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QUÈ ÉS
TRES ROQUES
ESTIU?
És un programa formatiu del Centre
de formació permanent Tres Roques,
de caràcter intensiu, amb diferents
àmbits d’interès per permetre combinar aprenentatge, lleure i desenvolupament professional.
Aquest projecte té com a objectius la
millora de les competències personals,
l’aprofundiment de coneixements en
diferents àmbits professionals i la
dotació d’eines de suport diari als
alumnes.
Aquests cursos tenen una alta càrrega
de treball pràctic i estan destinats a
majors de 16 anys (exceptuant el de
Teatre Musical).

PERÍODE DE SOL·LICITUD
D’INSCRIPCIONS
Des del dilluns 7 de maig fins al
dilluns 4 de juny, ambdós inclosos.
Les places són limitades en totes les activitats. En cas que la
demanda superi l’oferta, les places s’adjudicaran per sorteig.
Podeu realitzar la sol·licitud d’inscripció i trobar
informació del procés a:
• www.mataro.cat/tresroques
• Centre de formació permanent Tres Roques (pl. del Canigó, 7)
• Direcció d’Ensenyament (baixada de les Figueretes, 1, 2n)
• Oficines d’atenció ciutadana (de dilluns a divendres de 9 a 15 h)
El pagament de les activitats s’ha de fer mitjançant:
• Carta de pagament amb codi de barres en els caixers indicats.
• A través del TPV (targeta de crèdit)
Si heu estat acceptats/des, rebreu la confirmació de plaça i
l’enllaç de pagament per correu electrònic un cop publicades
les llistes, el 5 de juny.
La data límit per fer l’ingrés és el 18 de juny de 2018.
Les llistes es podran consultar al mateix CFP Tres Roques i
a www.mataro.cat/tresroques, on podeu trobar més
informació dels cursos i de la resta d’activitats.

TRES ROQUES ESTIU
OFERTA DE FORMACIÓ
INTENSIVA
Del 27 de juny al 22 de juliol

PASTISSERIA
EL RACÓ DOLÇ D’ESTIU
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 la seva
elaboració.
Finalment, es degustaran les postres realitzades.
Cada alumne disposarà d’un dossier amb les receptes.
Adreçat a qualsevol persona a partir de 16 anys // Dates: del 25 de juny
al 6 de juliol // Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 12 h //
Dies lectius: 10 // Total d’hores de formació: 25 //
Professora: Cristina Camps // Preu: 63 € (material inclòs)

CUINA
CUINA RESOLUTIVA: EINES PRÀCTIQUES
PER A CUINAR I VIURE MILLOR
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.
Adreçat a qualsevol persona a partir de 16 anys //
Dates: del 9 al 13 de juliol // De dilluns a divendres de 10 a 12,30h //
Dies lectius: 5 // Total d’hores de formació: 12,5h //
Professora: Montse Tapia // Preu: 32 € (material inclòs)

MANUALITATS
L’SCRAP, O COM CONSERVAR HISTÒRIES
PERSONALS I FAMILIARS
L’scrapbooking és un mètode per conservar històries
personals i familiars, records en àlbums decorats. Scrapbook és el terme anglès per definir un llibre de retalls, és
a dir, la tècnica de personalitzar àlbums de fotografies.
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.
Adreçat a qualsevol persona a partir de 16 anys // Dates: del 25 al 29
de juny // De dilluns a divendres de 10 a 12h // Dies lectius: 5 // Total
d’hores de formació: 10h // Professora: Montse Bassas // Preu: 25 €
Material necessari: base de tall (imprescindible per tallar sense 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.
Observacions: aquesta activitat comporta una despesa extra en material

FORMACIÓ PROFESSIONAL
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA IMMEDIATA
L’ORGANITZACIÓ D’ AQUEST CURS ÉS UNA COL·LABORACIÓ DE
TRES ROQUES I CREU ROJA DE MATARÓ.

Adreçat a qualsevol persona a partir de 16 anys: interessats en estudis de medicina, voluntariat d’ambulàncies,
monitors, vetlladors, etc. Aquest curs d’ASI és una ampliació dels continguts del curs de PRIMERS AUXILIS.
Del 25 de juny al 6 de juliol // Dates: de dilluns a divendres de 10 a 13h
// Dies lectius: 10 // Total d’hores de formació: 40h (30 hores presencials+10 de formació semipresencial) // Professor: CREU ROJA //
Preu: 100 € (material inclòs)
Observacions: amb la realització d’aquest curs s’obté un CARNET
expedit per CREU ROJA

IMATGE I SO
TALLER DE FOTOGRAFIA I
POSTPRODUCCIÓ DIGITAL
Aquest nou 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.
Adreçat a qualsevol persona a partir de 16 anys // Dates: del 25
de juny al 6 de juliol // De dilluns a divendres de 9,15 a 12h // Dies
lectius: 10 // Total d’hores de formació: 28,5h // Professor: Sergio
Ruiz //
Preu: 72 € (material inclòs)
Observacions: és imprescindible disposar de càmera digital rèflex,
mirrorless o bridge.
Es realitzen sessions pràctiques a l’exterior. Com que cal tenir en compte les condicions meteorològiques, el professor informarà el primer dia.

INFORMÀTICA
CREA EL TEU ESPAI WEB: disseny, creació,
desenvolupament, maquetació (CMS i HTML).
Abans realitzar una pàgina web podia ser un treball molt
complicat si no es disposava dels coneixements informàtics. 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.
Adreçat a qualsevol persona a partir de 16 anys // Dates: del 9 al 20 de
juliol // De dilluns a divendres de 10 a 12h // Dies lectius: 10 // Total
d’hores de formació: 20h // Professor: Pau Cuyàs // Preu: 50 €
Observacions: és molt recomanable tenir un nivell d’ús mitjà en
suports informàtics.

ARTÍSTIC
TEATRE MUSICAL
L’ORGANITZACIÓ D’ AQUEST CURS ÉS UNA COL·LABORACIÓ DE TRES ROQUES (Direcció d’Ensenyament) I L’AULA DE TEATRE (Direcció de Cultura)

El treball de teatre musical girarà a l’entorn de Sister Act,
un musical basat en la pel·lícula homònima de 1992, amb
música d’Alan Menken, llibret de Bill Steinkellner i Cheri
Steinkellner, i text addicional de Douglas Carter Beane.
La trama central es desenvolupa entorn a Deloris Van
Cartier, una jove cantant que somia a convertir-se en una
estrella de la música. Quan accidentalment presencia com
el seu promès, el gànster Curtis Jackson, comet un assassinat, Deloris es veu obligada a acollir-se al programa
policial de protecció de testimonis i a adoptar una nova
identitat com a monja en un convent de Filadèlfia.
Aquest espectacle es va estrenar el 2006 a Pasadena,
Califòrnia, i al 2009 va fer el salt al West End londinenc.
També s’ha representat a Broadway i a nombroses ciutats
de tot el món.

Es realitzarà una adaptació del musical per aquest taller,
de manera que es representaran les escenes més importants per tal de poder seguir la trama de la història.
Per això es treballarà d’una manera multidisciplinar la
interpretació, el cant i la coreografia. Les tres disciplines
són fonamentals per al desenvolupament de les actituds
artístiques dels alumnes, així com per al desenvolupament
d’elements fonamentals de la seva vida, tals com la memòria, la coordinació, la flexibilitat, el moviment i la veu,
entre d’altres.
Objectius del curs:
• Introduir diferents tècniques de musical.
• Practicar el cant de forma divertida, diferent i amena.
• Fomentar el coneixement de l’art interpretatiu i el teatre
musical.
• Crear i participar de coreografies.
• Presentar al públic el resultat del treball.
Adreçat a nois i noies de 12 a 17 anys // Dates: del 25 de juny al 20
de juliol // Horari: 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 18 i 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 // Dies lectius:
20 // Total d’hores de formació: 68 // Equip de professors: Direcció
musical: Dídac Flores, Coreografies: Rubén Yuste, Direcció: Marc Flynn //
Preu: 180 €
Observacions: Recomanem portar roba còmoda i aigua.
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Segueix-nos!

Tres Roques
@tresroques
Centre col·laborador:

centre de formació permanent

Matins: De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dissabtes de 10 a 13.30 h (dissabtes del mes de juliol tancat)
Tardes: De dilluns a divendres de 17 a 21 h
Horari de juliol: De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Vacances des del 26 de juliol fins l’1 de setembre.
Equipaments: Sala d’actes (100 persones) • 5 aules taller (50 m2)
2 sales de treball • 1 aula d’informàtica • 1 equipament de cuina
Equipament

accessible
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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/tresroques

