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Les places són limitades en totes les activitats. En cas que la demanda superi l’oferta les places s’adjudicaran per sorteig.
Cada persona pot fer un màxim de tres sol·licituds d’inscripció.
Activitats adreçades a persones a partir dels 16 anys.
Podeu realitzar la sol·licitud d’inscripció i trobar informació del procés a:
www.mataro.cat/tresroques
Institut Municipal d’Educació (baixada de les Figueretes, 1, 2n)
Centre de formació permanent Tres Roques (pl. del Canigó, 7)
Oficines d’atenció ciutadana (de dilluns a divendres de 9 a 19 h)
El pagament de les activitats s’ha de fer a través del compte bancari
2042 0000 74 3110042584 de Caixa Laietana un cop publicades les
llistes, el 17 de setembre, amb l’acceptació i realització de l’activitat.
La data límit per fer l’ingrés és el 25 de setembre de 2012.
Les llistes es podran consultar al mateix CFP Tres Roques, a l’Institut
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Podeu trobar més informació dels cursos i activitats a
www.mataro.cat/tresroques

CURSOS I TALLERS / HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Música, nacions i Cultura

NOU

Dijous, de 19,15 a 20,45 h (6 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professora: M. Teresa Julià

27 e

La música clàssica ha conegut diferents èpoques daurades al llarg
de la història. Coneixerem els temps encisadors del Renaixement, el
barroc alemany, les sorprenents melodies dedicades a accions bèl·
liques, la incomparable música escrita a Rússia a l’època de l’Imperi,
i la bellesa indescriptible de la música dels països escandinaus.
Aquest curs, de 6 sessions, tractarà de tots aquests continguts en
relació amb el seu entorn musical, social i polític.
L’art de Cecilia Bartoli - Mezzo Soprano Italiana
Dijous, de 19,15 a 21,15 h (1 sessió. 22 de novembre )
Professora: M. Teresa Julià
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NOU

6e

La Giocosa Cecilia Bartoli és la veu italiana més cèlebre i estimada, després de Luciano Pavarotti.
Bartoli té un control absolut del seu instrument, la veu. Canta amb tot el
cor. Posseeix el do impressionant de descobrir el color vocal apropiat per
a cada interpretació, amb un mestratge rítmic refinat i acurat.

T’agrada el Jazz? Aprèn a escoltar-lo
Dimecres de 19 a 21 h (2 sessions. 7 i 14 de novembre)
Professor: Ivó Oller

12 e

Volem que els amants de la música en general i del jazz en particular
aprenguin, a través de la seva història i la seva música, a entendre
i a escoltar millor aquest gènere tant popular avui en dia. A través
d’audicions i explicacions ens endinsarem dins aquest món on el que
sembla senzill és complicat i el què sembla complicat és senzill
Crítica de cinema

NOU

Divendres, de 17 a 18.30 h (6 sessions. Inici 19 d’octubre)
Professora: Judith Vives i Jesús Gonzàlez

27 e

Curs que planteja les nocions i criteris que ha de seguir un crític a
l’hora de fer el comentari d’una pel·lícula. Es donaran pautes per
entendre com es fan i consumeixen les pel·lícules, quines són les diferents tendències i modes cinematogràfiques actuals i com arriben
a l’espectador. Es farà un repàs dels tipus i formats de crítiques, i es
faran pràctiques amb exercicis i debats. L’objectiu final del curs és
el d’obtenir una visió global sobre l’evolució més recent del setè art,
així com la formació de criteris personals que permetin tenir un sentit
crític davant diferents propostes
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Taller Història del Cinema

NOU

Dilluns, de 19,15 a 20,45 h (8 sessions. 1 d’octubre)
Professora: Elisabet Mas Porté

36 e

El Taller de Història del Cinema és una intensa aproximació al desenvolupament de l’art cinematogràfic des del precinema fins al Cinema
3D, o al Cinema a Internet. Amb la particularitat que presentarem la
història des de diferents punts de vista: els gèneres cinematogràfics,
els corrents cinematogràfics i la indústria cinematogràfica. Tot plegat ho introduirem amb trossos de les pel·lícules més representatives
del moment.

Literatura i contemporaneïtat

NOU

Dimecres de 19 a 20,30 h (8 sessions. 3 d’octubre)
Professores: Agnès Santos Pardo i Noemí Acedo Alonso

36 e

Abaixes la mirada cap al llibre i t’oblides de l’atur, la pobresa, la
contaminació, la (in)felicitat, la tecnologia, la violència, l’amor, el
consum i la diversitat? Aquest curs vol tractar, des d’una perspectiva
crítica, algunes de les principals problemàtiques de l’individu i la
societat actual, a través d’obres de la literatura recent.

Conversa en francès. Nivell intermedi (B1)
Divendres de 19,15 a 20,45 h (8 sessions. Inici 28 de setembre)
Professora: Carme Díaz

36 e

L’objectiu general d’aquest curs de conversa de nivell intermedi, corresponent al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR),
és el d’arribar a utilitzar el francès amb fluïdesa i seguretat.
És imprescindible tenir coneixements mitjans de francès
(equivalent al 3r curs de l’Escola Oficial d‘Idiomes (EOI) o B1 del MECR).

Conversa en alemany. Nivell intermedi
Dijous de 19,15 a 20,45 h (8 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professora: Carla Jarque

36 e

Curs de conversa d’alemany de nivell intermedi, equivalent al B1 dins
el marc comú europeu de referència (3r d’ EOI).
El curs preten que posem en pràctica les estructures de la llengua, en
practiquem el vocabulari i la pronúncia, i resolguem dubtes per tal de
parlar de manera espontània i natural.
És imprescindible un nivell avançat d’alemany
(equivalent al 4t / 5è curs d’ EOI o B2 del MECR).
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Anglès per a viatjar

NOU

Dimarts de 19,15 a 20,45 h (8 sessions. Inici 2 d’octubre)
Professora: Maria Grau Perejoan

36 e

Curs d’anglès dissenyat per desenvolupar les habilitats d’expressió i
comprensió orals. Els alumnes aprendran a defensar-se oralment en
anglès en situacions formals i informals relacionades amb el món del
viatges. Els objectius principals seran que l’alumne ampliï el seu vocabulari i guanyi confiança i fluïdesa.

Arqueologia d’Egipte

NOU

Dijous de 10 a 11,30 h (5 sessions. Inici 3 de novembre)
Professor: Felip Masó Ferrer

22,50 e

La riquesa arqueològica d’Egipte és inesgotable. Des de les piràmides
fins als temples, els egipcis ens han deixat un llegat impressionant. Però,
el coneixem prou bé? A Egipte no tot és el què sembla i més enllà de
l’aparença física dels monuments hi ha tot un món de símbols i missatges que cal conèixer per entendre millor aquesta impressionant civilització, i també les seves construccions.
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Podeu trobar més informació a www.mataro.cat

CURSOS I TALLERS / CIÈNCIA, NATURA I MEDI AMBIENT

Conservants NATURALS i conserves casolanes

NOU

Dijous de 10 a 13,30 h (5 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professor: Paco Cerviño

45 e

Taller pràctic amb només un 30% de teoria, on s’aprendrà no només
les tècniques clàssiques de conservació, sinó que a més donarem a conèixer els conservants naturals, i el temps de durada i efecte d’aquestes tècniques. Tot des d’un punt de vista senzill, però alhora tècnic.
Horticultura ecològica. Introducció a la permacultura
Dissabtes de 10 a 13 h (6 sessions)
6 i 20 d’octubre, 3 i 11 novembre i 1 i 15 desembre
Professor: Paco Cerviño

54 e

Curs teòric amb alguna sessió pràctica. El curs farà una introducció dels principis de disseny i cultiu de l’horticultura ecològica, seguint-ne les normes i tractant-ne diversos aspectes: bases teòriques,
bases tècniques, maneig dels sòls i l’aigua i control de plagues i
malalties, així com les eines de planificació per al disseny.
Col·labora: L’horta d’Òrrius Can Femades i el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

Iniciació a la fotografia de natura
Dissabtes de 10 a 13,30 h (4 sessions. 29 de setembre)
Professor: Albert Masó
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56 e

S’explicarà les tècniques, procediments i trucs necessaris per aprendre
a obtenir imatges de qualitat del nostre entorn natural. Això tant en teoria com a la pràctica, i des de l’equipament necessari fins a la imatge
final. Tanmateix, tot el que s’expliqui serà aplicable al paisatge urbà.

Iniciació a la jardineria sostenible
Dissabtes de 10 a 12,30 h (5 sessions)
29 setembre, 27 d’octubre, 10 i 24 novembre i 22 desembre
Professor: Eduard Pey

50 e

Aquest curs farà una introducció a la jardineria i tractarà sobre alguns dels seus aspectes: el manteniment, les plantes, les podes, l’aigua i el reg, la sanitat vegetal i els sòls. Es faran sessions pràctiques.
Col·labora: l’Associació Horts Urbans Bon Recés i el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

Educador ambiental
Dijous de 18,45 a 21 h (8 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professors: Sergi Travessa i Mar Romero
de L’Obaga Serveis Ambientals

66 e

Curs adreçat a totes aquelles persones que vulguin dedicar-se i ampliar els seus coneixements en l’àmbit de l’educació ambiental, ja
sigui de forma professional o com a afició. Els continguts combinaran
els coneixements teòrics amb una vessant més pràctica, usant algunes de les eines i recursos més utilitzats. Especialització del curs de
monitor de lleure en el camp de l’educació ambiental.
Al final del curs hi haurà una sortida de camp el dissabte 1 de desembre

Astronomia: tan fàcil com mirar el cel
Dissabtes de 10 a 13,30 h (3 sessions)
20 i 27 d’octubre i 3 de novembre de 2012)
Professors: Carles Schnabel i Rat Parellada
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42 e

Amb l’ajuda de materials audiovisuals, simulacions, planetari digital
i instruments d’observació, adquirirem una bona base d’ astronomia,
aprendrem a orientar-nos prenent com a referència el cel, aprendrem
a mirar, localitzar i reconèixer els astres i/o grups celestes notables
del nostre cel nocturn, i ens familiaritzarem amb els instruments bàsics de l’astronomia de posició: planisferi i llunari. Finalitzarem el
curs amb una visita a un observatori astronòmic.

CURSOS I TALLERS / EXPRESSIÓ

La importància de saber llegir bé

NOU

Dijous de 10 a 11h (4 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professors: Carme Faja Segalés

12 e

Es tracta de perdre la por a llegir en veu alta per a nosaltres mateixos. Aprendre a llegir correctament, tant en prosa com en poesia, fent
les pauses i comes corresponents, i donar els matisos escaients per
no trencar el concepte.
Expressar-se en públic i tècniques de narració oral
Dilluns de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 1 d’octubre)
Professora: Carme Faja

48 e

Curs de desenvolupament de tècniques d’expressió oral en públic: com
parlar, com llegir i com comportar-se en públic. Perdre la por de parlar
en públic i saber modular la veu segons el text o la situació en què es
trobi l’orador/a. Es faran pràctiques de lectura a classe i tècniques de
respiració adients al text.
Iniciació a l’escriptura creativa de relats curts
Dilluns de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 1 d’octubre)
Professor: Jordi Lopesino
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48 e

Curs adreçat a persones amb inquietuds literàries que vulguin aprendre tècniques d’expressió escrita, trucs de l’ofici d’escriptor i maneres
d’idear i estructurar un relat curt. No cal tenir experiència.

Curs de novel·la
Dimecres de 18 a 20 h (9 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professor: Jordi Lopesino

54 e

Curs teòric i pràctic adreçat a persones, amb certa experiència d’escriure, que vulguin escriure una novel·la. És necessari haver fet el curs
d’escriptura creativa de relats curts, o algun de similar.

Apropa’t a la poesia, l’art d’escriure
Dimecres de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professor: Pau Gener Galín

NOU

48 e

Un acostament a la poesia en forma d’iniciació i d’incitació. Un passeig per les figures retòriques, les imatges, les metàfores, les tècniques i el sentiment a l’hora d’escriure.
Un camí planer cap al plaer i el goig de la màgia de les paraules.
Construir una dinàmica de grup amb especial atenció a les veus de
cada participant.
Una invitació lírica a la pròpia essència, gaudint d’un trajecte poètic
que humanitza.

Taller d’iniciació al dibuix
Dilluns de 18,30 a 20,30h ( 9 sessions. Inici 1 d’octubre )
Professor: Eduard Novellas

72* e

Iniciació al llenguatge de dibuix, tot practicant amb els procediments
que en són propis: carbonet, llapis grafit, sanguina, tinta i collage.
Bases per a l’anàlisi dels elements visuals a partir de la línia, la taca
i el traç, el clarobscurs, l’encaix i la composició. Nocions bàsiques de
geometria plana i perspectiva.
* Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.
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Taller de ceràmica
Dimecres de 19,15 a 21,15 h (8 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professora: Mia Llauder - Escola Eixió

64* e

Aquest trimestre farem un taller de ceràmica per tal de treballar les tècniques manuals de construcció de peces i acabats.
Segons el nivell de l’alumne construirem peces diferents mitjançant les
tècniques del marrell, de planxa i del relleu.
* Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

Taller Joieria II: De l’objecte a la joia

NOU

Dimarts de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 2 d’octubre)
Professora: Maiane Fradera

64* e

Aprendrem les tècniques més bàsiques de la joieria: serrar, calar, llimar, reblar, picar, soldar i polir el metall, el llautó, el coure i la plata.
Prendrem la nostra ciutat com a referència i icona per fer els exercicis
que es proposaran. No calen coneixements previs ni de joieria ni de
dibuix.
* Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.
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Podeu trobar més informació a www.mataro.cat

CURSOS I TALLERS / RECURSOS

Disseny de cartells. Cridem l’atenció per comunicar
Divendres de 17 a 18,45 h (9 sessions. Inici 28 setembre)
Professora: Carles Soriano Blasco

NOU

47,25 e

Canalitzarem les nostres idees per crear cartells que funcionin. Des
del format idoni passarem per l’estudi del color i la tria de la tipografia, la imatge i la il·lustració. Presentarem les principals eines d’autoedició i tècniques d’impressió per aconseguir el nostre objectiu: uns
cartells atractius que cridin l’atenció per comunicar.
Es recomana tenir uns coneixements mínims en l’ús de l’ordinador per poder seguir el curs.

Com utilitzar Facebook, Twitter i altres
plataformes socials
Divendres de 17 a 19h (3 sessions. Inici 23 de novembre)
Professor: Joan Santana Flores
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24 e

Les xarxes socials estan revolucionant el món i la nostra manera de
comunicar-nos amb l’entorn. Aquest taller està adreçat a aquelles entitats, empreses i particulars que vulguin explotar aquest nou canal
de comunicació. Es tractaran les xarxes socials de Facebook i Twitter.

Fotografia digital. Nivell bàsic
Grup matins. Dimarts de 10,30 a 12 h (11 sessions. Inici 2 d’octubre)
Grup tardes. Dimarts de 17,30 a 19 h (11 sessions. Inici 17 d’abril)
49,50 e
Professors: Xènia Sola (matins) i Sergio Ruiz (tardes)

Aquest curs 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 fotografia fins que
obtenim el resultat final.
És imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o digital bridge.

Fotografia digital. Nivell 2
Grup matins. Dimecres de 10,30 a 12 h (11 sessions. Inici 3 d’octubre)
Grup tardes. Dimarts de 19,30 a 21,30 h (8 sessions. Inici 2 d’octubre)
49,50 e
Professors: Xènia Sola (matins) i Sergio Ruiz (tardes)

Dirigit a aquelles persones aficionades amb nocions de tècniques
bàsiques que volen seguir aprenent i perfeccionant el seu treball.
Aquest curs oferirà l’oportunitat de fer un tast de diverses disciplines: la fotografia d’estudi (el retrat, el bodegó i el macro amb la il·
luminació específica), la fotografia d’exteriors (el paisatge i l’arquitectura), el reportatge i la fotografia nocturna.
És Imprescindible haver cursat el primer nivell o similar i portar una càmera rèflex.
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Podeu trobar més informació a www.mataro.cat

Curs de creació fotogràfica
Divendres de 10,30 a 12h (8 sessions. Inici 1 d’octubre)
Professor: Xènia Sola Masafrets

NOU

36* e

L’objectiu d’aquest curs és fomentar la creativitat dels alumnes mitjançant la fotografia. Amb la creació d’un projecte personal com a fil
conductor, es treballarà el desenvolupament d’un concepte mitjançant els coneixements de diferents maneres de treballar el reportatge. S’experimentarà amb les diferents maneres d’expressió fotogràfica fins a l’objectiu final, el desenvolupament d’una exposició amb el
material obtingut durant el curs.
Observacions: El projecte personal es desenvoluparà en hores fora de l’horari de classe.
* Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

Aprèn a retocar les teves fotos II (nivell avançat)
Dilluns de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 1 d’octubre)
Professor: Albert Canalejo

54 e

Amb aquest curs de disseny i retoc digital s’adquiriran els coneixements bàsics i necessaris per millorar les fotografies. Mitjançant
filtres, capes i les eines del programari s’obtindran fotografies més
atractives i muntatges molt més originals.
És Imprescindible tenir coneixements bàsics d’informàtica.

Foto a peu del carrer

NOU

Divendres de 17,30 a 19 h (8 sessions. Inici 28 de setembre)
Professora: Eva Parey

36 e

L’objectiu del taller es posar en pràctica els coneixements teòrics de
fotografia en una serie de sortides pel centre de Mataró. Es treballaran
diferents aspectes i estils tot buscant la millor qualitat. El fet de sortir
en grup permetrà posar en comú el punt de vista de cada autor, a l’hora
que s’aconseguiran diferents reptes d’una forma metodològica i lúdica.
16

És imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o digital bridge així com
coneixements mínims en fotografia.

lightroom: flux de treball en fotografia
Dilluns de 19,15 a 21,15 h (8 sessions. Inici 1 d’octubre)
Professor: Sergio Ruiz

64 e

Aquest taller donarà solucions en tot el procés fotogràfic digital. Des de
la presa de decisions a l’hora de triar el tema, passant per la importació
d’arxius a l’ordinador i l’arxivat, fins al resultat final en qualsevol versió.
Un cop tenim les nostres fotografies, cal fer una gestió adequada dels
arxius per tal de no perdre la informació i tenir-la ben arxivada i guardada. El resultat final es basarà en el control i la gestió de tot el procés.
ACTIC 1: iniciació a la informàtica
Grup matins. Dimecres de 9 a 11 h (9 sessions. Inici 3 d’octubre)
Grup tardes. Dimecres de 19,15 a 21,15 h (9 sessions. Inici 3 d’octubre)
54 e
Professors: Iván González (matins) i Jordi Clopés (tardes)

Adreçat a l’alfabetització digital en les àrees d’informàtica i ofimàtica bàsica. Des d’aprendre a utilitzar el ratolí i el teclat fins a saber
què és un sistema operatiu i com treure’n profit, passant per les aplicacions bàsiques d’ofimàtica i d’Internet. El contingut d’aquest curs
s’adequa al temari d’ACTIC.
ACTIC 2: iniciació a Internet
Grup matins. Dimecres d’11,15 a 13,15 h (9 sessions. Inici 3 d’octubre)
Grup tardes. Dimecres de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professors: Iván González (matins) i Jordi Clopés (tardes)
54 e

Curs pràctic emmarcat dins del temari d’ACTIC adreçat a persones que
no hagin utilitzat mai o molt poc Internet, i que vulguin iniciar-se en
aquest món. Es tractaran les aplicacions més importants d’Internet:
navegació per pàgines web, creació i utilització del correu electrònic i
cerca i utilització dels principals recursos disponibles a la xarxa. Aquest
curs serveix de reforç de cara a fer de l’examen d’ACTIC de nivell bàsic.
17

És imprescindible haver cursat el curs d’ACTIC 1 o tenir coneixements mínims
informàtics.

ACTIC 3: informàtica avançada 1
Grup matins. Dimarts de 9 a 11 h (9 sessions. Inici 2 d’octubre)
Grup tardes. Dijous de 19,15 a 21,15 h (9 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professors: Iván González (matins) i Jordi Clopés (tardes)
54 e

Curs de continuació al d’iniciació a la informàtica en el qual s’aprofundirà en els diferents conceptes bàsics tractats en el primer curs
d’ACTIC 1. Es treballarà amb les eines ofimàtiques més habituals i
es prepararà l’alumne per a la primera part del temari del l’examen
d’ACTIC de nivell mitjà.
És imprescindible haver cursat el curs d’ACTIC 2 o tenir coneixements informàtics.

ACTIC 4: informàtica avançada 2
Grup matins. Dimarts d’11,15 a 13,15 h (9 sessions. Inici 2 d’octubre)
Grup tardes. Dijous de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professors: Iván González (matins) i Jordi Clopés (tardes)
54 e

Curs de continuació en el qual s’aprofundirà en els diferents conceptes tractats en el segon curs d’ACTIC 2 completant així el temari
proposat per superar el nivell mitjà de la titulació d’ACTIC. Es treballarà amb les eines informàtiques avançades de tractament de la informació com bases de dades, edició fotogràfica, edició de so i vídeo
i ofimàtica avançada.
És imprescindible haver cursat el curs d’ACTIC 3 o tenir coneixements informàtics.

ACTIC 5: preparació per al nivell avançat d’ACTIC
Divendres de 19,15 a 21,15 h (9 sessions. Inici 20 d’abril )
Professor: Jordi Clopés

36,90 e

Curs molt pràctic que prepararà l’alumne per superar el nivell avançat de l’acreditació d’ACTIC. Els continguts aprofundiran en el tractament de la informació escrita i la informació numèrica prevista en
el programa d’ACTIC.
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És imprescindible haver cursat el curs d’ACTIC 4 o tenir coneixements informàtics.

Creació i disseny de bases de dades
Dissabte de 10,30 a 12,30 h (7 sessions. Inici 6 d’octubre)
Professor: Ivan González Vera

56 e

Curs pràctic adreçat a persones amb coneixements d’informàtica a
nivell d’usuari. S’explicaran tots els conceptes propis per a elaborar
una base de dades. En acabar el curs, l’alumne serà capaç d’analitzar, crear i gestionar una base de dades adequada a les dades
que vulgui tractar en cada cas. És farà servir Microsoft Access i es
mostraran altres alternatives.
És imprescindible tenir nocions d’ofimàtica.

Torna’t expert en els fulls de càlcul
Divendres de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 2 d’octubre)
Professor: Jordi Clopés

48 e

En aquest curs es dotarà l’alumne dels coneixements necessaris per
fer fulls de càlcul professionals, amb tot tipus de fórmules, funcions
i format. Es farà servir el programa Microsoft Excel i es mostrarà la
seva alternativa lliure, el Calc.
És imprescindible tenir nocions d’ofimàtica.

Taller de fotografia nocturna
Dimecres de 19 a 21 h (6 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professor: Sergio Ruiz

64 e

La nit i la foscor són temes que l’aficionat a la fotografia sovint no
sap que tenen grans possibilitats creatives. Si utilitzem les tècniques
i els accessoris correctes, podrem obtenir resultats que a primera vista no som capaços de veure. Amb una aproximació a la il·luminació
creativa d’estudi i d’exteriors, el curs de fotografia nocturna introdueix l’aficionat a la fotografia en un món on no tot és com sembla,
i on la llum es reivindica per sobre de la foscor per crear imatges
sorprenents.
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Imprescindible haver cursat el primer nivell o similar, portar càmera rèflex i trípode.

Creació de PDF interactius
Divendres de 19 a 21 h (4 sessions. Inici 28 de setembre)
Professor: Ferriol Barbena Matas

24 e

El format PDF té un munt de possibilitats que segur que desconeixes.
Aprèn a crear, modificar i dotar els PDF d’interactivitat.
És imprescindible tenir nocions d’ofimàtica.

Patronatge i costura
Divendres de 19 a 21 h (9 sessions. Inici 28 de setembre)
Professora: Sandra del Cerro

54* e

La finalitat d’aquest curs es transmetre un sistema pràctic i senzill
per crear una peça de roba a mida.
Veurem tot el procés des d’ un model d’una fotografia, un dibuix o
una peça de roba personal que es vulgui repetir, fins a l’acabament
de la peça.
* Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

Tècniques de costura: aprèn a cosir

NOU

Dilluns de 10 a 12 h (9 sessions. Inici 1 d’octubre)
Professora: Sandra del Cerro

54* e

Amb aquest taller obtindràs els coneixements bàsics per millorar
les teves peces de roba: com canviar una cremallera, fer una bora,
estrènyer o eixamplar una peça, posar una goma, fer traus, fer un
sargit, posar un viu i provar la màquina de cosir. Tot això t’ajudarà a
estalviar i a reciclar les teves peces.
* Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.
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Podeu trobar més informació a www.mataro.cat

CURSOS I TALLERS / SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

Cuina crua creativa

NOU

Dilluns de 10,30 a 12,30 h (8 sessions. Inici 29 d’octubre)
Professora: Mercè Passola

40 e

Una cuina amb sabors i textures que ens sorprenen per la seva netedat, i on els colors són els protagonistes. Lleugera, fàcil d’elaborar i
netejar, rica en nutrients per gaudir d’energia, tranquil·litat, alegria
i ment desperta.
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Cuina d’ensamblatge per a la llar

NOU

Dijous de 18,30 a 20,30 h (8 sessions. Inici 4 d’octubre)
Professor: Gonzalo Martínez

64 e

Solucions pràctiques i econòmiques per preparar el menjar de la setmana, optimitzant al màxim el temps a la cuina. Prepararem bases
de sabor (sofregits, brous, salses, vinagretes i picades) que després,
combinades amb ingredients frescos de temporada, et permetran organitzar els teus menús ràpidament. Podràs crear plats per portar a
la feina o menjar a casa, i fins i tot un menú degustació per compartir
amb els teus amics o família.

Menús per menys de cinc euros

NOU

Dimarts de 18,30 a 20,30 h (8 sessions. Inici 2 d’octubre)
Professor: Gonzalo Martínez

64 e

Menús divertits, fàcils, saborosos i econòmics per al dia a dia. Aprendràs a aprofitar al màxim la matèria primera de temporada, preparant un primer plat, un segon plat i unes postres amb menys de 5
euros per persona.
Cuina regional: La regió central

NOU

Dimarts de 10,30 a 12,30 h (8 sessions. Inici 2 d’octubre)
Professor: Gonzalo Martínez

64 e

Fins i tot els plats típics més generalitzats tenen una peculiar versió
a cada lloc. No hi ha regió, fins i tot província, comarca o poble que no
es conegui per l’excel·lència d’un producte o d’un plat. Descobrirem
la cultura gastronòmica de la regió central, a través de les receptes
mes representatives.
Canviar els hàbits alimentaris:
cuina macrobiòtica i vegetariana
Divendres de 18,30 a 20,30 h (7 sessions. Inici 28 de setembre)
Professora: Montse Tàpia

56 e

Ni carn ni peix. Sense caure en les variants més estrictes de la cuina
vegetariana parlarem de què hem de menjar per seguir una alimentació saludable i equilibrada, dins l’opció vegetariana i macrobiòtica. Si volem podem canviar la manera de menjar, podem canviar
els nostres hàbits a poc a poc amb petites coses que ens ajudaran a
sentir-nos millor.
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Podeu trobar més informació a www.mataro.cat

cuina i salut. CUINEM PER VIURE MILLOR
Dissabte d’11 a 13,30 h (5 sessions. Inici 6 d’octubre)
Professora: Montse Tàpia

50 e

Un curs on aprendrem a cuinar de manera natural i saludable, controlar la qualitat dels aliments i aplicar mètodes de cocció que respectin els nutrients i que alhora resultin plaents al paladar, ja que
sense plaer i satisfacció no es pot plantejar una bona alimentació.
Cuina de mercat: fresca, propera i simple
Dilluns de 18,30 a 20,30 h (8 sessions. Inici 1 d’octubre)
Professora: Montse Tàpia

64 e

Tan senzill com anar al mercat i deixar-se seduir pels aliments de
temporada. Tan senzill com cuinar amb producte fresc de qualitat.
Tan senzill com menjar amb plaer, simplicitat i equilibri. Proposem
un taller dedicat als aliments de mercat, als aliments d’aquí mateix
que ens permetran elaborar receptes assequibles i plenes de gust.
Postres de xocolata

NOU

Dimecres de 18 a 20,30 h (6 sessions. Inici 10 d’octubre)
Professora: Dani Vila

60 e

Curs demostratiu adreçat a totes aquelles persones no professionals
que vulguin conèixer, complementar o corregir els secrets de la xocolata a la pastisseria i practicar les postres que es poden fer amb els
tres tipus de xocolata: negra, llet i banca.
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Rebosteria típica de festes catalanes

NOU

Dimecres de 10,30 a 13 h (6 sessions. Inici 10 d’octubre)
Professor: Dani Vila

60 e

Curs demostratiu adreçat a totes aquelles persones no professionals
que vulguin conèixer, complementar o corregir els secrets de les postres més típiques de les diades de Catalunya. Es cuinaran i s’aprendran, a través de les receptes, des de panellets fins a la coca de Sant
Joan, passant pels torrons i la mona de pasqua.
Iniciació al ioga i la meditació
Grup matins. Dimecres de 10,30 a 12,30 h (8 sessions. Inici 3 d’octubre)
Grup tardes. Dimarts de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 2 d’octubre)
48 e
Professora: Dúnia Torné

Curs on aprendrem i practicarem les antigues tècniques del ioga i
la meditació per tal que resultin pràctiques, efectives i fàcils de fer.
S’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola.

Ioga i meditació nivell II

NOU

Dimarts de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 2 d’octubre)
Professora: Dúnia Torné

48 e

Aquest curs de nivell avançat s’adreça a persones que volen ampliar
una mica més la pràctica del ioga físic i el ioga mental.
S’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola.
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Iniciació al T’ai-ch’i
Divendres de 11 a 12,30 h (8 sessions. Inici 29 de setembre)
Professora: Roser Alcover

36 e

El T’ai-ch’i es basa en el desenvolupament de l’energia interior mitjançant la suavitat, la respiració i la intenció. Considerat com un art
marcial, també inclou l’aspecte terapèutic i espiritual. La teoria i la
pràctica es formula d’acord amb molts dels principis de la medicina tradicional xinesa. També és conegut com un art de meditació en
moviment.
S’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola.

reeducació de la postura
Dimecres de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 3 d’octubre)
Professora: Catherine Hanssen

48 e

Un curs pràctic on prendrem consciència dels hàbits de postura inadequats i aprendrem exercicis d’aplicació senzilla per millorar la
nostra postura.
S’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola.

intel·ligència emocional
Dilluns de 19,15 a 21,15 h (6 sessions. Inici 1 d’octubre)
Professora: Grace Puerta

48 e

La intel·ligència emocional és la que ens ajuda a millorar la relació
amb un mateix i la relació amb els altres. Millorar-la suposa tenir
més control sobre les nostres emocions, sobre la nostra felicitat i sobre la nostra salut emocional.
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Comunicació assertiva per millorar les teves relacions
Dilluns de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 1 d’octubre)
Professora: Grace Puerta

48 e

La comunicació és un aspecte molt important per desenvolupar qualsevol relació humana. Gràcies a la comunicació assertiva aprendrem
noves tècniques de comunicació per millorar les nostres relacions i
per reduir els conflictes.
Resolució de conflictes
Dimarts de 19,15 a 21,15 h (6 sessions. Inici 2 d’octubre)
Professora: Grace Puerta

48 e

L’objectiu serà adquirir eines de comunicació pràctiques per a la
resolució efectiva de conflictes. Reduirem l’impacte que tenen els
conflictes sobre les nostres emocions. Practicarem la resolució de
conflictes a través de dinàmiques de grup.
Cal haver fet el curs de comunicació assertiva o algun de similar.

Com millorar el teu rendiment

NOU

Dimarts de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 2 d’octubre)
Professora: Grace Puerta

48 e

Aquest curs s’adreça a les persones que volen aprendre a desenvolupar el seu màxim rendiment, tan a nivell personal com professional.
Es tracta, doncs, de conèixer les eines que ens permeten una major
efectivitat a l’hora de posar en pràctica els objectius que ens hem
marcat en el nostre camí.
Només cal portar llibreta i bolígraf
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EXPOSICIONS / PRIMER TRIMESTRE CURS 2012-2013

JAZZEROS de Jaume Sancho
Del 3 DE SETEMBRE AL 9 DE NOVEMBRE - Sala d’actes Tres Roques

27

La principal característica del Jazz és la improvisació. A partir d’una
base melòdica, els músics es llencen per un pendent vertiginós on
van deixant mostres de la seva saviesa musical. Son moments intensos, trepidants, molt comunicatius i, quan aconsegueixes entrar en
aquesta nova dimensió, se’t converteix potser en una de les experiències més gratificants que pots arribar a assolir.
És cert que, dins del llenguatge musical, una nota val més que mil
imatges, i que mil paraules també, i que és difícil poder transmetre
la magnitud del que s’està vivint en un concert a través, en aquest
cas, d’una càmera fotogràfica. Però durant un cert temps vaig tenir
el privilegi de poder combinar dues de les meves grans passions,
la música i la fotografia. En aquesta exposició en podreu veure una
petita mostra.

SILENCI
Del 12 DE NOVEMBRE AL 28 DE DESEMBRE - Sala d’actes Tres Roques

Una imatge val més que mil paraules... O no!
Vivim immersos en un món visual, milers d’imatges entren pels nostres ulls i viatgen pels nervis òptics fins arribar al cervell, on es transformen en sensacions abans de ser emmagatzemades a l’arxiu de la
memòria. Diuen que una imatge val més que mil paraules. Potser sí,
però, val més que cent paraules? Emparat en la dita popular: “Amb
poc i bo en tinc prou”, farem un experiment, ajuntarem la millor imatge amb el millor text breu. Si ajuntem dues coses bones només en pot
sortir una de millor. Benvinguts al món del silenci.
Fotografies: Òscar Pañella
Textos: Planeta Lletra
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Col·labora:

ALTRES ACTIVITATS / PRIMER TRIMESTRE CURS 2012-2013

“EL DISSABTE FEM UN VERMUT AMB...”
3 de novembre i el 15 de desembre a les 12 h

Entrada lliure

3r cicle de conferències.
Eines i recursos pels escriptors/es

En aquest primer trimestre del nou curs seguim amb aquest cicle que
gira al voltant de la creació artística i de les eines i coneixements que
ens aporten els diferents autors.
Al final de cada trobada els conferenciants prendran un vermut amb
els assistents, estona per compartir les experiències diverses entre
públic i artista.
Aquest cicle de conferències està organitzat pel grup Planeta Lletra
http://3rescrituracreativa.blogspot.com
29

TASTETS FORMATIUS AMB...

En aquest primer trimestre del nou curs, seguim amb el cicle de tastets formatius iniciat el trimestre passat. Es tracta d’activitats i tallers de caràcter obert i gratuït per tal de donar a conèixer els cursos
que es fan durant l’any.
En aquests tallers es farà, tal i com diu el títol del cicle, un petit
tastet de temes relacionats amb els cursos que es programen trimestralment dins del programa d’educació permanent del centre Tres
Roques.
Aquest trimestre comptarem amb en Gonzalo Martínez i en Sergio
Ruiz i les seves activitats de cuina i fotografia respectivament.
ACTIVITAT: TALLER DE FOTOGRAFIA i CUINA
Dissabte 27 d’octubre, de 10 a 13h

9e

Taller multidisciplinar en el què l’alumne tindrà la possibilitat
d’aprendre diferents receptes i fotografiar el plats que es faran amb
tècniques d’estudi. La presentació del plat esdevé un element clau a
la cuina moderna, i un procediment fotogràfic adequat permet mostrar l’essència i la bellesa del plat. Si el menjar entra per la vista,
tens el plaer de fotografiar-lo.
30

Requisits fotogràfics: Curs bàsic de fotografia Tres Roques, càmera rèflex i trípode
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TRES ROQUES Centre de Formació Permanent
Institut Municipal d’Educació / 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 / ime@ajmataro.cat / www.mataro.cat
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)

Equipament

accessible

centre de formació permanent

