament les eines per 
aconseguir un resultat satisfactori. Ens 
endinsarem en el programari més utilitzat 
pel que fa a l’edició gràfica i donarem so-
lucions als principals reptes que tenim en 
intentar retocar una imatge. 
Dimecres de 9 a 11 h • 8 sessions
Inici 31 d’octubre, final 19 de desembre
Professora: Xènia Sola • Preu: 57 €

Observacions: es proposen dos cursos de retoc: 
A i B. Ambdós treballen el mateix temari però es 
faran pràctiques diferents. El curs proposat aquest 
trimestre(A) és d’iniciació.

Fotografia 1

Següents trimestres: 
2n (matins) - Fotografia 2
3r (matins) - Creació fotogràfica
El curs bàsic de fotografia digital proposa 
endinsar-nos en la tècnica fotogràfica per 
tal de tenir un control total sobre la imatge 
que volem obtenir, és a dir, controlar tot 
el procés, des que tenim la idea de la fo-
tografia fins que obtenim el resultat final. 
Amb els coneixements adquirits l’alumne 
pot resoldre la majoria dels petits encàr-
recs fotogràfics de qualsevol negoci.
MATINS:
Dimecres d’11.30 a 13.30 h • 
8 sessions de 2 hores
Inici 31 d’octubre, final 19 de desembre
Professora: Xènia Sola

TARDES:
Dimarts de 17.30 a 19 h 
10 sessions d’1 hora i 30 minuts
Inici 2 d’octubre, final 4 de desembre
Professor: Sergio Ruiz
Aquest curs es tornarà a impartir durant 
els següents trimestres • Preu: 57 €

Observacions: és imprescindible disposar d’una 
càmera digital rèflex o similar. En el curs de tarda 
es realitzen dues sortides dissabte al matí. La 
programació exacta de les dates dependrà de les 
condicions meteorològiques.

Fotografia nocturna

Següents trimestres: 
2n - Retoc fotogràfic
3r - Fotografia creativa
La nit i la foscor com a temàtiques foto-
gràfiques endinsen el fotògraf en un món 
on res és el que sembla, en què la llum es 
reivindica per sobre de la foscor per crear 
imatges sorprenents. El paisatge urbà o 
natural, l’astrofotografia o les tècniques de 
lightpainting fan d’aquesta disciplina una 
font inesgotable de creativitat a l’abast de 
qualsevol practicant amb coneixements 
bàsics i mínim equip necessari. 
Dimarts de 19.15 a 21.15 h • 8 sessions 
Inici 2 d’octubre, final 20 de novembre
Professor: Sergio Ruiz • Preu: 57 €

Observacions: és imprescindible disposar d’una 
càmera digital rèflex o similar i trípode. Aquest 
curs està especialment adreçat a tothom que vol 
aprofundir en la tècnica fotogràfica, sense deixar de 
banda la seva part més creativa.

Taller de Ligthroom 
i gestió RAW

Següents trimestres: 
2n - Fotografia nivell 2
3r - Fotografia nivell 2
El programa de gestió i retoc digital Adobe 
Photoshop Lightroom s’ha postulat com 
una de les eines més utilitzades, tant a 
nivell professional com amateur, per ad-
ministrar el flux de treball fotogràfic. Amb 
aquest programa es cobreixen pràctica-
ment totes les necessitats de qualsevol 
usuari: edició i arxiu, retoc digital pràctic i 
molt potent, geolocalització de les imat-
ges, impressió i presentacions multimèdia, 
etc. Lightroom permet un flux de treball 
àgil, intuïtiu i molt pràctic per a qualsevol 
format fotogràfic, inclòs el format RAW. 
Aquest darrer ens permet treballar amb 
molta més qualitat que el jpg i, per tant, 
podem treure un major rendiment a les 
nostres imatges.
Dilluns de 19.15 a 21.15 h • 8 sessions 
Inici 1 d’octubre, final 19 de novembre
Professor: Sergio Ruiz • Preu: 57 €
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Curs intensiu de retrat

Següents trimestres: 
2n - Curs intensiu de bodegó
3r - Curs intensiu(tema a determinar)
El repte de fer un bon retrat en condici-
ons desfavorables o la planificació d’una 
il·luminació d’estudi concreta són proble-
mes freqüents. El diàleg entre el fotògraf 
i el model fan del retrat una disciplina en 
la qual l’empatia i la mirada fotogràfica 
s’imposen per davant de tot. Tractarem 
esquemes d’il·luminació i diferents situa-
cions en retrat. Treballarem en un estudi 
amb materials professionals i tindrem 
l’oportunitat de participar en un shooting 
amb una model i d’aprendre tècniques de 
retoc digital específic per a retrat.
Divendres19 d’octubre de 17 a21h
Dissabte 20 d’octubre de 9 a 13h i de 15 a 19h
Diumenge 21 d’octubre de 9 a 13h
16 hores lectives
Professor: Sergio Ruiz Gordillo • Preu: 57 €

Observacions: imprescindible portar càmera rèflex 
o similar. Les sessions teòriques es realitzaran a 
Tres Roques, les pràctiques es faran en exteriors i a 
Sasastudio.

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

Següents trimestres: 
2n - Iniciació a la fotografia de natura: paisatge, 
fauna i macro
3r - Captar animals en llibertat:  fotografia de 
fauna salvatge
Es proporcionen els coneixements neces-
saris per als qui es vulguin professiona-
litzar en el món de la fotografia. S’expli-
quen els requisits per entrar en el mercat 
laboral i les obligacions fiscals, les dels 
autònoms(free lance), la manera com cal 
facturar, etc. A més a més, s’informarà de 
com documentar, seleccionar i gestionar 
un arxiu fotogràfic, així com el flux de tre-
ball més adequat i la manera d’aconseguir 
la màxima eficàcia a l’hora de donar-se a 
conèixer i de difondre el producte (estra-
tègies de màrqueting). També es donen 
les pautes per utilitzar fotos respectant els 
drets d’imatge de les persones fotografia-
des i per fer els permisos quan és neces-
sari. Finalment, s’exposa la llei de la propi-
etat intel·lectual i s’ensenya a defensar els 
drets d’autor del fotògraf. 
Dissabtes de 10 a 13.30 h • 4 sessions
Inici 20 d’octubre, final 24 de novembre
Dissabte 27 d’octubre no hi haurà classe
Dissabte 3 de novembre el 
centre romandrà tancat
Professor: Albert Masó • Preu: 50 €

Observacions: és un curs d’utilitat per a totes les 
branques, especialitats, gèneres i modalitats de 
la fotografia. Així mateix, la majoria de temes que 
es tracten també són d’utilitat per als dibuixants i 
pintors.
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Oficis i 
artesania

Dibuix

A dibuixar, se n’aprèn. El dibuix és una eina 
d’expressió magnífica, però molt sovint 
entre adults ha estat mancada d’aprenen-
tatge, és l’eterna desconeguda que s’ha 
deixat per impossible o ha quedat blo-
quejada. El taller de dibuix és obert a tots 
aquells que vulguin aprendre tècniques 
per expressar-se artísticament, experi-
mentar i ampliar els seus coneixements 
dins de les arts plàstiques. Tothom té 
capacitats potencials per desenvolupar, 
només cal el desig d’aprendre. Es treba-
llarà el dibuix com a concepte, els volums, 
les ombres, la perspectiva, els colors i les 
tècniques.
Dilluns de 18 a 20 h • 8 sessions
Inici 1 d’octubre, final 19 de novembre
Professor: Jordi Prat Pons • Preu: 57 € (*)

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

Observacions: el professor informarà de la compra 
necessària el primer dia de classe.

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

Joieria

Aquest és un curs teoricopràctic que té 
com a objectiu ensenyar els coneixements 
i les tècniques més bàsiques de l’ofici de 
joier. Mitjançant exercicis molt senzills 
l’alumne aprendrà a serrar, calar, llimar i sol-
dar, amb la qual cosa adquirirà la destresa i 
el control que requereix el treball del metall.
Dijous de 18 a 20 h • 8 sessions
Inici 4 d’octubre, final 29 de novembre
Dijous 1 de novembre FESTIU
Professora : Maiane Fradera • Preu: 57 € (*)

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

Observacions: curs d’iniciació

Ceràmica

Taller d’aprenentatge de les tècniques 
bàsiques de construcció de peces cerà-
miques i acabats per poder desenvolupar 
un treball personal i creatiu de manera 
autònoma amb la finalitat de comercialit-
zar petites sèries.
Dimecres de 18 a 20 h • 8 sessions
Inici 17 d’octubre, final 5 de desembre
Formació: Ceràmica Ixió • Preu: 57 € (*)

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

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

Pintura de mobles i objectes

La Chalk Paint o pintura de guix ofereix la 
possibilitat de pintar sense decapar, no 
necessita emprimació, s’adhereix molt bé 
sobre diferents superfícies i és molt fàcil 
d’aplicar. Té un acabat molt adequat per 
pintar els mobles amb acabats envellits 
que ens agraden tant. Permet entendre 
la renovació de la llar des d’una perspec-
tiva ecològica, sostenible, 100% creativa 
i totalment personalitzada. Aprendrem 
les tècniques d’estergir, clivellat, decapès, 
patinats, etc.
Dilluns de 9 a 11 h • 8 sessions
Inici 1 d’octubre, final 19 de novembre
Professora: Montse Bassas • Preu: 57 € (*)

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

Observacions: curs d’iniciació. Cada participant ha 
de portar un objecte per treballar, de dimensions 
reduïdes i una bata i uns guants per no embrutar-se.
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Restauració de mobles

La restauració de mobles i peces antigues 
és un ofici que abasta multitud de tècni-
ques. L’objectiu d’aquest taller és apro-
par-nos a la restauració de mobles amb 
elements no massa grans. Aprendrem les 
tècniques bàsiques com decapar, tracta-
ment de xilòfags, envernissats a monyeca, 
encerats i brunyits. També coneixerem els 
diferents materials que s’utilitzen en cada 
procés de restauració.
Divendres de 10 a 12 h • 8 sessions
Inici 5 d’octubre, final 14 de desembre
Dia 12 d’octubre FESTIU
Divendres 2 de novembre i 7 de 
desembre el centre romandrà tancat
Professora: Montse Bassas • Preu: 57 € (*)

(*) Aquesta activitat comporta una  
despesa extra en material

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

Manualitats

L’afició per les manualitats s’ha disparat 
en els darrers anys, les coses fetes a mà 
–handmade- estan de moda. Crearem els 
teus obsequis personalitzats, reciclarem 
els objectes que tens per casa o en crea-
rem de nous, estimularem la sensibilitat 
individual per decorar amb les tècniques 
del decoupage, l’embossing, l’scrap, els 
estergits, origami, etc. 
Dilluns d’11.15 a 13.15 h • 8 sessions
Inici 1 d’octubre, final 19 de novembre
Professora: Montse Bassas • Preu: 57 € (*)

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

Observacions: es recomana mirar la fitxa completa 
per veure el material necessari. Cada participant ha 
de portar una bata per no embrutar-se.

Cuir

Et proposem treballar el cuir de manera 
artesanal fent servir les eines tradicionals 
per manipular-lo. Aprendràs a elaborar 
diferents objectes contemporanis com 
polseres o moneders utilitzant tècniques 
decoratives tradicionals com el ferretejat o 
troquelat. Aprèn a cosir, tenyir, polir i donar 
diferents acabats al cuir.
Dimarts de 18 a 20 h • 8 sessions
Inici 2 d’octubre, final 20 de novembre
Professor: Abel Ruiz • Preu: 57 € (*)

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

Observacions: curs d’iniciació

Estampació artesanal i 
pintat a mà sobre teixit

El tèxtil té les seves pròpies lleis i la pintura 
també, i poc tenen a veure les d’una amb 
les de l’altra, per més que comparteixin 
llocs comuns. No obstant això, el diàleg 
amb el propi suport ha estat una constant 
en l’art del segle XX. Prepara el disseny de 
les peces que triïs amb una de les tècni-
ques que s’explicaran a classe: serigrafia, 
pinzell, texturitzat, etc. 
Divendres de 17 a 19h • 8 sessions
Inici 5 d’octubre, final 14 de desembre
Dia 12 d’octubre FESTIU
Divendres 2 de novembre i 7 de 
desembre el centre romandrà tancat
Professora: Mònica Arnan • Preu: 57 € (*)

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

Observacions: curs d’iniciació
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Lleure, natura i 
esports
Curs d’entrenadors de futbol

Curs que organitza l’Associació d’Esports 
i Lleure de Cerdanyola (AEILL) juntament 
amb el Centre Nacional de Formació 
d’Entrenadors (CENAFE) i s’imparteix a les 
aules del CFP Tres Roques. Nivell 1, 2 i 3.
De dilluns a divendres de 9 a 14 h 
Inscripcions i més informació a  
www.cenafe.es / 653 124 951
aeillcerdanyola@gmail.com 

Futbol raonat

De futbol tothom en sap, diuen. És veritat 
que la majoria de persones, més enllà 
dels seus coneixements sobre la matèria, 
es veuen amb cor d’analitzar un partit de 
futbol. En realitat no és gens fàcil llegir 
allò que passa al camp i arribar a entendre 
per què succeeixen les coses. Sempre de 
manera participativa, les classes oferiran 
eines que ens ajudaran a interpretar els 
partits de manera tàctica. S’analitzarà 
el model de joc dels millors equips de la 
temporada i, de la mateixa manera, ens 
endinsarem en la història d’aquest esport 
per descobrir les evolucions tàctiques que 
han arribat de la mà dels entrenadors i 
escoles de futbol de més prestigi.
Dilluns de 18 a 20 h • 8 sessions
Inici 1 d’octubre, final 19 de novembre
Periodista: Marc Mayola. Col·laboració: 
Ricard Torquemada, analista del Barça de 
LaTdP a Catalunya Ràdio. • Preu: 57 €

Suport 
familiar
INFORMACIÓ

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

• Els cursos en què la infraestructura 
permet una participació més activa dels 
usuaris estan especificats.

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

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

• És aconsellable disposar d’un bolígraf (i 
llibreta) per si es volen prendre notes.

Pastisseria
Racó dolç: receptes de tardor

Descobreix un món amb possibilitats 
infinites… Vine a crear pastissos, galetes i 
cupcakes: bundcake de carbassa, pastís/
brownie de castanyes, boo cupcakes, che-
esecake de carbassa, panellets i galetes de 
halloween.
Dilluns de 10 a 12.30 h • 6 sessions
Inici 1 d’octubre, final 5 de novembre
Professora: Cristina Camps • Preu: 60 €

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

http://www.cenafe.es
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Tres idees de pans enriquits 
i melmelades artesanes

Sessió 1, dia 5 d’octubre: pa escocès. Mel-
melada de figues

Sessió 2, dia 19 d’octubre: pa de xocolata i 
taronja. Melmelada de taronja

Sessió 3, dia 26 d’octubre: pa de focaccia 
amb ceba, olives i tomàquet confitat
Divendres de 9 a 13h • 3 sessions de 4 hores
Dies 5, 19 i 26 d’octubre
Divendres 12 d’octubre FESTIU
Professora: Esther Mora • Preu: 49 €

Observacions: curs d’iniciació. Cal portar davantal. 
Mentre transcorri el procés de fermentació, es tre-
ballaran les receptes de les melmelades.

Tres idees de torrons i 
dolços nadalencs

Sessió 1, dia 16 de novembre: torró de xo-
cocrispies i mantegades (“mantecados”) 

Sessió 2, dia 23 de novembre: torró de 
xocolata negra i taronja

Sessió 3, dia 30 de novembre: torró de 
crocant (“guirlache”) i pastetes de pasta 
fullada (“hojaldrinas”)
Divendres de 9.30 a 12 h • 3 sessions 
de 2hores i 30 minuts
Dies 16,23 i 30 de novembre
Professora: Esther Mora • Preu: 32 €

Observacions: curs d’iniciació. Cal portar davantal

Pastisseria de sempre

Curs demostratiu adreçat a totes aquelles 
persones no professionals que vulguin 
conèixer,complementar o corregir els se-
crets de la pastisseria per poder posar en 
pràctica les postres més apetitoses i algu-
nes de les elaboracions més tradicionals.
Dijous matí de 10 a 12 h • 6 sessions 
Dijous tarda de 17 a 19 h • 6 sessions
Inici 4 d’octubre, final 15 de novembre
Dijous 1 de novembre FESTIU
Professor: Toni Valls • Preu: 49 €

La rateta llaminera: 
rebosteria creativa 

Curs participatiu adreçat als amants de 
la pastisseria creativa. Es realitzarà la 
decoració d’un pastís en 3D amb estruc-
tura antigravetat. Es farà la demostració 
de com fer-ho sobre un pastís real, però 
els participants treballaran amb un pastís 
fals per centrar-nos en tots els elements 
decoratius de la peça. 
Dissabtes de 10 a 13 h • 3 sessions
17, 24 de novembre i 1 de desembre
Professors: Fran Fernández & Mireia 
Ferreres (Le Petit Bonbon) • Preu: 36 €

Observacions: per a persones amb certs co-
neixements de la pasta de sucre.Aquest curs és 
participatiu 

Un Nadal molt dolç:  
Pare Noel de fondant

Curs pràctic de 2 dies en què es realitza-
rà un pastís nadalenc amb un Pare Noel 
modelat amb pasta de sucre. 
Divendres i dissabte matí de 
10 a 13h • 2 sessions
14 i 15 de desembre
Professors: Fran Fernández & Mireia 
Ferreres (Le Petit Bonbon) • Preu: 24 €

Observacions: sense necessitat d’experiència prèvia. 
Cada alumne s’emportarà la seva peça. Aquest curs 
és participatiu.
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Maridatge

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

EDAT MÍNIMA: 18 anys
Un curs que va del general al particular, 
amb trucs i consells que no et pots deixar 
perdre. Aprendràs els fonaments de l’ela-
boració en viticultura i enologia, la tast de 
vins, de destil·lats i de productes gastro-
nòmics com formatge o foie. Integrarem 
una visió de gestió comercial i de servei de 
restauració. 
Dimecres de 18.30 a 20.30 h • 6 sessions
Inici 3 d’octubre, final 7 de novembre
Professor: Adrián Carricart • Preu: 49 €

Observacions: un curs adreçat a tothom, indepen-
dentment que tingui coneixements previs o no 
sobre la matèria. Indicat també per a persones inte-
ressades en el món del vi de manera professional i 
que vulguin ampliar els coneixements adquirits.

Cuina 
domèstica
Passió pels arrossos

Següents trimestres: 
2n - Passió pels formatges
3r - Passió per les coques dolces i salades
Us ensenyarem l’elaboració de les recep-
tes clàssiques d’arrossos mediterranis, així 
com d’altres d’innovadores. Descobrirem 
els diferents tipus d’arrossos, les seves 
tècniques de cocció i l’ús que els podem 
donar. 
Dimarts de 10.30 a 12.30h • 6 sessions
Inici 2 d’octubre, final 6 de novembre
Professor: Josep Vidal. Calaix 
de Cultura • Preu: 49 €

Tendències de cuina 
creativa de tardor

Següents trimestres: 
2n - Tendències de cuina creativa d’hivern
3r - Tendències de cuina creativa de 
primavera-estiu
Amb ingredients quotidians de la tardor 
aprendràs a fer plats originals i creatius per 
gaudir a la teva taula.
Dimarts de 18.30 a 20.30 h • 6 sessions
Inici 2 d’octubre, final 6 de novembre
Professor: Josep Vidal. Calaix 
de Cultura • Preu: 49 €

Com organitzar-se a la cuina 

Perquè les coses funcionin cal una mica 
d’organització, no només es tracta d’una 
qüestió física (cuina ben estructurada i 
endreçada) sinó de planificar què hem 
de menjar durant un període concret, per 
exemple una setmana, una quinzena o un 
mes. D’aquesta manera podrem comprar 
més racionalment i tenir a punt diferents 
preparacions que ens estalviaran feina.
Dissabte de 10 a 13 h  • 2 sessions de 3 hores
20 i 27 d’octubre
Professora: Montse Tapia • Preu: 24€

Les millors tècniques 
culinàries bàsiques

Comenceu a estar cansats del plat de 
pasta amb sofregit precuinat? Prepareu 
sempre el mateix arròs a la cubana quan 
venen convidats a casa? La vostra mare 
pateix perquè no us alimenteu bé? És hora 
d’obrir nous horitzons a la vostra cuina i 
també d’aprendre a preparar algun plat 
que sorprengui les visites.
Dissabte de 10 a 13 h  • 2 sessions de 3 hores
10 i 17 de novembre
Professora: Montse Tapia • Preu: 24 €

Curs
On line

Ep!!!

+info:www.mataro.cat/tresroq
ues
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Cuinar de manera conscient

La manera com mengem també és un 
reflex de la manera com vivim. En aquest 
taller elaborarem receptes en cada sessió 
i posarem molta consciència en quins ali-
ments triem, per què, quines coccions fem 
i, fins i tot, com els mengem. Per a aquells 
que volen explorar i analitzar trets de 
personalitat amb les dades que es poden 
extreure de l’acte de cuinar i menjar, un 
acte tan personal: menjar és de les coses 
que no pot fer ningú per nosaltres! Posa-hi 
consciència!
Dissabte de 10 a 13 h  • 2 sessions de 3 hores
24 de novembre i 1 de desembre
Professora: Montse Tapia • Preu: 24 €

Plats de cullera i 
cuina nadalenca

Cursos encadenats, dos cursos en un: 3 sessi-
ons de Plats de cullera i 3 de Cuina nadalenca
Següents trimestres: 
2n - Cuina postfestes i plats econòmics d’hivern (3+3)
3r - Cuina fresca de primavera-estiu i pícnics i 
sopars a la fresca (3+3)
Plats de cullera: ens encanta la cuina 
d’hivern, de sopes i brous, de guisats, de 
cremes i estofats. La contundent cuina de 
cullera ens escalfarà el cos i l’ànima.

Cuina de Nadal: dels clàssics canelons 
i l’escudella als aperitius més originals. 
Amants dels fogons o no, les festes de 
Nadal són època de cuina. Per això us 
oferim un bon grapat de receptes i menús 
per ajudar-vos a preparar uns dels àpats 
més familiars.
Dilluns de 18.15 a 20.15 h • 6 sessions
Inici 1 d’octubre, final 5 de novembre
Professora: Montse Tapia • Preu: 49 €

Receptes bàsiques de cuina 
vegetariana de tardor

Següents trimestres: 
2n - Receptes bàsiques de cuina vegetariana 
d’hivern
3r - Receptes bàsiques de cuina vegetariana de 
primavera-estiu
Torna el curs de cuina vegetariana per a no 
vegetarians, receptes fàcils per ajudar els 
amants de la carn a reduir-ne el consum, 
sense patir gaire, ja que està demostrat 
que així millorem la salut i donem un cop 
de mà al medi ambient. No cal ser un 
vegetarià estricte per introduir a la nostra 
dieta quotidiana plats amb proteïnes d’ori-
gen vegetal, que ens atiparan, ens faran la 
digestió més lleugera i ens faran gaudir de 
l’àpat. 
Divendres de 18 a 20 h • 6 sessions
Inici 5 d’octubre, final 23 de novembre
Divendres 12 d’octubre FESTIU
Divendres 2 de novembre el 
centre romandrà tancat
Professora: Montse Tapia • Preu: 49 €

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

Nutrició
Coaching nutricional inicial

Següents trimestres: 
2n - Vols planificar la teva setmana de menús 
equilibrats?
3r - Com conèixer els hàbits alimentaris per 
perdre pes: entén el teu metabolisme
Aquest és el teu curs si el teu objectiu és 
deixar de menjar o picar aquells aliments 
als quals estàs enganxada/-at i et con-
verteixen en un esclau de les dietes de 
règim... Descobriràs el teu potencial i 
la manera com es poden afrontar els 
obstacles que tens diàriament per poder 
aconseguir el teu objectiu. Deixa de banda 
les frustracions,les pors i els judicis.
Dilluns de 18 a 20h • 6 sessions. Inici1 
d’octubre, final 5 de novembre
Professora: Griselda Marfà • Preu: 49€

http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/consumo-excesivo-carne-tambien-afecta-medio-ambiente-noticia-1852613
http://elcomercio.pe/ciencias/planeta/consumo-excesivo-carne-tambien-afecta-medio-ambiente-noticia-1852613
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Com conèixer els hàbits 
alimentaris per perdre pes: 
entén el teu metabolisme

Següents trimestres: 
2n - Planifica els menús dels teus fills (3-12 anys)
3r - Coaching nutricional inicial
Necessites entendre com funciona el 
teu metabolisme? T’agradaria saber què 
t’aporta l’aliment en cada moment? Vols 
saber gestionar l’alimentació que t’ajuda a 
perdre aquells quilos que vols?  Descobri-
ràs la manera de cuidar-te i baixar de pes 
respectant la teva salut física i emocional.
Dimecres de 9.30 a 11.30h • 6 sessions. 
Inici 3 d’octubre, final 7 de novembre
Professora: Griselda Marfà • Preu: 49 €

Planifica els menús dels 
teus fills (3-12 anys)

Següents trimestres: 
2n - Com conèixer els hàbits alimentaris per 
perdre pes: entén el teu metabolisme
3r - Alimentació per rendir al 110% en l’esport
L’etapa infantil, dels 3 als 12 anys, és la del 
desenvolupament progressiu i continuat 
i determina en gran manera les condi-
cions de salut durant la resta de vida. En 
aquesta etapa els nens i nenes són molt 
receptius a tot el que se’ls explica i confien 
en els seus educadors. És ara quan hem 
d’aprofitar per educar-los i aconseguir una 
alimentació i uns hàbits saludables, que 
ells mantindran d’adults.
Dimecres de 17.30 a 19.30h • 6 sessions. 
Inici 3 d’octubre, final 7 de novembre 
Professora: Griselda Marfà • Preu: 49 €

Vols planificar la teva setmana 
de menús equilibrats?

Següents trimestres: 
2n - Coaching nutricional inicial
3r - Coaching nutricional avançat
Aquest curs està dissenyat per ajudar a 
entendre la diferència entre alimentació 
i nutrició,conèixer els diferents nutri-
ents que necessitem per viure en salut i 
benestar psicoemocional i saber en quins 
aliments trobem aquests nutrients. Es 
tracta de conèixer les bases per elaborar 

una dieta equilibrada amb l’organització 
dels diferents menús al llarg de tota una 
setmana.
Dijous de 18.30 a 20.30h • 6 sessions
Inici 4 d’octubre, final 15 de novembre
Djous 1 de novembre FESTIU
Professora: Griselda Marfà • Preu: 49 €

Creixe-
ment 
personal
Com millorar les teves 
habilitats socials

Alguna vegada t’has sentit incomprès? 
Has volgut fer una queixa i no has sabut 
com? No has trobat les paraules adients 
per expressar un sentiment? Voler dir 
quelcom important i tenir por de ferir a 
algú? No has sabut com respondre quan 
t’han dit alguna cosa que no t’ha agradat? 
Practicarem com expressar els teus desit-
jos, opinions, peticions i necessitats sense 
ferir els altres ni a tu mateix.
Divendres de 17.30 a 19.30h • 6 sessions
Inici 5 d’octubre, final 23 de novembre
DIVENDRES 12 d’octubre FESTIU
Divendres 2 de novembre el 
centre romandrà tancat.
Professora: Grace Puertas • Preu: 49 €
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Recursos per fer pujar 
l’autoestima

Descobrirem les pautes de comporta-
ment, instal·lades al llarg del temps, que 
alimenten una mala autoestima, tals com 
la necessitat de fer bé les coses o agradar 
i tenir l’aprovació dels altres... Treballarem 
nous recursos per millorar i augmentar la 
nostra pròpia autoestima, cosa que ens 
aportarà relacions interpersonals més 
sanes i de qualitat, una millor salut mental 
i, en definitiva, més felicitat.
Dimecres d’11 a 13h • 2 sessions
3 i 10 d’octubre
Professora: Grace Puertas • Preu: 16 €

Que no t’espanti l’estrès

Següents trimestres: 
2n - Viu les emocions amb consciència plena.
Monogràfic relacionat: Com puc gestionar la 
meva ira?
3r - Com afrontar els canvis vitals perquè ens 
facin créixer. 
Monogràfic relacionat: per confirmar
La pràctica de mindfulness o atenció 
plena ens permet aprendre a parar, mirar 
i viure el present, conscients de nosaltres 
mateixos i el nostre entorn. Són molts els 
estudis que demostren que la pràctica 
del mindfulness és una eina eficaç per 
controlar l’estrès. Ens permet relacio-
nar-nos-hi i no reaccionar-hi, disminueix 
l’autoexigència i ens ajuda a gestionar les 
emocions de manera adequada. Amb la 
combinació d’uns coneixements teòrics i 
pràctics els alumnes adquiriran eines per 
introduir el mindfulness en el seu dia a dia.
Dilluns de 18 a 20h • 6 sessions. Inici 
1 d’octubre, final 5 de novembre
Professors: Arantxa Sabanés • Preu: 49 €

Monogràfic: l’ansietat, 
la cara fosca de la por

La por és una emoció clau per a la super-
vivència, ja que ens fa preparar-nos, pla-
nificar, defensar-nos i protegir els éssers 
estimats, ajudant-nos a evitar perills. 
Però també pot ser limitant perquè la 
por excessiva origina unes altres emoci-
ons secundàries com l’ansietat. Què és? 
Perquè apareix? Com puc respondre-hi? 
Existeixen tècniques que ens ajuden a 
gestionar-la i a evitar-ne les seves conse-
qüències negatives. 
Dilluns 19 de novembre de 18 a 20h
1 sessió de 2 hores
Professora: Arantxa Sabanés • Preu: 8 €

Eines personals

Trucs imprescindibles 
per al mag inexpert

Següents trimestres: 
2n - Cartes
3r - Màgia en el bar
Sempre fas els mateixos tres jocs a tot-
hom i no saps com variar el teu repertori? 
Els teus trucs no sorprenen prou i no et 
sents valorat? No trobes d’altres aficio-
nats amb qui compartir la teva afició? Et 
sents inferior quan estàs amb altres mags 
perquè et falta cultura màgica? No tens 
una escola a la vora que s’adapti a la teva 
butxaca? Aquest curs de màgia bàsica és 
per a tu!
Dimarts de 18 a 20h • 7 sessions
Inici 2 d’octubre, final 13 de novembre 
Il·lusionista: David Stromboli • Preu: 57 € (*) 

(*) Aquesta activitat comporta una despesa extra 
en material. Durant la primera sessió el professor 
informarà respecte del que és convenient. Curs 
d’iniciació
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Idees de maquillatge: 
dia, nit i fantasia

Maquillatge: “Acció de maquillar o de ma-
quillar-se; l’efecte. Tècnica que té per ob-
jecte modificar el modelatge de la cara per 
transformar-la o embellir-la. Conjunt de 
productes cosmètics, plàstics o de dife-
rents tipus emprats per a maquillar”. Curs 
adreçat als qui us agradi maquillar-vos per 
a les grans ocasions o per als dies de cada 
dia. Aprendrem maquillatge bàsic, social 
(de dia i de nit) i acabarem amb petites 
caracterizacions de fantasia.
Dilluns de 17 a 19h • 7 sessions
Inici 1 d’octubre, final 12 de novembre
Professora : Susi Sánchez • Preu: 57 € (*)

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

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

Com fer lluir les teves mans

Següents trimestres: 
2n - Ungles de gel
3r - Decoració d’ungles
Les mans i les ungles són una reveladora 
carta de presentació que complementa la 
imatge. En els darrers anys, la popularitat i 
la fascinació per l’art de les ungles ha aug-
mentat. Tot i que sempre és convenient 
posar-se en mans professionals, a vega-
des fer-se la manicura a casa pot ser bona 
idea i un pla perfecte. És per aquest motiu 
que programem aquest curs totalment 
pràctic de manicura en què trobaràs con-
sells i trucs perquè puguis lluir unes mans 
que provocaran l’admiració de tothom.
Dilluns de 19.15 a 21.15h • 7 sessions
Inici 1 d’octubre, final 12 de novembre
Professora: Susi Sánchez • Preu: 57 € (*)

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

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

L’armari: omple’l amb les teves 
creacions. Patronatge i costura

Omple el teu armari de roba feta i creada 
per tu. Alguna peça de roba que no trobes 
i t’agradaria tenir? En aquest curs podràs 
crear-la sense necessitat de tenir experi-
ència en el món de la costura. Aprendrem 
a tallar la roba i a confeccionar tot tipus de 
peces i els seus acabats.
Dimecres de 18 a 20h • 8 sessions
Inici 3 d’octubre, final 21 de novembre
Professora: Sandra del Cerro • Preu: 59 €

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

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

Iniciació als primers auxilis

Vols saber com actuar davant d’una 
situació d’emergència? O reconèixer una 
valoració primària? Amb aquesta formació 
adquiriràs les competències bàsiques per 
actuar davant situacions d’urgència. Es 
capacitarà els alumnes per defensar-se 
davant hemorràgies, traumatismes, atura-
des cardiorespiratòries, ferides, etc.
Dimarts de17 a 19h • 6 sessions
Inici 2 d’octubre, final 6 de novembre
Formació CREU ROJA: Alba 
Ansuategui Langa • Preu: 49 €

Observacions: amb la realització d’aquest curs s’ob-
té un certificat propi.

L’ORGANITZACIÓ D’AQUEST CURS ÉS UNA COL·LA-
BORACIÓ DE TRES ROQUES (Direcció d’Ensenya-
ment) I CREU ROJA DE MATARÓ 



2524

6 claus per corregir el teu 
dolor i la teva postura

Aquest taller està dirigit a tothom que 
vulgui conèixer una mica més el funcio-
nament de la postura i la seva relació amb 
el dolor. S’adreça a persones diagnostica-
des de fibromiàlgia, lumbàlgia, ciatàlgia, 
cervicàlgia i qualsevol patologia acabada 
en àlgia. Les sessions tenen com a objec-
tiu millorar la higiene postural i iniciar un 
programa d’exercicis que ajudi a prevenir 
patologies del sistema locomotor.
Dimarts de 18 a 20h • 6 sessions
Inici 2 d’octubre, final 6 de novembre
Fisioterapeuta: Marc Sisquella • Preu: 49 €

Comunicació no verbal

Abans de parlar, el nostre cos ja està 
emetent missatges: amb l’actitud, amb la 
posició, amb els moviments de les mans, 
dels ulls, dels braços,etc. Aquests mis-
satges de vegades ratifiquen l’expressió 
verbal, però d’altres, la contradiuen. I és 
que aquest llenguatge sense paraules ens 
dona el 80% de la informació del nostre 
interlocutor. Analitzarem conscientment 
els llenguatges del cos i esbrinarem què 
diuen els gestos i quin és el poder de les 
emocions en la comunicació.
Dijous de18 a 20h • 7 sessions
Inici 4 d’octubre, final 22 de novembre
DIJOUS 1 de novembre FESTIU
Professor: Toni Arteaga • Preu: 57 €

Observacions: curs adreçat a qualsevol persona que 
estigui interessada en el llenguatge del cos. Atenció 
al públic, comercials, conferenciants, actors i artis-
tes en general, polítics, monitors, etc. Aconsellable 
vestir roba còmoda.

L’ORGANITZACIÓ D’AQUEST CURS ÉS UNA COL·LA-
BORACIÓ DE TRES ROQUES (Direcció d’Ensenya-
ment) I L’AULA DE TEATRE (Direcció de Cultura) 

Taller de dansa per a dones: 
expressió i moviment

Un curs dissenyat per explorar els principis 
de la dansa contemporània, a través del 
moviment, per activar la sensibilitat, la im-
provisació i la consciència del moviment 
del cos. Descobrirem el ventall de possi-
bilitats creatives del cos, despertarem el 
coneixement del propi cos i de les seves 
possibilitats de moviment i desenvolu-
parem un procés de creació basat en el 
moviment i l’espai.
Dimarts de 18 a 20h • 6 sessions
Inici 2 d’octubre, final 6 de novembre
Professor: AULA DE TEATRE • Preu: 49 €

Adreçat a dones de totes les edats i condicions 

L’ORGANITZACIÓ D’AQUEST CURS ÉS UNA COL·LA-
BORACIÓ DE TRES ROQUES (Direcció d’Ensenya-
ment) I L’AULA DE TEATRE (Direcció de Cultura) 

La medicina natural 
com a font de salut

El curs s’estructura en sessions teòriques 
i pràctiques que permeten endinsar-se en 
el món de les plantes medicinals i els seus 
usos en la medicina etnobotànica i popu-
lar. Recuperant els remeis ancestrals que 
s’han elaborat des de sempre, aprendrem 
a elaborar una farmaciola bàsica natural i 
holística per tenir a l’abast eines i medi-
cines que ajudin el nostre cos i la nostra 
ànima a recuperar la salut, l’harmonia i 
l’equilibri.
Dimarts de 18.30 a 20.30 h • 6 sessions
Inici 2 d’octubre, final 6 de novembre
Professora: Alba Miralpeix • Preu: 49 €

Observacions: en les sessions pràctiques es dema-
narà als participants, amb anterioritat, que portin 
material de casa per elaborar els remeis proposats.
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Monogràfic: Remeis d’hivern 

Aquest monogràfic mostrarà una visió 
àmplia dels remeis, aliments i medicines 
naturals que podem utilizar i elaborar 
per enfortir el sistema immunològic a 
l’arribada de l’hivern. Descobrirem com 
sanar els desequilibris que es puguin anar 
manifestant al nostre cos durant aquests 
mesos: grips, refredats, bronquitis,infec-
cions d’orina, dolors articulars, bloquejos 
emocional,etc.
Dijous de 9.30 a 11.30 h 
22 de novembre
Professora: Alba Miralpeix • Preu: 8 €

Ampliació 
cultural
Escriptura creativa: 
gèneres i estils

Introducció i aprofundiment en l’escriptu-
ra a partir de diferents formats: comèdia, 
poesia, drama, diàlegs, thriller... Aprendrem 
com les característiques de cada gènere i 
estil poden ajudar a desenvolupar una idea 
en escriptura. 
Dilluns de 19.15 a 21.15 h • 8 sessions
Inici 1 d’octubre, final 19 de novembre
Professor: Francesc Hernández • Preu:59 €

Observacions: curs dirigit a tots aquells que es vul-
guin iniciar en el món de l’escriptura o que vulguin 
aprofundir en els aspectes formals.

A l’ombra de Poe:  
taller de conte literari

Vine a explorar l’escriptura de relats a 
partir de l’exemple dels pares del gènere: 
Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Anton 
Txékhov; i també de les mares: Emilia 
Pardo Bazán, Caterina Albert, Edith Barton. 
Aquest és un taller per escriure, compartir, 
analitzar, reescriure, llegir i endinsar-se en 
l’univers específic i meravellós del gènere 
breu. Vine a escriure un curt intens i unita-
ri, amb efecte final, en definitiva, a gaudir 
de textos petits i precisos com peces de 
rellotgeria.
Dimecres de 18.30 a 20.30 h • 7 sessions
Inici 3 d’octubre, final 14 de novembre
Professora: Raquel Picolo • Preu : 63 €

Teatre social

Quina funció pot tenir l’art per tal de fer 
visible l’actual crisi que estem vivint? Fa-
rem servir les eines de l’escriptura creativa, 
l’anàlisi dramatúrgica i la improvisació es-
cènica per abordar qüestions políticosoci-
als que ens afecten com a artistes i com a 
persones. Ens servirem del llenguatge des 
d’un punt de vista lúdic i desenvoluparem 
habilitats relacionades amb la imaginació 
i la teatralitat en el marc de la literatura 
dramàtica. 
Dimecres de 18 a 20 h • 7 sessions
Inici 3 d’octubre, final 14 de novembre
Professor: Antonio Morcillo • Preu: 63 €

Observacions: adreçat a persones amb ganes de 
parlar de la realitat que ens envolta i disposats a 
desenvolupar una mirada crítica davant de determi-
nades situacions i esdeveniments socials.

L’ORGANITZACIÓ D’AQUEST CURS ÉS UNA COL·LA-
BORACIÓ DE TRES ROQUES (Direcció d’Ensenya-
ment) I L’AULA DE TEATRE (Direcció de Cultura) 
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Curs
On line

Ep!!!

+info:www.mataro.cat/tresroques

Fem un programa de ràdio

De la mà de professionals de la comunica-
ció, els alumnes podran conèixer com es 
prepara un magazín de ràdio. S’explicarà 
com es trien els temes i convidats d’un 
programa, com es fan la producció, el guió 
i l’escaleta i quina importància té la veu en 
la comunicació radiofònica. Algunes de les 
classes es faran als estudis de Mataró Au-
diovisual per tal de conèixer el funciona-
ment del control de ràdio i la comunicació 
que s’estableix entre l’equip de presentació 
i producció i el tècnic de so. El curs culmi-
narà amb la realització d’un programa que 
s’emetrà per Mataró Ràdio.
Dimarts de 18 a 20 h • 6 sessions
Inici 6 de novembre, final 11 de desembre
Formadors:  Cristina Salad, periodista / 
Carles Solé, tècnic de ràdio • Preu: 54 €

 
Observacions: algunes de les sessions són pràcti-
ques i es realitzaran a les instal·lacions de MATARÓ 
AUDIOVISUAL (TecnoCampus). Curs adreçat a 
persones interessades a endinsar-se en el món de la 
comunicació. No cal experiència prèvia.

L’ORGANITZACIÓ D’AQUEST CURS ÉS UNA COL·LA-
BORACIÓ DE TRES ROQUES (Direcció d’Ensenya-
ment) I MATARÓ AUDIOVISUAL
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Direcció d’Ensenyament / Ajuntament de Mataró

Pl. del Canigó, 7 (c. Tres Roques) / 08303 Mataró
Tel. 93 758 24 75 / Fax 93 758 24 76
tresroques@ajmataro.cat
ensenyament@ajmataro.cat
www.mataro.cat 

Horari:
Matins, de dilluns a divendres de 9 a 14 h / Dissabtes de 10 a 13.30 h
Tardes, de dilluns a divendres de 17 a 21 h

Equipaments:
Sala d’actes (100 persones)
5 aules taller (50 m2)
2 sales de treball
1 aula d’informàtica
1 equipament de cuina

Localització GPS / Coordenades
+41º 32’ 36.51”/ +2º 25’ 41.53” (41.543474,2.428203)

Centre col·laborador:
Segueix-nos!

centre de formació permanent

Tres Roques
@tresroques
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