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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES

Títol del curs/taller:

La música culta en el llindar dels segles XIX i XX
Nom i cognoms del formador/a:

Maria Teresa Julià
Dates:

Del 28 d'abril al 2 de juny de 2010
Dia:

Dijous

Horari:

De 19 a 20.30 h

Preu: 18,45 €

Nombre de sessions:

6 sessions

Descripció:

Els últims decennis del segle XIX i els primers del XX, conformen el període més innovador de la
història de la cultura. en el camp artístic hi ha una renovació total de formes i continguts. en aquest
curs , coneixerem els compositors C. Saint-Saëns , N. Rimski-Korsakov , S. Rakhmaninov ,
S. Prokofiev, D. Txostakovitx i I. Stravinski.

Contingut del curs:
1a sessió
CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921). Fou un intel·lectual que va cultivar moltes disciplines: les matemàtiques,
la música, la crítica i la interpretació. La seva extensa obra musical esdevé eclèctica, amb una gran qualitat de
producció, i és el primer compositor que escriu música per al cinema.
2a sessió
NIKOLAI RIMSKI-KORSAKOV (1844-1908). Compositor conegut per a la seva fina orquestració. Fou membre
del Grup dels Cinc, i va ser un dels impulsors de la música nacional russa. És l’autor d’un tractat teòric
d’orquestració molt utilitzat durant el segle XX.
3a sessió
SERGUEI RAKHMÀNINOV (1873-1943). Fou un compositor rus que tenia una gran facilitat tècnica, però la seva
reputació com a músic va ser controvertida fins a la seva mort. Les seves composicions formen part del repertori
musical d’avui dia.
4a sessió
SERGUEI PROKÓFIEV (1891-1953). Va introduir a les seves obres un estil neoclàssic, i va ser compositor d’una
àmplia gamma de gèneres musicals: simfonies, concerts, òpera, ballet i música per a cinema.
5a sessió
DIMITRI TXOSTAKOVITX (1906-1975). La música del compositor rus fou prohibida pel Partit Comunista de la
Unió Soviètica, però amb el pas dels anys les seves composicions es van anar fent populars i reconegudes.
6a sessió
IGOR STRAVINSKI (1882-1971). La seva llarga vida li va permetre conèixer molts corrents musicals. Fou
pianista i director d’orquestra, i va fer una recopilació del seu treball teòric a l’obra Poètica musical. Se’l considera
un dels músics amb més projecció internacional del segle XX.
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Metodologia:

A cada sessió del curs, com a complement de l’exposició teòrica oral, emprarem mitjans audiovisuals
per il·lustra-ho.

Observacions:

Currículum professional del professor:

MARIA TERESA JULIÀ ENTRÀ EN EL MÓN MUSICAL ALS CINC ANYS AMB EL MESTRE ENRIC
TORRA DE MATARÓ, AMB L’APRENENTATGE DEL PIANO I ESTUDIS TEÒRICS. MES
ENDAVANT INGRESSÀ EN EL CONSERVATORI SUPERIOR MUNICIPAL DE MÚSICA DE
BARCELONA. AL FINALITZAR LA CARRERA DE PIANO , I ESTANT INTERESSADA PELS
INSTRUMENTS ANTICS DE TECLAT , INICIÀ ELS ESTUDIS DE CLAVICÈMBAL , FINS ASSOLIR
EL TÍTOL DE PROFESSORA SUPERIOR DE MÚSICA – EN L’ESPECIALITAT DE CLAVICÈMBAL –
DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE BARCELONA.
LA SEVA TRAJECTÒRIA COM A CLAVICEMBALISTA I ESPECIALITZACIÓ EN LA
INTERPRETACIÓ DE LA MÚSICA DEL BARROC , LI HA PROPICIAT L’ASSISTÈNCIA A “STAGES”
INTERNACIONALS A FRANÇA, ITÀLIA , HOLANDA I BÈLGICA. HA ASSISTIT A MASTER
CLASSES AMB RECONEGUTS PROFESSORS: BOB VAN ASPEREN , JACQUES OGG, ALINE
ZILBERACH , BLANDINE VERLET I DAVITT MORONEY.
HA COL·LABORAT AMB DIVERSOS SOLISTES I GRUPS DE CAMBRA ESPECIALITZATS EN LA
MÚSICA DELS SEGLES XVI,XVII I XVIII, PARTICIPANT EN DIFERENTS FESTIVALS DE
CONCERTS NACIONALS I INTERNACIONALS DE CATALUNYA.
Mª TERESA JULIÀ , COMPAGINA LES TASQUES CONCERTÍSTIQUES AMB LES DE
CONFERENCIANT , IMPARTINT CURSOS I CICLES DE CONFERÈNCIES DE MÚSICA CLÀSSICA
, CENTRADES EN LES ÈPOQUES DEL RENAIXEMENT , BARROC , CLASSICISME I
ROMANTICISME , AIXÍ COM ÒPERA.
ALGUNS DELS CICLES DE CONFERÈNCIES IMPARTITS DES DE L’ANY 2005 AL 2011:
TRES SEGLES DE MÚSICA, L’HERÈNCIA MUSICAL, L’ART SUBLIM DE J.S.BACH ,
L’ESPLENDOR DE LA MÚSICA , L’EUROPA MUSICAL , LA FAMÍLIA STRAUSS, LA MÚSICA EN
TEMPS DE SHAKESPEARE , ELS TRESORS DE LA MÚSICA CLÀSSICA , ÒPERA BARROCA I
ÒPERA ROMÀNTICA ETC.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

T’agrada el jazz? Aprèn a escoltar-lo
Nom i cognoms del formador/a:

Ivó Oller Soler

Preu: 16,40 €

Dates:

Del 4 al 25 de maig de 2011
Dia:

Dimecres

Horari:

de 19 a 21 h

Nombre de sessions:

4 sessions

Descripció:

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 tan popular avui dia. A partir
d’audicions i amb la possibilitat d’anar als concerts organitzats per Big Sam al casal Aliança ens
endinsarem en aquest món on el que sembla senzill és complicat i el que sembla complicat és senzill.

Contingut del curs:

El curs vol donar un bon coneixement de què és el jazz. La seva història, la seva música, les seves
anècdotes i els seus principals implicats.
Aprendre a escoltar aquesta música per entendre-la millor, com s’organitza, quins instruments hi ha
implicats i quina és la funció de cadascun.
Entendre el vocabulari que utilitzen músics i coneixedors d’aquest món, com solo, standard, walkin,
blues, funk, latin, bebop, sideman o whisky time, entre d’altres.
Repassarem la història del jazz, des dels inicis amb el blues i la música de Nova Orleans; passarem
pel swing, el bebop, cool, Mainstream, el hard bop, latin jazz, fusió, i acabarem amb el jazz avui dia.
Una història que està en plena efervescència i la qual vivim al present. (totes aquestes paraules
d’àmbit especialitzat hauríeu de buscar al Termcat (termcat.cat) com es diuen en català, i en cas que
no existeixi cap traducció escriure-les amb cursiva)
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Metodologia:

Dividirem les quatre sessions en 3 + 1
Això vol dir que en tres de les sessions explicarem els continguts del curs durant dues hores, ajudats
de suports d’àudio i visuals.
A la quarta sessió (no necessàriament l’última) proposem ajudar-nos de tres músics més per
desgranar aquesta música i acabar d’entendre-la i aprofundir-hi.

Observacions:

Currículum professional del professor:

Ivó Oller Soler
Mataró, 1972
www.ivo.cat
Becat i llicenciat en Professional Music per la Universitat Berklee College of Music (Boston, EUA), on
es va formar en composició, Music Synthesis i Performance.
La seva experiència com a trompetista inclou actuacions amb Omara Portuondo, Michael Philip
Mossman, Dani Nel·lo, Barcelona Jazz Orquestra (Acompanyant Phil Woods, Nicholas Payton, Benny
Golson, Frank Wess, Jesse Davis, Ann Hampton…), la Big Band Jazz Maresme, La Barcelona Big
Latin Band, La Big Band Jazz Terrassa, La Locomotora Negra, a diferents musicals com “Follies”,
“Merrily” i “Chicago” (amb Àngels Gonyalons i Mar Regueras), Orquesta Plateria, Marcel Casellas,
Miqui Puig, la gira 2004 i 2005 amb David Civera i la participació a diversos festivals llatins a
Massachusetts (EUA) i al "Made in Catalunya" (Nova York). A festivals i cicles de jazz com el de
Barcelona, Terrassa, Grec, San Sebastian, Granollers, Ramatuelle i Marciac (França), Tarragona,
Girona, Ciutat Vella (Barcelona), Calella, Torroella de Montgrí, el de Roses...
Ha enregistrat una trentena de CDs dels quals podem destacar la recent gravació amb el quintet que
porta el seu nom (Quadrant Corner), la gravació amb Nicholas Payton i la Barcelona Jazz Orquestra
fent de Lead trumpet, la gravació amb Phil Woods, la gravació amb "La Fura dels Baus" i amb segells
discogràfics com “Fresh Sound”, “Discmedi”, “Picap “, vàries col·laboracions amb TV1, TV3, Tele 5 i
Antena 3; Ha musicat tres documentals "Memòria d'una convicció", "Mirant al Sud" i "Dignitat" amb
"Clack Produccions" i també va ser escollit per la composició i gravació d’un projecte per a Big Bands
de la SGAE.
Actualment és professor de l’Escola Municipal de Música de Mataró i del Conservatori de Granollers.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Músiques tradicionals del món
Nom i cognoms del formador/a:

Maria Salicrú Maltas

Preu: 24,60 €

Dates:

Del 4 al 25 de maig de 2011
Dia:

Dilluns

Horari:

Nombre de sessions:

De 19 a 20.30 h

8 sessions

Descripció:

El curs pretén donar a conèixer les músiques tradicionals d’alguns pobles del món. La primera sessió
començarà amb la música tradicional catalana i seguidament es viatjarà pels cinc continents
destacant aquelles músiques tradicionals més rellevants. En cada una de les sessions descobrirem
les característiques musicals (melodies, instruments, formes, danses) i antropològiques (diferents
funcions de la música) d’alguns pobles del món.

Contingut del curs:

TEMARI:
1. Presentació de l’assignatura. La música tradicional catalana
2. La música tradicional castellana, basca i gallega
3. La música tradicional a Europa II: els pastors dels Alps, el poble sami i l’inuit, sard i mongol
4. La música tradicional a Europa III: el poble hel·lè i l’àrab
5. La música tradicional a Europa IV: el poble jueu i el rom (gitano)
6. La música tradicional a Àsia i Oceania: el poble hindú, balinès, xinès, japonès, aborigen australià i
maori
7. La música tradicional a l’Àfrica negra
8. La música tradicional a Amèrica
(A totes les sessions)
Definició, espai geogràfic i característiques antropològiques (context polític, social, cultural, religióssimbòlic i històric, funció de la música). Característiques musicals (organologia, formes i estils,
estructures, dansa, ritmes, tipus de formacions). Grups més rellevants i referents actuals: hibridació i
conseqüències de la indústria i la globalització.
OBJECTIUS:
-Conèixer i ser capaços d’identificar la diversitat musical en altres àrees culturals del món per
augmentar el bagatge musical.
-Motivar l’alumnat a aprofundir en la seva identitat, en concret en la música tradicional, així com
motivar-lo en aquesta recerca.
-Valorar totes les expressions musicals del món de manera equitativa i com a fenomen positiu.
-Conèixer el context social d’algunes de les cultures amb la finalitat d’entendre el fet musical.
-Conèixer, observar i reflexionar a l’entorn de la perspectiva de gènere existent en cada una de les
cultures.
-Reflexionar a l’entorn de la divulgació de la música tradicional amb finalitats comercials.
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Metodologia:

Les classes són magistrals però es complementen amb audicions, visionat de vídeos i amb l’aportació
de diferents materials a l’aula: instruments i accessoris, llibres, partitures, CD i DVD produïts en altres
països, lectura d’articles, etc.
A causa de la diversitat del vocabulari que es treballa, la professora penja en un arxiu virtual després
de cada classe amb un resum dels continguts i amb recursos complementaris (bibliografia,
discografia, revistes, centres de recerca, investigadors, festivals). L’alumnat pot descarregar-lo quan
ho desitgi.
En tot moment es convida l’alumnat a reflexionar i opinar sobre els continguts a mode de debat.
Observacions:

Currículum professional del professor:

Als 7 anys inicia els estudis de flauta de bec a l’Escola de Música Liceu Mataró amb Joan Vives.
Paral·lelament estudia guitarra, cant i piano, i es llicencia a l’UAB en Història i en Història i Ciències
de la Música (Musicologia). Viatjant fent treball de camp, escoltant i tocant, viu la riquesa musical
d’altres cultures. En conseqüència s’especialitza en músiques tradicionals i populars i escull l’enfoc
etnomusicològic com a marc per a les seves investigacions. Des de 2002 és membre de la branca
espanyola de l’International Association for the Study of Popular Music (IASPM) i de la Sociedad de
Etnomusicología (SIBE) així com responsable dels continguts musicals del projecte “Oïdes
Mediterrànies” de l’Associació de Creació Documental Mapasonor. Màster en crítica musical per
l’URL (2004), ha publicat una desena de llibres com a coautora, al darrer d’ells, hi participa amb un
article dedicat a l’acompanyament musical dels gegants a Mataró.
Combina docència i interpretació amb la redacció en publicacions de música i història d’àmbit estatal i
estranger, així com escriu texts per webs de músics i corregeix publicacions musicals. Assessora
museus, discogràfiques, entitats i mitjans de comunicació. És doctorand a l’UAB amb una tesi sobre
les característiques musicals de la Nova Cançó.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Aproximació a la col·lecció Bassat
Nom i cognoms del formador/a:

Rosa Tarroja Marco
Dates:

14 i 28 d’abril, i 5 i 12 de maig de 2011
Dia:

Dijous

Horari:

De 19 a 20.30 h

Preu: 12,30 €

Nombre de sessions:

4 sessions

Descripció:

Curs per conèixer una de les col·leccions més significatives de l’art català de la segona meitat del
segle XX, partint de la primera exposició temporal de la col·lecció Bassat a la Nau Gaudí de Mataró. A
la darrera sessió es farà una visita comentada de l’exposició a la Nau Gaudí. La primera sessió, 14
d’abril, es farà a Tres Roques i les altres a la mateixa Nau Gaudí.

Contingut del curs:

- 1a sessió. La figura de Lluís Bassat. La col·lecció del fons Bassat. La constitució del Consorci
Museu d’Art Contemporani de Mataró. L’habilitació de la Nau Gaudí com a seu expositiva.
- 2a sessió. Anàlisi i comentari de les obres de l’exposició “1947-1969: col·lecció Bassat d’art
contemporani de Catalunya”. Josep Guinovart, Joan Hernández Pijoan, Albert Ràfols Casamada,
Maria Girona, Joan Miró, Antoni Tàpies, Joan Ponç, Picasso. Primera part.
- 3a sessió. Anàlisi i comentari de les obres de l’exposició “1947-1969: col·lecció Bassat d’art
contemporani de Catalunya”. Tharrats, Subirachs, Joaquim Torres-García, Joan Brotat, Argimon,
Eduard Arranz Bravo. Segona part.
- 4a sessió. Visita comentada de l’exposició a la Nau Gaudí.
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Metodologia:

Les sessions disposen de suports en Power Point. Al mateix temps es prepara per a l’alumnat un
dossier amb documentació sobre el curs.
L’exposició dels temaris presentats serà oberta a la participació del públic, i s’ofereix la possibilitat
d’establir un diàleg o debat amb els participants a les sessions.

Observacions:

Currículum professional del professor:
FORMACIÓ
4 Llicenciatura en Història de l’Art. 2000, Universitat de Barcelona.
4Inici de la tesi doctoral La recepció de Diego Rivera a Catalunya i Espanya al llarg
del segle XX. 2000, Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona.
4 Certificat d’aptitud pedagògica (CAP) en Geografia i Història.
1999-2000, Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de
Barcelona.
4 Cursos de doctorat Itineraris en la història de l’art. 2002,
Departament d’Història de l’Art, Universitat de Barcelona.
4 Diploma d’estudis avançats (DEA) i acreditació Suficiència
investigadora. 2002, Departament d’Història de l’Art, Universitat
de Barcelona.
ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT:
CURSOS, SEMINARIS I ALTRES
42001:
-

Formació per a la docència universitària. Centre de Formació Permanent UB Sants. Departament de Formació Externa. Universitat de Barcelona,
Barcelona, quinze hores lectives.
Metodología de la investigación en Historia del Arte III: El arte iberoamericano y sus fuentes españolas. Departament d’Història de l’Art del Consell Superior
d’Investigacions Científiques. Institut Superior de Formació del Professorat. Secretaria General d’Educació i Formació Professional. Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports. Madrid, trenta-dues hores presencials.
42003: III Jornades de Joves Historiadors i Historiadores. Museu d’Història de
Catalunya. Barcelona, vint-i-cinc hores lectives.
42004:
Art, creació i desenvolupament del pensament: el retrat. Museu Nacional d’Art de Catalunya, en col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la
Universitat de Barcelona. Activitat inclosa en el Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, trenta
hores lectives.
Cos, veu i respiració. Escola d’Expressió i Psicomotricitat Carme Aymerich. Institut d’Educació. Ajuntament de Barcelona. Activitat inclosa en el Pla de Formació
Permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, quinze hores lectives.
42008:
Museu: entre l’educació i la cultura: seminari de reflexió per a tècnics de patrimoni cultural. Museu Marítim de Barcelona. Barcelona, 14 hores lectives.
Volum: jugar amb l’espai. Associació de Mestres Rosa Sensat. Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona, 30 hores lectives.
42010:
4a tertúlia Escoles compromeses amb el món - XECMón: Art i educació compromesa. Associació Rosa Sensat.
III Jornada de Museus, Gestió Documental i Arxiu: el sistema de gestió documental i arxiu, una eina de suport i coneixement. Museu Marítim de Barcelona,
Barcelona.
-

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
2009:
-

Educadora al Museu d’Història de la Barcelona, realitzant visites culturals i tallers per a adults, famílies, grups escolars i casals.
Educadora al Museu Nacional d’Art de Catalunya, realitzant visites culturals tant per a adults com per a escoles, així com tallers infantils.
Educadora al museu Can Tinturé, Esplugues de Llobregat, fent visites culturals per a escoles.
Realització de la crítica/catàleg de l’obra de l’escultora Lola Martínez, professora de La Llotja de Sant Andreu, Barcelona.
Cicle de conferències “Aproximació a l’art català de la segona meitat del segle XX a través de la Fundació Privada Carmen i Lluís Bassat: Josep Guinovart i
Miquel Barceló”. Centre de Formació Permanent Tres Roques. Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Mataró, Mataró.
Itineraris literaris La Barcelona del Quixot i La Barcelona de Mercè Rodoreda per l’empresa Te de Tertúlia.

2008:
Educadora al Museu d’Història de Barcelona.
Col·laboració com a documentalista en la realització de les diverses adaptacions del taller Arqueo…què? per famílies amb l’empresa Fragment Serveis Culturals.
Col·laboració com a documentalista en la realització dels dossiers de les visites culturals Barraques. La ciutat informal i Urbanisme i poder, així com en el taller
infantil de Nadal Quan el Call era el Call dels jueus, amb l’empresa Fragment Serveis Culturals.
Educadora al Museu Nacional d’Art de Catalunya.
2007:
Educadora al Museu d’Història de Barcelona.
Col·laboració com a documentalista en la realització del taller infantil de Nadal Arqueo…què? amb l’empresa Fragment Serveis Culturals.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Economia Domèstica: treu profit dels teus diners.
Nom i cognoms del formador/a:

Meritxell Martínez
Dates:

Del 12 d’abril al 31 da maig de 2011
Dia:

Dimarts

Preu: 24,60 €

Horari:

Numero de sessions:

De 19 a 21 h

8 sessions

Descripció:

Aprèn a negociar amb els bancs, a prendre decisions de compra i finançament, a reduir despeses, a
estalviar i a invertir els teus diners. Coneguem de forma senzilla com funciona l’economia a gran
escala per poder gestionar millor l’economia de casa.

Contingut del curs:

• Promoure el coneixement i una actitud crítica davant qüestions d’actualitat.
• Conèixer el paper del consum en la crisi.
• Promoure actituds de consum responsable.
• Donar eines pràctiques per a l’estalvi.
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Metodologia:

El curs es dividirà en diverses xerrades teòriques que s’alternaran amb exercicis pràctics per tal
d’assolir els coneixements.

Observacions:

Currículum professional del professor:

Meritxell Martínez:
Llicenciada en economia, va començar la seva carrera professional en l’àmbit de les Finances,
matèria en la que es va especialitzar amb el màster d’Analista Financer Europeu. El seu esperit crític
la impulsa a la investigació social i a la recerca d’eines per a la transformació. Estudia Educació
Social i comença a treballar com a tallerista i dinamitzadora en diferents associacions i centres cívics,
impartint classes d’economia i teatre. També intervé en el camp de la Cooperació Internacional amb
Senegal des de la promoció d’iniciatives d’economia social i microfinances.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Introducció a la llengua i a la cultura Japonesa.
Nom i cognoms del formador/a:

Masahide Kato
Dates:

Del 11 d’abril al 6 de juny de 2011
Dia:

Dilluns

Preu: 32,80 €

Horari:

Numero de sessions:

De 19 a 21 h

8 sessions

Descripció:

L’objectiu d’aquest curs teoricopràctic és proporcionar unes claus bàsiques per endinsar-se en la
fascinant i mil·lenària cultura japonesa. A través de la llengua i de l’adquisició d’unes nocions sobre
les manifestacions socials i culturals podreu gaudir d’aquest particular viatge al Japó.

Contingut del curs:

1. El japonès.
- L’escriptura: el hiragana, el katakana i els kanji.
- La salutació.
- La família.
2. Les tradicions.
3. La cuina japonesa.
4. Protocols.
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Metodologia:

Observacions:

Currículum professional del professor:

Masahide Kato:
Nascut a Tokyo, va venir a Espanya fa 4 anys per estudiar cinema i treballar com a professor de
llengua japonesa. Des de fa un temps es dedica a donar classes de cultura i llengua japonesa a
centres culturals i cívics.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Introducció a les llengües i cultures del nord d’Àfrica.
Nom i cognoms del formador/a:

Asmaa Aouattah
Dates:

Del 13 d’abril al 15 de juny de 2011
Dia:

Dimecres

Preu: 41 €

Horari:

Numero de sessions:

De 19 a 21 h

10 sessions

Descripció:

Iniciació al coneixement de les cultures de les societats nord-africanes a través de les seves llengües i
escriptures: l’àrab (estàndard i darija) i l’amazic (amb les seves variants).

Contingut del curs:

1a sessió: Es farà una breu introducció a les característiques territorials de la zona: els països que la
componen, els fets històrics més rellevants: colonitzacions i independències. La situació
socioeconòmica i política del conjunt d’aquests països.
2a sessió: introducció sobre el mode de vida en aquests països caracteritzats per la coexistència
d’aspectes tradicionals amb aspectes moderns, però marcat per la tradicionalitat fins ara: el paper de
la comunitat en aquest països, de la família, de l’individu, les religions, tradicions i costums, etc.
3a sessió: Una presentació sobre les llengües que s’hi parlen, l’estatus i l’ús social que se’n fa de
cadascuna d’elles: l’àrab estàndard, l’àrab darija, l’amazic i el francès.
4a sessió: Àrab: alfabet, vocabulari temàtic (la presentació i els pronoms) i la presentació d’una festa
o costum.
5a sessió: Àrab: alfabet, vocabulari temàtic (la família) i la presentació d’una festa o costum
6a sessió: Àrab: alfabet, vocabulari temàtic (el cos humà i els estats) i la presentació d’una festa o
costum
7a sessió: Amazic: alfabet, vocabulari temàtic (la presentació i els pronoms) i la presentació d’una
festa o costum
8a sessió: Amazic: alfabet, vocabulari temàtic (la família) i la presentació d’una festa o costum
9a sessió: Amazic: alfabet, vocabulari temàtic (el cos humà i els estats) i la presentació d’una festa o
costum
10a sessió: Sintesi de les 9 sessions o test per valorar el nivell d’aprofitament del curs.
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Metodologia:

El curs es realitzarà combinant la presentació de coneixements teòrics (poques vegades),
visualització de documentals i curtmetratges i realització d’exercicis pràctics.

Observacions:

Currículum professional del professor:

-

Màster Oficial en Història de la filosofia al Marroc a la Universitat Mohamed V.
Màster Oficial en “Construcció i Representació d’Identitats Culturals” a la Universitat de
Barcelona
Doctorand en “Relacions Interculturals i Intertextuals” a la Universitat de Barcelona.
Cursant el màster Oficial en “Agents d’Igualtats D’Oportunitats” a la Universitat de Lleida
Postgrau en “la Ciutadania i la Inclusió Social en la Diversitat” a la Universitat de Girona.
Postgrau en “Història de la Religions” a la Universitat de Barcelona.
Membre del Consell Tècnic de l’Observatori Linguamón de la Llengua Amaziga.
Traductora i professora d’amazic i d’àrab
Actulament Tècnica de Suport Intercultural en Temes de Gènere al Consell Comarcal del
Maresme.
Conferenciant i formadora en diferents temàtiques: la dona, la immigració, el Marroc i la
Cultura amaziga entre alttres a diferents ajuntaments, universitats, entitats, etc.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Els 10 grans descobriments de l’arqueologia
Nom i cognoms del formador/a:

Felip Masó i Raquel Badia
Dates:

Del 12 d’abril al 14 de juny de 2011
Dia:

Dimarts

Horari:

De 19.30 a 21 h

Preu: 30,75 €

Numero de sessions:

10 sessions

Descripció:

La tomba de Tutankhamon, Pompeia, el palau de Cnosos, Micenes, el Machu Pichu i moltes altres
meravelles com aquestes constitueixen algunes de les principals troballes arqueològiques de tots els
temps; en aquest curs ens proposem redescobrir-les de nou.

Contingut del curs:

1. El descobriment de la Tomba de Tutankhamon, una història increïble
2. La Tomba de Tutankhamon, l’anhel màxim de qualsevol arqueòleg
3. Pierre Montet i les tombes perdudes de Tanis
4. Arthur Evans i la descoberta del laberint del Minotaure
5. Schliemann, un home i un somni: la descoberta de Troia i Micenes
6. Machu Picchu, a la recerca de la ciutat dels inques
7. Pompeia, a l’ombra del Vesubi
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Metodologia:

El curs s’impartirà a través de conferències de caire divulgatiu que busquen la participació del públic
tant en les sessions teòriques com sobretot en les pràctiques.
Cada sessió és un tema tancat però que té lligams amb les altres xerrades del curs, de manera que el
públic tindrà la sensació de fer petits temes dins d’un gran bloc temàtic.
Totes les sessions es faran amb l’ajuda de projeccions en power-point

Observacions:

Currículum professional del professor:

La Raquel Badia és Llicenciada en Història amb l’especialització en Arqueologia Clàssica per la UAB
(2004). Actualment està cursant el Màster Oficial de Llengua i Civilització de l’Antic Egipte a la UAB i
treballa al Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
Com a arqueòloga ha participat en nombroses excavacions com les del jaciment de la Torre del Far
(Sta. Coloma de Farners, La Selva,2005) o les del jaciment romà de Iesso (Guissona, La Segarra,
2006-2010), així com en nombrsos cursos i seminaris
En Felip Masó és Llicenciat en Història Antiga i Arqueologia per la UB (1996), especialitatzat en la
Història Antiga i l’Arqueologia del Pròxim Orient. Treballa com a professor d’Arqueoent i com a
arqueòleg participa regularment en excavacions a Síria amb la Universidad de A Coruña

19

FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Convulsió al món àrab
Nom i cognoms del formador/a:

Felip Masó, Amir Hamed, David Rull
Dates:

Del 20 de maig al 10 de juny de 2011
Dia:

Dijous

Preu: 12,30 €

Horari:

Nombre de sessions:

De 19 a 20.30 h

4 sessions

Descripció:

Les darreres revoltes als països àrabs amb els canvis de govern provocats a Egipte, Tunísia,
Jordània i les manifestacions en contra dels règims totalitaris en molts d’altres, fam preveure un canvi
en el joc de poders de la zona i també a nivell internacional. Com poden afectar tots aquests canvis a
la societat de cada país i fins a quin punt també a la resta del món? En aquest curs, diferents
especialistes parlaran sobre la situació de diferents països per poder entendre millor aquest moment
històric.
Contingut del curs:

1. Egipte, la caiguda del faraó. Prof. Amir Ahmed
2. Síria i Jordània, calma tensa a Orient. Prof. Felip Masó
3. Líbia, la revolta més sagnant. Prof. David Rull
4. El patrimoni en perill, el trist record d’Iraq. Prof. Felip Masó
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Metodologia:

El curs s’imparteix a través de conferències de caire divulgatiu que busquen la participació del públic
tant en les sessions teòriques com sobretot en les pràctiques.
Cada sessió és un tema tancat, però té lligams amb les altres xerrades del curs, de manera que el
públic tindrà la sensació de fer petits temes dins d’un gran bloc temàtic.
Totes les sessions es faran amb l’ajuda de projeccions en Power Point.

Observacions:

Currículum professional del professor:

L’Amir Hamed: Empresari egipci, subdirector de la Casa Egípcia a Barcelona
En David Rull és Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Màster en
Estudis Orientals–Egiptologia per l’Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic de la Universitat
Autònoma de Barcelona (IEPOA-UAB).
En Felip Masó és Llicenciat en Història Antiga i Arqueologia per la UB (1996), especialitatzat en la
Història Antiga i l’Arqueologia del Pròxim Orient. Treballa com a professor d’Arqueoent i com a
arqueòleg participa regularment en excavacions a Síria amb la Universidad de A Coruña
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Retalls d’Història de Mataró i el Maresme al s. XX
Nom i cognoms del formador/a:

Víctor Ligos Hernando
Dates:

Del 14 d’abril al 2 de juny de 2011
Dia:

Dijous

Preu: 24,60 €

Horari:

Nombre de sessions:

De 19 a 20.30 h

8 sessions

Descripció:

Sis fragments de la història de Mataró i el Maresme en els quals tractarem els moments més
destacats de l'evolució industrial, social i històrica del Maresme, i ens centrarem principalment en
Mataró com a focus de la comarca i la seva dependència de Barcelona arran de la proximitat. Dues
de les sessions seran sortides de camp. Dos itineraris per la ciutat.

Contingut del curs:

El curs el dividirem en 8 sessions. Cada sessió tractarà un tema autònom, però units
cronològicament:
1. La crisi del canvi de segle. Pèrdua de les colònies. Del teixit a la plana al gènere de punt. La
Setmana Tràgica
2. Auge del cooperativisme. Els efectes de la Primera Guerra Mundial. Pistolerisme. De la
dictadura de Primo de Ribera a la Segona República Espanyola
3. Les reformes republicanes. La Guerra Civil. Socialitzacions i quinta columnistes. La vida
quotidiana i l’oci durant la guerra
4. Visita guiada (per concretar)
5. Els nacionals al Maresme. Exili i repressió sistemàtica. Oposició i resistència política. Els
anys finals del franquisme
6. Noves tècniques al camp espanyol. Immigració i creixement industrial del Maresme. Els
primers assentaments de suburbis a barris. Creixement demogràfic. Les noves ciutats
7. Crisi del 73, la primera fuetada al tèxtil. Mort de Franco i naixement de la democràcia. La
reestructuració econòmica i el final de les grans fàbriques del Maresme. D’industrials a
serveis
8. Visita guiada (per concretar)
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Metodologia:

La metodologia que utilitzarem intenta adaptar-se als coneixements previs dels assistents. El discurs
narratiu es reforça amb la utilització d’imatges i documents contemporanis del fragment històric que
es tracti.
Es farà una sortida per Mataró o per algun dels pobles del Maresme on es puguin copsar elements
encara existents i representatius d’aquesta etapa històrica. Es proposa fer-la el darrer dissabte o
diumenge, un cop acabat el curs. A consultar amb l’alumnat.

Observacions:

Currículum professional del professor:

Llicenciat en Història i Geografia (Història Contemporània) per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Professor de Història i de Ciències Socials des de l’any 1981 a l’Institut Politècnic Municipal (IES
Miquel Biada) de Mataró. Co-autor de recorreguts Històrics de la Ciutat de Mataró publicats pel MEM
en la col·lecció Ocells de Paper. Autor de diferents articles entorn a la Industrialització mataronina
durant el segle XIX, publicats en la col·lecció del Museu Arxiu de Santa Maria. Autor de llibre” Cent
anys d’excursionisme a Mataró. L’Agrupació Científico-Excursionista. 1898-1998” Publicat a la
Col·lecció Caps de Bou, del PMC de Mataró. Cursos de Història de Mataró al segle XIX per l’Omnium
Cultural. Vàries conferències entorn a la Història local amb diverses temàtiques: Industrialització,
Educació Professional, Immigració, Cooperativisme, Exili, Repressió durant el franquisme, la creació
dels barris de Mataró,... Autor de dos itineraris urbans: “Monuments de recordatori republicà” i
“Edificis mataronins significatius durant la República i la Guerra Civil”.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Meteorologia a teu abast. Quin temps farà?
Nom i cognoms del formador/a:

Clara Brucet i Vinyals
Dates:

Del 12 d’abril al 31 de maig de 2011
Dia:

Horari:

Dimarts

De 19 a 20.30 h

Preu: 24,60 €

Nombre de sessions:

8 sessions

Descripció:

Barrejant una mica de teoria, mapes del temps d’internet, coneixement dels tipus de núvols,
interpretació d’imatges radar i satèl·lit, i dades d’estacions meteorològiques, podrem començar a fer
els nostres pronòstics meteorològics. Hi haurà classes de teoria i de casos pràctics; per
complementar el curs es visitarà una estació meteorològica automàtica o manual.

Contingut del curs:

Cada vegada més la meteorologia és important en les nostres vides, perquè pot condicionar tant un
dia de feina com un dia d’oci, o fins i tot la salut.
Malgrat que hi ha molts mitjans de comunicació que ofereixen pronòstics meteorològics, acostumen a
ser genèrics i sovint no s’ajusten a les nostres necessitats. Per això intentarem aprendre a determinar
la temperatura que tindrem tant detalladament com sigui possible i a ajustar la quantitat de
precipitacions i l’hora en què es produiran.
En els darrers temps l’avenç de la tecnologia ha permès que millorin vertiginosament tant els
productes meteorològics com l’accés lliure a través d’Internet, i serà a través d’aquest mitjà que
aconseguirem el nostre material bàsic.
En aquest curs l’objectiu és familiaritzar-nos amb la meteorologia no només en general sinó també a
la pràctica —sobretot a les zones que més ens interessin—, amb l'objectiu final de fer pronòstics
meteorològics “des de casa” i de conèixer l’estat actual del temps. Per tal d’assolir-ho, seran
necessàries unes primeres classes d’introducció teòrica. Posteriorment les sessions es dedicaran a
les pràctiques.
Per complementar el curs, un dissabte al matí s’intentarà fer una visita a una estació meteorològica
del Maresme (automàtica o manual) amb la col·laboració de Jordi Toda Savall, tècnic del Servei
Meteorològic de Catalunya.
El temari es reparteix de la següent manera:
12345678-

Què és la meteorologia?
L’atmosfera, la pressió i la radiació. La temperatura
Visita a una estació meteorològica manual o automàtica
Anticiclons, depressions, sistemes frontals i configuracions sinòptiques
Fenòmens meteorològics. Tipus i origen
Els núvols: què ens diuen? Interpretació de l'estat del cel i classificació dels núvols
El temps present: imatges de satèl·lit, radar, llamps i estacions meteorològiques
Mapes del temps i interpretació. Estudi de casos concrets
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Metodologia:

Totes les sessions, excepte la visita a l’estació, s’imparteixen a l’aula del centre de formació. Tant a
les sessions teòriques com a les pràctiques, es projecten imatges i s’utilitza la pissara. El material que
es fa servir s’aconsegueix bàsicament a través d’Internet.

Observacions:

Cal una pissarra, un projector i connexió a Internet.
Si no es pot visitar l’estació meteorològica, les sessions es dedicaran a fer casos pràctics de
pronòstics meteorològics.
Hi col·labora: Casa Capell (Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat) i Consell Comarcal del Maresme

Currículum professional del professor:

Meteoròloga amb 10 anys d’experiència com a tècnica de l’Equip de Predicció i Vigilàcia del Servei
Meteorològic de Catalunya (“Meteocat”) realitzant pronòstics diàris pel web, mitjans de comunicació i
alters entitas i organismes, així com també realitzant la vigilància meteorologica en situacions de risc
en coordinació amb el Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT).
Formació:











Llicenciada en Física per la Universitat de Barcelona, cursant les assignatures específiques de
meteorologia.
Assistència a la segona edició del congrés “Mediterranean Cyclones: phenomenological and
theoretical aspects” de la “Mediterranean School on Mesoscale Meteorology” l’any 2006.
Assistència al curs “IRIS Software Training for Meteorological Radar” de la Universitat de
Barcelona l’any 2000.
Assistència al curs “Meteorological Radar and its use in Hydrometeorology” de la Universitat
Autònoma de Barcelona l’any 2000.
Assistència al curs de “Climatologia General” de la Universitat de Barcelona l’any 2000.
Publicacions:
−

Póster: “Analysis of the hazardous low-altitude snowfall, 8th March 2010, in
Catalonia”. M. Aran, T. Rigo, J. Bech, C. Brucet, and E. Vilaclara l’any 2010.

−

Article: “A study of a heavy rainfall event and a tornado outbreak during the
passage of a squall line over Catalonia”. Jordi Mateo, Dolors Ballart, Clara
Brucet, Montserrat Aran, Joan Bech l’any 2008.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Curs de jardineria sostenible
Nom i cognoms del formador/a:
Eduard Pey Camps
Dates:

Del 15 d’abril al 17 de juny de 2011
Dia:

Divendres

Preu: 36,90 €

Horari:

Numero de sessions:

De 18 a 20 h

9 sessions

Descripció:
El 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 gesta, la sanitat vegetal, els sòls i el disseny. Es faran sessions pràctiques.

Contingut del curs:
1. Introducció a la jardineria: història, referències climatològiques, biologia, actualitat
2. El manteniment: consideracions generals, el manteniment en jardins, el manteniment en jardineres i testos
3. Les plantes: la diversitat de les plantes aplicada en jardineria, la selecció d'espècies, les plantes mediterrànies,
plantació: tècnica i futur. VISITA A GARDEN CENTER
4. Les podes: fonaments de la poda, la poda d'arbrat ornamental i fruiter, la poda d'arbustives, subarbustives i
herbàcies, la poda aplicada. PRÀCTIQUES DE PODA
5. L'aigua i el reg: introducció a la problemàtica de l'aigua, la sequera i les plantes, l'estalvi d'aigua, els regs
automàtics
6. La gespa: realitat de la gespa al nostre clima, l'ús racional de les gespes, el manteniment de la gespa,
alternatives de la gespa. VISITA A JARDÍ PÚBLIC
7. Sanitat vegetal: principals afectacions en jardineria, els fitosanitaris químics o tradicionals, els fitosanitaris
orgànics o naturals, consells i trucs
8. Els sòls: caracterització dels sòls, el sòl com a medi de suport de les plantes, les esmenes orgàniques, els
treballs culturals del sòl
9. El disseny: context del disseny, tècniques de disseny, introducció al disseny aplicat, materials en jardineria,
casos pràctics
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Metodologia:
El format consistirà en classes magistrals acompanyades de diverses sessions pràctiques que permetran als
alumnes avaluar i desenvolupar els coneixements desenvolupats en les sessions pràctiques.

Observacions:
Pel que fa a les sessions pràctiques, els alumnes han d’anar vestits de carrer, així com en les sortides
programades a vivers i jardins. Pel que fa a les sessions pràctiques a Bon recés, els alumnes han de portar les
eines pròpies necessàries amb relació a la poda i la plantació, així com roba còmoda per poder desenvolupar
l'activitat.

- Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material
- Hi col·labora: Associació Horts Urbans Bon Recés i Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

Currículum professional del professor:

ESTUDIS

· 2010 Màster en Jardineria i Paisatgisme. UPV, títol propi
· 2004 Diploma de Postgrau en Planificació i Gestió Forestal. Universitat de Girona, Facultat de Ciències.
Girona.
· 2003 Grau superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics. Escola de
capacitació agrària i forestal Casa Xifra (Santa Coloma de Farners).
· 1995 COU i Selectivitat, a l’IES Ramon Muntaner (Figueres).
· 1994 Títol de batxiller, al mateix centre.
CURSOS
· Curs d’educació ambiental de 75 h de durada al CEDAM (Barcelona), 2001
· Pràctiques laborals amb l’enginyer de forests de la comarca de la Cerdanya Paco Cano. Experiència
amb motoserra i desbrossadora. La Cerdanya, 2002.
· Pràctiques laborals al PN del cap de Creus, amb l’enginyer de forests Xavier Vilabella. Experiència en
gestió i planificació forestal. Cap de Creus, 2003.
· Títol d’aplicador qualificat de fitosanitaris. Santa Coloma de Farners, 2002.
· Curs de plagues en palmeres. Sta. Coloma 2008
· Curs de plantes invasores. Sta. Coloma 2009
· Curs de plantes mediterrànies, ECA Monells 2008
· Curs de muntador de biocascades i bioestanys. 2009, Jardí Pond
www.entornmediterrani.com
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Taller l’hort a casa. Cultiu d’hortalisses i plantes útils en balcons i terrats.
Nom i cognoms del formador/a:

Yolanda Delgado
Dates:

Del 30 d’abril al 4 de juny de 2011
Dia:

Dissabtes

Preu: 55,80 €

Horari:

Numero de sessions:

De 10 a 13 h

6 sessions

Descripció:

Taller pràctic d’iniciació a les tècniques i al cultiu d’hortalisses fora del sòl, en contenidors i
estructures, seguint els principis de disseny i cultiu de l’agricultura ecològica. El tipus de cultiu, la
fabricació de contenidors, els sistemes de reg senzills, el compostatge casolà i les plagues i malalties
habituals.

Contingut del curs:

· Principis bàsics per cultivar plantes en contenidors, diferències entre el cultiu en test i el cultiu en el
sòl.
· Contenidors i estructures per fer un hort.
· El substrat de cultiu, característiques que ha de complir, tipus de matèries primeres utilitzables.
· La fertilitat de l’hort, com mantenir-la amb l’adob.
· Sistemes de reg, com regar, disseny i instal·lació d’un sistema de reg automàtic.
· Hortalisses que es poden fer en un balcó o terrat, cicle de cultiu, característiques generals de cada
espècie.
· Quines llavors triem: conservem les varietats locals. Biodiversitat cultivada.
· Com fer planter, materials reutilitzats per fer planter.
· Associacions i rotacions de cultiu, compatibilitat entre plantes.
· El compostatge casolà i el vermicompostatge urbà.
· Plagues i malalties principals de l’hort. Reconeixement i control.
· Plantes útils i el seu cultiu.
Procediments
· Reconèixer substrats i adobs. Preparar un substrat.
· Sembrar i plantar.
· Fabricar contenidors amb autoreg amb material reutilitzat.
· Planificar un hort.
· Altres en funció de les possibilitats de l'espai.
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Metodologia:

El taller està totalment orientat a la pràctica autònoma i comprensiva de l'horticultura urbana i es fa
amb interacció continuada entre els participants, professorat i alumnat.

Observacions:

Amb posterioritat al curs, es poden fer consultes al web www.horturba.com. El curs està totalment
orientat a la pràctica autònoma i comprensiva de l'horticultura urbana i es fa amb interacció
continuada entre els participants, professorat i alumnat.
Hi col·labora: Associació Horts Urbans Bon Recés i Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

Currículum professional del professor:

Els tècnics de Tarpuna SL són enginyers tècnics agrícoles amb una àmplia experiència en
l'horticultura urbana i la formació de persones aficionades.
Tarpuna SL va néixer l'any 2003 i a través del web www.horturba.com proporciona informació,
assessorament, formació i productes per a l'horticultura urbana. El seu director, en Josep Maria
Vallès, és l'autor del llibre L'hort urbà. Manual de cultiu en balcons i terrats.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES

Títol del curs/taller:

MACRO: Fotografia d’aproximació a la natura
Nom i cognoms del formador/a:

Albert Masó Planas
Dates:

30 abril, 7 i 21 maig i 4 juny de 2011
Dia:

Dissabtes

Horari:

De 10 a 13.30 h

Preu: 43,40 €

Nombre de sessions:

4 sessions

Descripció:

S’explicaran les tècniques, procediments i trucs necessaris per aprendre a obtenir imatges de qualitat
dels elements més menuts del nostre entorn natural -minerals, plantes, insectes- i detalls dels més
grossos.

Contingut del curs:

1- Nocions bàsiques. Definició i límits. Bases òptiques. Formats i lents utilitzables. Elecció de
l’equip adequat. Característiques generals i problemes que sorgeixen.
2- Conceptes fonamentals. Càlcul de la ràtio i augment. Càlcul i control de la profunditat de camp i
d’altres paràmetres importants. Fórmules i elaboració de taules pràctiques.
3- Elements i accessoris de treball. Lents d’aproximació, tubs d’extensió, anell inversor,
adaptadors, objectius especials, d’ampliadora i exclusius, manxa, peu de reproducció, etc.
4- Tècniques d'estudi. Il·luminació. Llum solar, focus i flaixos, Disposició dels punts de llum i
complements. Fons, reflectors i difusors. Mesura de la llum. El factor d’exposició i correccions.
Angle d’incidència de la llum. Implicacions de la fotografia digital.
5- Sessió pràctica, I. Muntatge i funcionament dels diversos elements, eines i accessoris de treball.
Acoblament d’objectius, adaptadors i combinacions més adequades.
6- Sessió pràctica, II. Ús de cada combinació, obtenció de fotografies de macro d’estudi. Utilització
de tots els estris, tipus d’il·luminació i procediments explicats.
7- Elements portables. Trípodes i suports. Flaixos anulars: problemes, solucions i tipus. Taules i
càlculs. Efectes especials i recursos. Flaixos automàtics i TTL. El sistema digital.
8- Tècniques de macro de camp. Plantes i minerals. Fons i reflectors. L’aproximació a insectes
vius i altres animals de mida petita. Difusors. Ús de teleobjectius. Trucs útils. Obtenció de la
màxima qualitat final de la imatge. Documentació i arxiu.
9- Sortida al camp, I. Fotografia de plantes, minerals i altres elements estàtics. Realització de
fotografies amb els elements, les eines i els accessoris que s’han vist durant el curs.
10- Sortida al camp, II. Fotografia d’insectes, invertebrats i altres animals mòbils i voladors.
Realització de fotografies amb els diferents tipus de flaixos, regletes i suports. Sistema amb cable
i sense. Es posarà en pràctica tot el que s’ha explicat i es mostrarà la millor manera d’obtenir
imatges de prop amb l’equip fotogràfic de cadascú.
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Metodologia:

Després dels conceptes bàsics necessaris, s’entra en les tècniques i s’expliquen els procediments i
trucs més importants, s’ensenya com funcionen en la pràctica els elements i estris i, finalment, es
projecten imatges per observar els resultats del que s’ha dit. Es mostren els objectius i accessoris
idonis en cada situació i s’utilitzen a les sortides al camp per posar en pràctica tot el que s’hagi
explicat.
El curs està dirigit als aficionats a la fotografia que desitgin entrar en aquest món i als professionals
(fotògrafs o biòlegs) que vulguin perfeccionar la seva tècnica. Les explicacions estan orientades
directament a la faceta pràctica, amb la finalitat d'aprendre a obtenir imatges de qualitat, d'un nivell
competitiu en el camp professional.
Observacions:

Per a les sortides al camp, s’aconsella als alumnes portar una càmera rèflex i els objectius i
accessoris de què disposin, com ara trípode, flaix, reflectors, etc., però no és imprescindible.
Hi col·labora: Casa Capell (Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat)

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

L’agricultura ecològica, introducció a la Permacultura.
Nom i cognoms del formador/a:

Paco Cerviño Fernández
Dates:

Del 14 d’abril al 9 de juny de 2011
Dia:

Dijous

Preu: 36,90 €

Horari:

Numero de sessions:

De 19 a 21 h

9 sessions

Descripció:

Curs d’introducció als principis de disseny i cultiu de l’agricultura ecològica. Es tractaran les bases
teòriques, les bases tècniques, el maneig del sòl i l’aigua, el control de plagues i malalties i les eines
de planificació per al disseny de la permacultura. S’informarà els presents sobre la necessitat de
promoure l’agroecologia al seu entorn, el coneixement del medi i els seus recursos.

Contingut del curs:

1a sessió: Introducció als conceptes de producció ecològica, agroecología i permacultura.
2a sessió: Ecologia del medi. El sòl com a font de vida.
3a sessió: Maneig del cultius tradicionals mediterranis dins l’agricultura ecològica. L’aigua com a
recurs no renovable.
4a sessió: Maneig de la biodiversitat per a la prevenció de les plagues i malalties dels conreus.
5a sessió: Tècniques i recursos per la fabricació d’extractes vegetals per prevenir i curar malalties.
6a sessió: Els nutrients i els seus cicles, gestió dels fems.
7a sessió: Coneixements de la permacultura, els seus principis i la seva ètica.
8a sessió: Eines de disseny per la gestió d’una finca/parcel·la amb el sistema de la permacultura.
9a sessió: sortida de camp. Observació de parcel·les de maneig agroecològico.
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Metodologia:

A partir d’una presentació en format Power-Point es farà una explicació dels conceptes de cada
sessió. A la fi del curs es farà una sortida d’observació de parcel·les de maneig agroecològico, per
reforçar els coneixements.

Observacions:

En tot cas, per la sortida de camp, els alumnes haurien de portar roba i calçat adequats.
Necessitaré una pissarra i un projector amb pantalla per explicar les sessions.
El curs està previst per a 2 hores per sessió.

Currículum professional del professor:

-

I. T. Forestal, especialitat Explotacions Forestals en la E.P.S. de la Rábida, Universitat de
Huelva, (2002).

-

Enginyer Agrònom. E.T.S.E.A. Universitat de Lleida.(2010).

-

Màster en Agricultura Ecològica en curs. Universitat de Barcelona. 2010-11

-

Curs: “ Construcció sostenible”, 84 hores. Organitzat per Servei d’Ocupació de Catalunya.
(2010).

-

Curs “Formador de Formadors”. Organitzat per el S.I.T. Cadiz. 65 hores. Desembre del
2009.

-

Organitzador del curs de Lliure elecció “Agroecològia II”, organitzat en la E.T.S.E.A. de la
Universitat de Lleida. (any 2009).

-

Ponent de la Xerrada: “Jardineria ecològica”, dins del programa del taller de ocupació
“Ballobar y medi ambient”. (any 2008).
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Coneix els arbres i les plantes del nostre entorn
Nom i cognoms el professor/professora:

Francesc Balanzó Echagüe
Preu: 24,60 €

Dates:

4, 11,18 i 25 de Maig
Dia:

Dimecres

Horari:

De 17,30 a 20,30

Nombre de sessions:

4 sessions

Descripció:

Curs per conèixer les plantes i els paisatges que ens envolten. Combinarà sessions teòriques i
pràctiques per acostar-nos als diversos ecosistemes i espècies vegetals del medi natural i urbà.
Plantes autòctones, plantes introduïdes, plantes invasores... A les sessions es combinarà una part de
teoria i, una segona part, on es realitzarà una sortida de camp.

Contingut del curs:

1- Coneixement de la forma i el funcionament de les plantes: paràmetres per identificar les plantes.
Les principals funcions de les plantes i la seva relació amb els humans.
Sortida pel Parc Central i els carrers de Mataró per conèixer les principals espècies de plantes,
sobretot els arbres i arbusts que tenim als nostres carrers i jardins.
2- Les comunitats i la successió vegetals. Les plantes al medi forestal i agrícola, les seves relacions i
els usos. El paisatge i la seva relació amb la vegetació.
Sortida a una zona forestal propera a la ciutat. S’hauria d’intentar trobar la vegetació d’obaga i de
solana per veure’n les diferències.
3- Les plantes autòctones, les plantes exòtiques, les naturalitzades, les invasores... La biodiversitat
del medi antropitzat. Relacions de les plantes amb els altres éssers vius; la diversitat vegetal
s’associa a biodiversitat en general. Possibilitats d’actuacions de millora.
Sortida a una zona propera a la ciutat; podria ser la riera de Sant Simó des d’un tram inicial fins a
arribar a mar que ens ofereixi una diversitat d’espècies i d’hàbitats completament modificats per la
intervenció humana.
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Metodologia:

Cada sessió combina una part teòrica, on es donen coneixements bàsics, i una part pràctica.
Dues de les sessions teòriques es faran al centre de formació Tres Roques i a la Casa Capell, i es
podran recolzar amb presentacions audiovisuals. A les altres dues sessions, la part teòrica es
combina amb la pràctica i es fa com a complement de la sortida.
Les sessions pràctiques seran caminades per zones que ens aportin el màxim d’informació
relacionada amb el contingut del curs. Veurem espais, paisatges i espècies de plantes que anirem
reconeixent, interpretant i relacionant. Dos dels dies del curs quedarem directament al lloc de la
sortida.
Observacions:

Hi col·labora: Casa Capell (Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat)

Currículum professional del professor:

Enginyer tècnic forestal i enginyer tècnic agrícola.
Professor d’arboricultura i Jardineria al CIFO de Santa Coloma de Gramenet
Professor d’arboricultura i jardineria a L’Escola de capacitació agrària i forestal de Santa Coloma de
Farners.
Professor de cursos de jardineria per la Diputació de Barcelona
Membre del grup de Botànica de l’associació naturalista i ecologista ADENC
Professor de cursos de jardineria sostenible per l’ICEA i el Laberint d’Horta
Professor de cursos de jardineria ecològica per l’Associació Vida Sana
Grimpador d’arbres. Membre de l’associació Grimpacat.
Guia de natura al Parc del Montnegre-Corredor
Professor d’agricultura i participant en projectes agrícoles a Senegal
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Plantes aromàtiques i medicinals.
Nom i cognoms del formador/a:

Engràcia Valls
Dates:

Del 30 d’abril al 6 de juny de 2011
Dia:

Dissabtes

Horari:

De 10 a 13h

Preu: 55,80 €

Numero de sessions:

6 sessions

Descripció:

Taller pràctic d'iniciació al cultiu i la transformació casolana de plantes culinàries, aromàtiques i
medicinals (PAM). Es parlarà del cultiu en recipients i, si cal, també del cultiu en sòl, sempre amb les
tècniques de l'agricultura ecològica.

Contingut del curs:

· Identificació i característiques bàsiques d'un mínim de 40 PAM, també les que podem recol·lectar en
el medi natural.
· Principis bàsics per cultivar PAM en contenidors, diferències entre el cultiu en test i el cultiu en el sòl.
· Els substrats de cultiu i l'adob.
· Disseny i instal·lació de sistemes de reg automàtic.
· Cultiu i reproducció de les espècies més habituals.
· Problemes sanitaris més freqüents. Reconeixement i control.
· Usos culinaris i de condiments. Olis i vinagres aromatitzats, sals d'herbes, salses i altres.
· Usos en cosmètica i higiene. Sabons, cremes i olis essencials.
· Usos remeiers o medicinals. Ungüents, xarops i altres.
Procediments:
· Identificació de les plantes, amb fotografies i amb material fresc.
· Realització de sembres i esqueixos que la gent es podrà endur a casa.
· Elaboració de preparats per a diferents usos que la gent després es podrà endur a casa.
· Recopilació col·lectiva de receptes i remeis.
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Metodologia:

El curs està totalment orientat a la pràctica autònoma i comprensiva dels continguts del curs i es fa
amb interacció continuada entre els participants, professorat i alumnat.

Observacions:

Els alumnes han de pagar el cost del material utilitzat.
Amb posterioritat al curs, es poden fer consultes al web www.horturba.com.
(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material

Currículum professional del professor:

Els tècnics de Tarpuna SL són enginyers tècnics agrícoles amb una àmplia experiència en
l'horticultura urbana i la formació de persones aficionades.
Tarpuna SL va néixer l'any 2003 i a través del web www.horturba.com proporciona informació,
assessorament, formació i productes per a l'horticultura urbana. El seu director, en Josep Maria
Vallès, és l'autor del llibre L'hort urbà. Manual de cultiu en balcons i terrats.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Iniciació a l’art i les tècniques florals.
Nom i cognoms del formador/a:

María Navas Montero.
Dates:

Del 11 d’abril al 20 de juny de 2011
Dia:

Dilluns

Preu: 55,80 €

Horari:

Numero de sessions:

De 18.30 a 20.30 h

9 sessions

Descripció:

Curs orientat a la formació del públic en general en el camp de l’art floral partint d’un nivell base. Els
aspectes tractats al curs comprenen una gran diversitat de temes, passant pel tractament de plantes
fins a la manipulació de les flors.

Contingut del curs:

Com s’ha esmentat anteriorment, els temes són molt diversos, per tal d’oferir al públic una idea
general de cada àmbit, sense arribar a l’especialització. Aquesta podria ser una possible planificació
del curs, organitzat en mòduls d’aprenentatge:
1.
2.
3.
4.

Manteniment i cura de plantes a la llar.
Fitopatologia (ciència del diagnòstic i control de les malalties de les plantes).
Manipulació de la flor tallada.
Iniciació bàsica a l’art floral (creacions florals): aprenentatge de tècniques per a la creació
d’arranjaments florals.

El nombre de sessions dedicat a cada mòdul d’aprenentatge depèn del marge de temps disponible
per a la realització del curs. Per aquesta raó, aquest aspecte es concretarà més endavant, un cop es
disposi de més detalls.
El nombre de sessions serà de:
Mes de Gener:
dies: 17 - 24 - 31 de 18 a 20 h.
Mes de Febrer:
dies: 7 - 14 - 21-28 de 18 a 20 h.
Mes de Març:
dies: 7 - 14 - 21-28 de 18 a 20 h.
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Metodologia:

Classes dinàmiques i pràctiques per tal que l’alumne s’interessi pels diversos temes tractats. Tot el
temari anirà acompanyat de material de suport per a la creació de projectes com Powerpoints, etc. La
classe sempre partirà d’una base teòrica, tot consolidant els aspectes estudiats amb pràctiques.

Observacions:

Tenint en compte que es treballarà amb plantes i flors, i que es manipularà terra i altres materials a
classe, és important que els alumnes portin roba adequada. En cas que el centre no aporti material
necessari com tisores, etc. Serà important que els alumnes també disposin d’aquests materials abans
de les classes.
En el cas del material que haurà d’emprar el professor, m’agradaria saber si el centre es farà
responsable de la compra del mateix, tot havent proveït una llista del mateix prèviament al inici del
curs. Si no fos el cas, em pregunto si és el professor qui ha de fer-se càrrec d’aquest punt. En aquest
cas, suposo que es negociarien les condicions de compra de material.
Currículum professional del professor:

Técnic superior D’art floral (Grau superior)
Dissenyadora de espais i escaparatisme.
Técniques polivalents ( presentació de regals , restauracío , manualitats, reciclatje de materials,
Iniciació a Landart .
Disseny de moda.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Iniciació a l’ornitologia. Descobreix els ocells que ens envolten
Nom i cognoms del formador/a:

Héctor Andino Pol
Preu: 12,30 €

Dates:

Divendres 6 i 13 de maig (sessions teòriques) i dissabte 20 (sessió pràctica)
Dia:

Horari:

Nombre de sessions:

Divendres (sessió teòrica)
Dissabte (sessió practica)

Divendres de 18.30 a 20 h
Dissabte de 10 a 12.30 h

6 sessions

Descripció:

Primer tast per conèixer quins són els ocells que podem trobar-nos a la comarca , aprendre algunes
coses sobre ells i adquirir els primers coneixements que ens permetran identificar-los sense
necessitat de què algú ens ajudi.

Contingut del curs:

Sessió teòrica 1: Introducció
• Presentació
• El món dels ocellaires
• Els ocells del Maresme: un primer contacte (fenologia, comportament, cants, històries)
Sessió teòrica 2: Les eines
• Binocles
• Les guies d'identificació
• Multimèdies
• Guies de cants
Sessió pràctica 1: Sortida a les Cinc Sènies: els ocells que tenim al costat de casa
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Metodologia:

El curs consta de 2 sessions teòriques (1,5 h cada sessió ) i una de pràctica (3 hores), que permet
aplicar tot el que s’ha après durant les sessions teòriques.
Les sessions teòriques són interactives, busquen l'aprenentatge a partir de la pràctica de cadascun
dels participants i dels descobriments que es van aconseguint.

Observacions:

A totes les sessions pràctiques es recomana portar prismàtics i guia d'ocells, si se’n té.

Currículum professional del professor:

Héctor Andino Pol, biòleg, membre de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) i de la Societat Española de
Ornitología (SEO).
Responsable (1998-2005) de l'estació de seguiment d'ocells del programa SYLVIA i del programa de
seguiment d'ocells comuns SOCC (1999-2010) al Corredor. Actualment coordinador de l'estació de
seguiment de papallones al Corredor pel programa de seguiment BMS.
Coordinador i co-editor de l'Atles dels ocells nidificants del Maresme. Col·laborador en el treball de
camp i en la redacció d'alguns texts de l'Atles dels ocells nidificants de Catalunya i de l'Atles d'ocells
hivernants de Catalunya, ambdós editats per l'ICO.
Durant molts anys vinculat al món de l'educació ambiental treballant en el Centre d'Educació
Ambiental de l'Escola de Natura del Corredor.
Ha dut a terme diverses sortides, xerrades i cursets sobre ocells a diversos municipis de la comarca.
Actualment treballa com a tècnic de Medi Ambient en l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Introducció al món de les olors: un món màgic, invisible, però real.

Nom i cognoms del formador/a:

Sandra Iruela Jiménez
Dates:

Del 12 d’abril al 14 de juny de 2011
Dia:

Horari:

Dimarts

De 19 a 21 h

Preu: 41 €

Numero de sessions:

10 sessions

Descripció:

Curs per conèixer el món de les olors i la importància que tenen a les nostres vides. L’olfacte és un
dels cinc sentits, el més íntim i el més difícil de descriure, però ens transporta als records, a moments
viscuts, a emocions, a sensacions…
Els objectius són assolir els coneixements teòrics i pràctics de com s’olora i relacionar, associar i
descriure una olor. Podem tancar els ulls, tapar-nos les oïdes, tancar la boca, no tocar, però no
podem deixar de respirar, ni deixar d’olorar… Sempre olorem!

Contingut del curs:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Historia de la perfumeria, desde les antigues civilitzacions fins el segle XXI
Presa de contacte amb el teu sentit de l´olfacte
Que es una olor? Com es descriu? Categories, diferències i consells sobre fragàncies.
Etapes de evaporació d´una fragancia; piràmide olfactiva i tipus de materies primeres
Principals families olfactives
Principals acords olfactius
Com es dissenya una fragancia
Orientació i tendències olfactives
Aplicacions de les fragàncies en diferents suports
Identificar olors i materies primeres de perfumeria
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Metodologia:

La dinàmica de com es realitzarà el curs serà una primera hora teòrica i una segona hora pràctica on
s’estudiaran i identificaran4 matèries primeres diferents.
En el total del curs es coneixeran 40 notes olfactives diferents per tal de que l’alumne pugui seguir
estudiant, avaluant i descobrint l’olor a casa seva.

Observacions:

El material s´entregará a l’alumne en cada sessió, pipetes, mouillets i de 4 flascons de diferents
matèries primeres amb un cost de 2€ per sessió.

Currículum professional del professor:

Formació es Enginyeria Industrial especialitat en Química Industrial i màster en Aromes y Fragàncies
a la UPC.
10 anys d’experiència professional en empreses pioneres del sector de la cosmètica i la perfumeria.
Formant part de l’equip tècnic de i+d i com responsable d’avaluació de fragàncies, desenvolupat i
avaluant col·lecció de fragàncies de perfumeria fina, productes de cura personal en cosmètica i
d’ambientació per la llar.
Assessorament tècnic a empreses del sector de perfumeria i cosmètica aportant el “know how” de
mercat, coneixement tècnic en el desenvolupament de nous projectes, descripcions tècniques i
piràmides olfactives per aportar la màxima informació al consumidor.
A la meva empresa www.sandir.com dissenyem fragàncies personalitzades úniques i exclusives
d’acord a l’univers del client, sent conceptual a la marca aportant un plus de diferenciació. Per
complementar l’estudi i juntament amb col·laboradors es presenta el disseny de l’etiqueta, packaging i
envàs. Tot estudiat i personalitzat a mida pel client.
He impartit formació, presentacions, col·loquis a nivell tècnic sobre el món de les olors i les matèries
primeres i les seves aplicacions en el sector de la cosmètica y la perfumeria.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Iniciació a la cosmètica natural
Nom i cognoms del formador/a:

Beatriu Lavado Cumplido
Dates:

Del 14 d’abril al 26 de maig de 2011
Dia:

Dijous

Horari:

De 17 a 19.30 h

Preu: 54,25 € (*)

Nombre de sessions:

7 sessions

Descripció:

Taller bàsic per adquirir coneixements teòrics i pràctics essencials per l'elaboració de remeis casolans
naturals per a ús dermatològic i de cosmètica natural. El curs es desenvolupa amb petites
introduccions teòriques inicials seguides de les pràctiques d'elaboració dels productes per part dels
alumnes i amb supervisió de la professora.
Contingut del curs:
Elaborar amb les mans productes i fórmules cosmètiques no només estimula la nostra
creativitat, sinó que també ens permet millorar la qualitat de vida, la salut i la bellesa. Això
és possible quan som nosaltres qui seleccionem els ingredients més adequats per a les nostres fórmules,
descartem els productes tòxics per a la pell o per al medi ambient i escollim els productes més adequats a les
nostres necessitats.
Aquests tallers van dirigits a persones amb ganes de crear els remeis propis per a la pell, cosmètics i productes
terapèutics d'ús tòpic, amb una qualitat i efectivitat notables, que siguin sans i econòmics. També s'adreça als
professionals que necessiten elaborar productes personalitzats per als seus clients (naturòpates,
quiromassatgistes, esteticistes...).
El temari es reparteix en les següents sessions temàtiques:
1. Sessió per a principiants
a. La cosmètica convencional vs. natural. La cosmètica casolana
b. Els ingredients naturals (minerals, vegetals i apícoles)
c. Les preparacions cosmètiques i d'higiene. Definicions: emulsions, ungüents, pomades, fluids,
cremes...
d. Pràctica de principiants: aprendre a diferenciar i dosificar els ingredients. Conèixer les fórmules
preelaborades.
Elaborarem crema personalitzada i gel personalitzat.
2. Sessió higienista amb argiles
a. Ús cosmètic i remeier de l'argila. Tipus d'argiles
b. Empastaments i cataplasmes. Usos i aplicacions
c. El dentifricis (pastes de dents): ingredients típics
Elaborarem un empastament antiàlgic, mascareta facial i pasta de dents.
3. Cosmètica rústica amb cera d'abelles
a. Ús de la cera d'abelles a la cosmètica artesana
b. Introducció a les emulsions. Emulsions tipus olioses
c. Ungüents, cerats, pomades i cremes nodridores
Elaborarem crema nodridora i ungüent per al dolor
4. Cosmètica fina amb aigües florals
a. Ús de les aigües florals a la teràpia i a la cosmètica natural
b. Les locions facials: tònics personalitzats
c. Els desodorants: ingredients típics
Elaborarem desodorant i loció facial personalitzada
5. Productes terapèutics per a la pell
a. La pell amb problemes
b. Productes d'ús tòpic per les afeccions més comunes
c. Productes per l'acne
d. Productes per la pell irritada
Elaborarem crema facial per a pells amb acne i loció antiirritant
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Metodologia:

Les sessions seran dins del centre de formació. La part teòrica anirà acompanyada de suport en
paper (fotocòpies a la primera sessió i per correu electrònic a la resta per reduir el consum de paper).
Les sessions pràctiques es faran allà on s'hagi establert i on hi hagi taules de treball, accés a l'aigua i
accés al foc.
A cada sessió es desenvoluparan un mínim de 2 preparacions pràctiques, en funció del temari i de
l'agilitat del grup per a portar-les a terme. Cada alumne pot endur-se una mostra de tot el que hagi
elaborat.
Observacions:

Els alumnes han de portar, en determinades sessions, algun ingredient bàsic i alguns recipients per a
guardar els preparats. La professora els ho dirà durant la sessió anterior.
(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material

Currículum professional de la professora:

Beatriz Lavado Cumplido:
Especialitzada en aromateràpia, fitoteràpia, teràpia ortomolecular i cosmètica natural.
FORMACIÓ
1998- Diplomada en Naturopatia a ISMET (Barcelona). Cursant assignatures de Dietètica i Nutrició,
Fitoteràpia, Aromateràpia, Terapia Ortomol·lecular, entre d'altres.
1998-Diplomada en Quiromassatge per INTESA (Barcelona).
1998- Diplomada en Auriculopuntura per ISMET
1997- Reflexologia podal per ISMET
2004- Llicenciada en Biologia per la UB.
2008 - Practitioner en PNL per l'Institut Gestalt de Barcelona.
2010 - Tècnic en cosmetologia i dermofarmàcia per la UNED.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Comunicació no verbal
Nom i cognoms del formador/a:

Toni Arteaga
Dates:

Del 14 d’abril al 16 de juny de 2011
Dia:

Dijous

Horari:

De 18 a 20 h

Preu: 41 €

Numero de sessions:

10 sessions

Descripció:

Curs per analitzar i esbrinar els llenguatges del cos i els gests així com el poder de les emocions en la
comunicació. Adreçat a qualsevol persona interessada, per la seva feina o activitat, en el llenguatge
del cos: atenció al públic, conjunt de venedors, de conferenciants, actors, actrius i artistes, polítics i
polítiques, monitors i monitores, etc.

Contingut del curs:

Anàlisi del moviment
Posada en joc de situacions hipotètiques
Estudi d’actituds concretes i com modificar-les
L’estat emocional com a motor de la comunicació
Contradiccions entre la paraula i el cos
Interpretació del gests
La percepció; els sentits com a porta d’entrada de la informació
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Metodologia:

Cada classe tindrà una part teòrica per introduir classes eminentment pràctiques. Des de la pràctica
arribarem a conclusions teòriques.
L’estructura d’una classe serà:
Jocs
Dinàmiques de grup
Anàlisis:
• moviment,
• gest
• situacions hipotètiques
• posicions en l’espai
Visionat puntual de videos
Observacions:

És aconsellable vestir roba còmoda que permeti el moviment.

Currículum professional del professor:

Toni Arteaga és actor, diplomat per l’Escola Internacional de Teatre Jacques Lecoq de París, i en
Teatre i Educació per l’Institut del Teatre de Barcelona. Forma part de l’equip pedagògic de l’Aula de
Teatre de Mataró des de l’any 2000 i ha impartit cursos de teatre, interpretació, moviment i
comunicació gestual a Barcelona, París, Bilbao, Eivissa i Montreal. Com actor de teatre ha treballat a
Londres amb les companyies Shams Theater i Theater O. Ha treballat en produccions audiovisuals
amb directors com Jesús Garay, Albert Soler, Joaquim Oristrell, Juanjo Giménez, i en sèries
televisives com Makinavaja o Plats Bruts.
http://toniarteaga.aadpc.cat
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Iniciació a l’il·lusionisme. L’art de l’engany honest
Nom i cognoms del formador/a:

Enric Ruiz Blanch – Enric Magoo
Dates:

Del 5 de maig al 9 de juny de 2011
Dia:

Horari:

Dijous

De 19 a 21 h

Preu: 24,60 € (*)

Nombre de sessions:

6 sessions

Descripció:

Taller d’introducció al món de l’il·lusionisme. Tant en la seva vessant teòrica com pràctica.
L’Il·lusionisme és un mitja d’expressió i comunicació que ens ajuda a trencar barreres, endinsar-nos
en l’art de l’engany honest i mitjançant el seus jocs de mans;Desenvoluparem les nostres habilitats
manuals.
Aprendrem a expressar-nos millor i a manipular l’atenció, la percepció i fins i tot la memòria de
l’espectador.
Els jocs de mans són una eina increïble com a entreteniment, com a moneda de intercanvi en las
relacions humanes i fins i tot un estímul indiscutible per a grans i joves.
a més de coneixer les bambolines d’aquest art.
Contingut del curs:

El que es pretén en els tallers és introduir l’alumnat dins de l’art de la màgia mitjançant demostracions
teòriques i pràctiques.
•
•
•
•

Què és l’il·lusionisme? Definició
Breu introducció a la història de la màgia i desenvolupament fins a l’actualitat
Explicació de les diferents categories i especialitats que hi ha dins de la màgia
Com s’organitzen els mags, on aprenen, associacions de mags, botigues, congressos,
festivals i conferències

A la part pràctica aprendrem:
•
•
•

Alguns jocs de mans amb objectes quotidians
A construir jocs de mans
A presentar els jocs apresos
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Metodologia:

Les sessions es divideixen, en general, en una primera part teòrica i una segona part pràctica, tot i
que l’estructura de cada sessió pot variar en funció del que es faci aquell dia.

Observacions:

Cal material específic per poder fer aquest taller: cartes, cordes, papers especials, boles esponja i
material divers per poder fabricar diferents jocs de mans (cola, tisores, retoladors).
El preu és de 8 euros per alumne.

Currículum professional del professor:

Enric Magoo és mag català amb 30 anys en el món de l’il·lusionisme. Té en el seu currículum
nombroses premis internacionals i nacionals i és a més a més, des de fa 10 anys, el director artístic
del Festival Internacional de Màgia de Badalona. Memorial Li-chang.
En el 1980 el que va començar com una afecció i una temporada de circ, va esdevenir la seva feina i
la seva vida. Va descobrir que la màgia és un mitjà de comunicació i expressió fascinant i atractiu per
ell mateix.
La dècada dels 80 van ser els anys de formació, de la mà del Grup Abracadabra, compaginava les
actuacions per tot el territori espanyol amb la feina de depenent a la botiga de màgia del grup
“L’apotecari de màgic”.
Els anys 90 amb l’espectacle Frankie J.B van arribar els premis i reconeixements internacionals (la
Vareta de plata de Montecarlo, IIIr premi mundial de màgia, 2 Grans premis Nacionals, etc). I de
contractes arreu del món, de Las Vegas a Yokohama, de Canada a Xilè, sense oblidar la vella
Europa.
El mateix temps a casa nostra ,engega l’aventura d’introduir la màgia com element teatral, convertint
la màgia en instrument de l’argument i deixant que flueixi sense que sigui la protagonista.
D’aquesta etapa són Les Màgiques aventures d’en Fixi i en Foxi i El retorn al país del mai més.
Ja en el 2000, Fa campanyes escolars, circuits de teatre per a tots els públics i circuits institucionals,
Festes majors, Festivals, Convencions Compaginant les dues maneres que sap de presentar la
màgia.
Com a espectacle d’il·lusionisme (Frankie J.B., Mag Màgia, Prestidigitaqué? És màgic!!!
Com a teatre-magic (Abracadabra, el retorn de Merlí -2002; L’Inventor d’il·lusions -2006; El Rodamón,
un viatge màgic 2010)
En la vessant pedagògica de la màgia, l’Enric ha donat tallers de màgia a instituts, escoles, festivals
de màgia, ha donat conferències en Societats de màgia, congressos màgics.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Expressar-se en públic i tècniques de narració oral
Nom i cognoms del formador/a:

Carme Faja Segalés
Dates:

Del 14 d’abril al 2 de juny de 2011
Dia:

Dimarts

Horari:

De 19 a 21 h

Preu: 32,80 €

Numero de sessions:

8 sessions

Descripció:

Curs de desenvolupament de tècniques d’expressió oral en públic: com parlar, com llegir, 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.

Contingut del curs:

1ª Sessió. Benvinguda, presentació i preparació del curs.
2ª Sessió. Tècniques d’expressió Oral i corporal.
3ª Sessió. Tècniques de lectura poètica i vocalització.
4ª Sessió. Perdre la por a parlar en públic.
5ª Sessió. Com muntar un espectacle de música i poesia.
6ª Sessió. Recital a classe.
7ª Sessió. Com muntar un recital poètic, temàtic o per blocs.
8ª Sessió. Lectura teatral i cloenda.
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Metodologia:

El temps de les classes es repartirà en estones de teoria i estones de pràctiques. Les sessions seran
participatives, es faran treballs a classe i es donaran feines per fer a casa.

Observacions:

Material per agafar apunts a classe i en determinades sessions es necessitarà un aparell reproductor
per posar música. No es necessitarà cap material especial.

Currículum professional del professor:

· Locutora a diferents emissores de radio a Catalunya durant més de 18 anys: Radio Maresme, Radio
Mataró, Cadena 13 i Mataró radio.
· Dobladora de pel·lícules i locucions en diferents estudis de Barcelona: Sonobloc, Tramuntana,
Soundtrack...
· Especialista en lingüística i vocalització.
· Llarga trajectòria teatral amateur. I actriu a diferents series de televisió catalana.
· Va ser la veu de la fira comercial de Mataró durant deu anys.
· Presentadora a TV Mataró durant tres anys.
· Rapsode en innumerables certàmens de poesia a la comarca.
· Lectures dramatitzada i presentació d’espectacles de diferents temàtiques.
Entre d’altres...
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Curs d’iniciació a l’escriptura creativa de relats curts.
Nom i cognoms del formador/a:

Jordi Lopesino
Dates:

Del 29 d’abril al 17 de juny de 2011
Dia:

Divendres

Horari:
De 18 a 20 h

Preu: 32,80 €

Numero de sessions:

8 sessions

Descripció:

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
d’escriure.

Contingut del curs:

1ª Sessió: Presentació del curs, motivacions, introducció a l’escriptura creativa, procés creatiu, eines
de creativitat.
2ª Sessió: Com neixen les idees, el món de les idees, espurnes creatives, l’ofici d’escriptor.
3ª Sessió: Per on comencem?, narradors.
4ª Sessió: Diàlegs, tipus de diàlegs.
5ª Sessió: Els personatges.
6ª Sessió: Tipus de texts, paràgrafs.
7ª Sessió: Estructura dels paràgrafs, tipus de paràgrafs.
8ª Sessió: La descripció informativa, procés descriptiu, Decàleg del perfecte escriptor.
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Metodologia:

Les classes són teòriques i practiques. La part teòrica s’impartirà amb el suport d’un power point.
Cada dia farem un exercici pràctic a classe i es posaran deures per fer a casa. Els alumnes llegiran
alguns dels seus treballs davant de la resta de companys del taller.

Observacions:

L’alumne només necessitarà paper i bolígrafs per treballar a classe. Els exercicis escrits a casa s’han
de fer amb ordinador, però si algú no en té s’acceptaran escrits a mà. Durant el curs s’entregarà
material per treballar a classe. També s’enviarà material via correu electrònic.

Currículum professional del professor:

Nascut a Mataró l’any 1965. Redactor de la revista AstronomiA, amb més de 100 articles de
divulgació científica publicats. Col·laborador de les revistes: Universo, Cap gros, Tribuna del Maresme
i Valors. Tertulià habitual de Mataró radio, també ha col·laborat en programes de radio a Radio
Nacional de Espanya (Mundo Babel) i en la COPE de Murcia.
En l’àmbit de la didàctica imparteix cursos d’escriptura creativa; també fa xerrades i
conferències a escoles i instituts de la comarca des de fa més de 15 anys.
Escriu contes, sobretot en català, i ha estat guardonat amb alguns premis:
-Accèssit en el 5º concurs de contes (llengua castellana) del Memorial Fernando Rodríguez
Contreras (1998)
-Accèssit en el 6º concurs de contes (llengua catalana) del Memorial Fernando Rodríguez
Contreras (2000)
-Primer premi de narrativa en “La mostra literària de Llavaneres” (2000)
-Segon premi “Anècdotes de l’autopista” Certamen convocat per l’empresa Acesa
concessionari d’autopistes (2000)
-Primer premi de narrativa en “La mostra literària de Sant Vicenç de Montalt” (2001)
-Primer premi XVIè Concurs Literari “Ramón Salvador i Montoriol (DRASI) Barcelona (2002).
De l’ofici de contista ha sorgit un recull de contes titulat “Recull de contes quotidians”(2001)
publicat pel llibreter Francesc Rogés de Mataró. És coautor de “Cielo Profundo”(2003), “200
maravillas del cielo”(2005), “Terror Cósmico”(2006), “El Mar de Mataró”(2008), i “Mundos
desconocidos”(2009). Autor de “La meva primera guia sobre astronomia”(2008) i de la novel·la juvenil
“Maragda”(2008).
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Taller de Novel·la

Nom i cognoms del formador/a:

Jordi Lopesino
Dates:

Del 13 d’abril al 15 de juny de 2011
Dia:

Dimecres

Preu: 41 €

Horari:

Nombre de sessions:

De 19 a 21 h

10 sessions

Descripció:

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

Contingut del curs:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conte vs. novel·la
Història i evolució de la novel·la
Gèneres
Vull escriure una novel·la: el punt de partida
Preguntes clau per escriure una novel·la
Tècniques actuals de la novel·la
Elements narratius
Documentació
Personatges
Narradors
Ofici de novel·lista
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Metodologia:

Les classes són teòriques i practiques. La part teòrica s’imparteix amb el suport d’un Power Point.
Farem exercicis pràctics a classe i es posaran deures per fer a casa. Els alumnes han de llegir alguns
dels seus treballs davant de la resta de companys del curs.
A banda de paper i bolígraf també es pot portar ordinador portàtil per treballar a classe. Durant el curs
s’entregarà material per treballar a classe. També s’enviarà material per correu electrònic.

Observacions:

El propòsit del curs és que cada alumne, o grup d’alumnes, escrigui una novel·la. Al final del taller de
novel·la I els alumnes tindran detalladament planificat el seu projecte particular (o col·lectiu): tema,
història, conflicte, continguts, personatges, narradors, temps de la novel·la i una completa sinopsi que
permetrà desenvolupar i escriure la novel·la.

Currículum professional del professor:

Nascut a Mataró l’any 1965. Redactor de la revista AstronomiA, amb més de 100 articles de
divulgació científica publicats. Col·laborador de les revistes: Universo, Cap gros, Tribuna del Maresme
i Valors. Tertulià habitual de Mataró radio, també ha col·laborat en programes de radio a Radio
Nacional de Espanya (Mundo Babel) i en la COPE de Murcia.
En l’àmbit de la didàctica imparteix cursos d’escriptura creativa; també fa xerrades i
conferències a escoles i instituts de la comarca des de fa més de 15 anys.
Escriu contes, sobretot en català, i ha estat guardonat amb alguns premis:
-Accèssit en el 5º concurs de contes (llengua castellana) del Memorial Fernando Rodríguez
Contreras (1998)
-Accèssit en el 6º concurs de contes (llengua catalana) del Memorial Fernando Rodríguez
Contreras (2000)
-Primer premi de narrativa en “La mostra literària de Llavaneres” (2000)
-Segon premi “Anècdotes de l’autopista” Certamen convocat per l’empresa Acesa
concessionari d’autopistes (2000)
-Primer premi de narrativa en “La mostra literària de Sant Vicenç de Montalt” (2001)
-Primer premi XVIè Concurs Literari “Ramón Salvador i Montoriol (DRASI) Barcelona (2002).
De l’ofici de contista ha sorgit un recull de contes titulat “Recull de contes
quotidians”(2001) publicat pel llibreter Francesc Rogés de Mataró. És coautor de “Cielo
Profundo”(2003), “200 maravillas del cielo”(2005), “Terror Cósmico”(2006), “El Mar de
Mataró”(2008), i “Mundos desconocidos”(2009). Autor de “La meva primera guia sobre
astronomia”(2008) i de la novel·la juvenil “Maragda”(2008).
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Taller d’iniciació a la joieria creativa. Joies de Mataró.
Nom i cognoms del formador/a:

Maiane Fradera I Ametller
Dates:

Del 12 d’abril al 14 de juny de 2011
Dia:

Dimarts

Horari:

De 17 a 19 h

Preu: 62 €

Numero de sessions:

10 sessions

Descripció:

Taller per aprendre les tècniques més bàsiques de la joieria: serrar, calar, llimar, reblar, picar, soldar i
pol·lir 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.

Contingut del curs:

El curs d’iniciació de Joieria creativa, es dividirà per sessions que consistiran en primer lloc, en
combinar el coneixement de les eines pròpies de joieria, els processos més bàsics, el seu nom, la
seva utilitat i les normes de seguretat. En cada sessió prepararem i indicarem el material i les eines
que es necessitaran, sempre tenint en compte les necessitats i les propostes dels alumnes.
En segon lloc, posarem en pràctica allò après a traves del llautó proposat.
Aprendrem a marcar amb compàs, a serrar amb arquet, a calar, a embotir i soldar, treballarem amb
planxa i veurem i aprendrem a fer diferents acabats tot realitzant diferents exercicis que prendran
com a referent diferents llocs emblemàtics o icones de Mataró.
Durant l’última sessió, prepararem una exposició amb la/les peces realitzades pels alumnes durant el
curs.
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Metodologia:

Metodologia activa i participativa de l’alumnat, alternant la meva proposta amb les propostes que
puguin aportar els membres del grup.
Treball individual o en petits grups.
A partir de l’exposició de la professora, aprendrem les tècniques bàsiques de la joieria: serrar, llimar,
calar, torçar,soldar i pol·lir,tot respectant el ritme de treball de cadascú.

Observacions:

El primer dia de curs caldrà portar paper i llapis per apuntar les eines i el materials més bàsics que
caldran portar o comprar pel bon desenvolupament del curs taller.

Currículum professional del professor:

Vaig néixer a Mataró el 2 de desembre de 1961.
L’any 1986 vaig acabar els meus estudis a la secció de Joieria a l’Escola Massana obtenint el títol
oficial de la Llotja .
Des de l'any 1985 fins al 1993 vaig participar en vàries exposicions col·lectives a Barcelona, Munich,
Hanau, Hamburg, Bon, Holanda, Colonia, Zurich, Brusel·les, Dusseldorf, Pforheïm, Stuttgart,
Laussanne, Paris i Helsinki
Al Museu d’Arts Decoratives de Barcelona, s’hi troben quatre peces realitzades per mi, com a fons del
museu.
Paral·lelament a les exposicions i des de l'any 1983, he fet peces per encàrrec, peces úniques,
arranjaments, bijuteria, he fet repàs de peces de plata i models de Joieria.
Des de l’any 2001 estic treballant en una empresa de Joieria que es dedica a la fabricació de Joies.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Joieria creativa II. De l’objecte a la joia (Reutilització i reciclatge).
Nom i cognoms del formador/a:

Maiane Fradera Ametller
Dates:

Del 12 de abril al 14 de juny de 2011
Dia:

Dimarts

Preu: 62 €

Horari:

Numero de sessions:

De 19.15 a 21.15 h

10 sessions

Descripció:

El taller està enfocat a revelar a l’alumne les capacitats individuals, creatives i expressives; a
transformar objectes reciclats, recuperats o recollits en joies aplicant els coneixements adquirits en el
curs d’iniciació a la joieria, i a aprendre nous recursos i tècniques que requereixin cada material.

Contingut del curs:

El taller es dividirà en sessions que tindran continuïtat.
Partint d’un objecte aprofitat aportat per la professora, es donaran les pautes i les eines necessàries
perquè cada alumne, transformi o adapti l’ objecte sempre en una joia,
descobrirem les possibilitats que té l’objecte per a treballar-lo i d’aquesta manera aprendrem a
controlar i a resoldre els problemes que qualsevol objecte ens plantegi.
En aquest taller es potenciarà la innovació, l’originalitat i la personalitat de cada alumne .
Seguint un procediment semblant al primer exercici cada alumne triarà el seu propi objecte i el
convertirà en Joia.
Seguint aquest concepte de taller i aplicant tot el que s’ha aprés en el curs d’iniciació,i exigint un
acabat acurat, ampliarem els recursos tècnics així com el tractament de nous materials.
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Metodologia:

Metodologia activa i participativa de l’alumnat, alternant la meva proposta amb les propostes que
puguin aportar els membres del grup.
Treball individual o en petits grups.
A partir de l’exposició de la professora, aprendrem a crear una Joia tot utilitzant objectes que per a
nosaltres tenen un significat especial tot reciclant-lo.

Observacions:

Per a poder fer aquest curs/taller cal haver fet el curs d’iniciació a la Joieria creativa:Joies de Mataró
o en qualsevol cal tenir coneixements en la tècnica Joiera.
El primer dia de curs caldrà portar: Un quadern per a fer esbossos ,eines de joieria (Astellera ,Arquet i
serres, llimadors, estenalles, regle metàl·lic mil·limetrat, punxó, compàs, 3broques de 1mm i
0.8mm,paper d’esmeril,pinces metàl·liques i pinces de plàstic, martell de plàstic i o metàl·lic petit
...entre d’altres que tingueu per treballar),cola blanca en barra, i l’objecte o objectes que vulgueu
reciclar en Joia i o aquell material que es vulgui investigar.
Currículum professional del professor:

Vaig néixer a Mataró el 2 de desembre de 1961.
L’any 1986 vaig acabar els meus estudis a la secció de Joieria a l’Escola Massana obtenint el títol
oficial de la Llotja .
Des de l'any 1985 fins al 1993 vaig participar en vàries exposicions col·lectives a Barcelona, Munich,
Hanau, Hamburg, Bon, Holanda, Colonia, Zurich, Brusel·les, Dusseldorf, Pforheïm, Stuttgart,
Laussanne, Paris i Helsinki.
Al Museu d’Arts Decoratives de Barcelona, s’hi troben quatre peces realitzades per mi, com a fons del
museu.
Paral·lelament a les exposicions i des de l'any 1983, he fet peces per encàrrec, peces úniques,
arranjaments, bijuteria, he fet repàs de peces de plata i models de Joieria.
Des de l’any 2001 estic treballant en una empresa de Joieria que es dedica a la fabricació de Joies.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Taller de restauració de mobles
Nom i cognoms del formador/a:

Judith Belenguer
Dates:

Del 13 d’abril al 8 de juny de 2011
Dia:

Dimecres

Horari:

De 17 a 19 h

Preu: 49,60 € (*)

Nombre de sessions:

8 sessions

Descripció:

Es tracta de reparar qualsevol objecte vell o antic, que no pateixi greus desperfectes perquè millori el
seu aspecte i torni a lluir.

Contingut del curs:

•

Com reparar la fusta vella

•

Com tractar objectes corcats

•

Metodologies i procediments

•

Decoració dels objectes i acabats
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Metodologia:

Cada participant ha de portar un objecte a restaurar, de dimensions reduïdes.
Hi ha materials comuns per a tots els alumnes, com tints, segelladores, tapaporus, decapants i
dissolvents. Aquests productes es poden comprar en grup, per tant, cal que els participants facin una
aportació econòmica suplementària, o bé individualment. Altres materials que són necessaris i que
també cal portar són pintures acríliques a l’aigua i vernís a l’aigua no tòxic, pinzells, brotxes, paper de
vidre i productes específics segons la peça a restaurar.

Observacions:

No calen coneixements previs.
(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material

Currículum professional del professor:
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Taller de ceràmica

Nom i cognoms del formador/a:

Joan Serra i Mia LLauder
Dates:

Del 13 d’abril al 15 de juny de 2011
Dia:

Dimecres

Horari:

De 19.30 a 21.30 h

Preu: 62 €

Numero de sessions:
10 sessions

Descripció:

Taller adreçat a persones interessades en les arts plàstiques i els oficis. Conèixer, apropar i posar en
pràctica les principals tècniques de construcció de peces, dels acabats, de les textures, les formes i
els colors en una peça.

Contingut del curs:

Tècnica del marrell, construcció d’un gerro simètric o bé tetera. Acabat esmaltat.
Tècnica de planxa, construcció d’una capsa de cares planes, o bé una escultura geomètrica. Acabats
amb engalbes.
Tècnica del relleu, construcció d’una màscara o bé mural. Acabats depenent del projecte, sota
coberta o esmalts.
Depenent del nivell l’alumne es farà una o altre peça de cada una de les tècniques.
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Metodologia:

Classe de teòrica: visió general de la ceràmica.
Explicació de l’exercici.
Disseny del projecte.
Elaboració de la peça.
(tractament individualitzat)

Observacions:

Es recomana portar una bata o davantal.
El taller contarà amb les eines que es necessiten.
El material fungible es pagarà a part.

Currículum professional del professor:
Mia LLauder
Membre de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica de Ginebra.
ESTUDIS:
1980-1985: Estudis a l’Escola Massana. Diplomada en l’especialitat de ceràmica. Barcelona. (Espanya)
1985: Diplomada en Arts Aplicades por l’Escola la Llotja. Barcelona.(Espanya)
EXPOSICIONS:
2006: “10 meses y 10 dias “.Capilla de Sta. Maria. Lugo.(Espanya)
“Ceràmica. Art i Cultura”.Artesania Catalunya. Barcelona.(Espanya)
20 Anys de l’acc. espai Massana. Poble Espanyol.(Espanya)
VIII Premio Nacional de Cerámica Ciudad de Castellón.(Espanya)
“25 ceramistas catalanes en Euskadi”.Oñati.Pais Basc. (Espanya)
2007:”Blanco” Fundació COAAT. Sevilla. (Espanya)
Galeria Alexandra Irigoyen.CERCO.Zaragoza.(Espanya)
Espai de l’ACC. Barcelona.(Espanya)
2008:XIII Concurso Nacional de Cerámica de Valladolid.(Espanya)
11ène biennale de la Ceramique Andenne.(Bélgica)
Ceramique contemporaine Andenne. (Belgique)
Art X 15.L’ Alcora. ( Espanya )
II Bienal Internacional de ceràmica de Marratxí . Palma. (Illes Balears)
Cerâmica Catalâ. Galeria CRAT .Porto. (Portugal)
Acadèmia Internacional de Cerámica. Xi’an. China Fuping. China
2009: “2 a 2, ceràmica “. Associació de Ceramistes de Catalunya. Barcelona.(Espanya)
“ La Renovación de la Cerámica del Mediterraneo” Maison de la Ceramique Contemporaine. Giroussens.
(França)
IX Bienal Internacional de Cerâmica Artística Aveiro 2009. (Portugal)
Expo Mercat d’Art. Argentona. Barcelona. (Espanya)
2010: Sala NTCRI. Caotun. (Taiwán)
Kaushung Museum.( Taiwän)
Yingge Ceramics Museum. (Taiwán)
12ª Bienal de Cerámica de Andenne. (Bélgica)
“Mixed Media-Ceramics plus”.Keramikmuseum Westerwald. Höhr. (Alemanya)
www.ceramicaixio.com
http://ceramicaixio.com/blogmia
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES

Títol del curs/taller:

L’art i les tècniques del paper
Nom i cognoms del formador/a:

Yukiko Murata
Dates:

Del 11 d'abril al 20 de juny de 2011
Dia:

Dilluns

Preu: 55,80 €

Horari:

Nombre de sessions:

De 19.15 a 21.15 h

10 sessions

Descripció:

El curs va dirigit a persones interessades en el disseny, que vulguin aprendre les diverses tècniques
utilitzades en el món del paper i descobrir noves possibilitats en el seu ús.
D'un full de paper se'n poden crear moltes coses. Tradicionalment al Japó no només es fa servir per a
escriure. S'utilitza en sectors tan diversos com l'arquitectura, l'interiorisme, per a realitzar peces
utilitàries o d'altres no utilitàries com poden ser objectes decoratius, joguines, tèxtils, arquitectura en
3D, etc.
Contingut del curs:

- Origami
- Embolcall de paper
- Targetes de felicitació (emergents)
- L’arquitectura de paper
- Joguines de paper i mòbils
- HARIE?????
- Mòduls d’origami
- Segells de goma
- Cal·ligrafia japonesa (demostració)
- Fabricació de paper (classe teòrica)
- Història del paper japonès (classe teòrica)
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Metodologia:

Classe teòrica amb materials visuals (DVD, diapositives, etc.)
Demostració en directe
Tallers de creativitat

Observacions:

(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material

Currículum professional del professor:

1987
Docència a Col·legi Japonès Barcelona (substituta de 5e curs )
1992-95 Docència a Centre de Vidre de Barcelona ,( taller de vidre bufat i pasta de vidre)
1993,94, 01 Professora del cursets d'estiu a l’Escola de Ceràmica de La Bisbal, Girona
1997,98,99
Professora del curset de la Escuela de Comunidad de Madrid
1998 Professora del disseny pel curset de vidre bufat a Palau del Vidre, França
2001 Conferenciant, ceràmica japonesa, el Vendrell
2002 Conferenciant, artesania i alta tecnologia, Associación Profesional de Artesanos de
Aragón, Zaragoza,Teruel, Huesca
2003 Professora del curset de disseny i decoració per ceràmica i vidre Associación
Profesional de Artesanos de Aragón, Zaragoza
Professora del curset de disseny i decoració per ceràmica, Asociación.
Empresarios Turisticos Maestrazgo, Teruel
2007 Conferenciant, 4tes Jornades de Arts del Vidre , Escaldes Engordany,Andorra
2007,08

Professora del curset de master UPC

2008 Conferenciant, Art i 3R , el Biennale de Cerámica El Vendrell
2009 Conferenciant, Art i 3R , el Biennale de Cerámica El Vendrell ,
Artesania Catalunya Barcelona
Conferenciant Art i 4 R, exposició “joia i vidre” CVB
Artesania Catalunya Barcelona
2010 Professora curs Estètica i Cultura Japonesa Ajuntament de Vic
2010 Professora curs Massana Permanet, Ceràmica i Vidre
Des del 1998-2009
Des del 1997- 2011

Docència disseny de vidre a Centre de Vidre de Barcelona
Docència llengua japonesa

65

FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Taller d’iniciació al dibuix
Nom i cognoms del formador/a:

Esther Aliu
Dates:

Del 21 de gener al 25 de març de 2011
Dia:

Divendres

Horari:

De 18.30 a 20.30 h

Preu: 62 €

Numero de sessions:

10 sessions

Descripció:

Taller per conèixer i optimitzar, de forma ràpida i directa, els recursos i coneixements propis en una
disciplina tan necessària com el dibuix. Aprendre conceptes elementals de representació i percepció
de la Gestalt mitjançant exercicis pràctics.

Contingut del curs:

Programa del taller:
1. Presentació del taller I els participants
2. Tècniques preliminars I materials
3. Medicions/Visors
4. El croquis /els apunts
5. La Composició
6. Perspectiva I estructura/Il·lusions òptiques
7. Llum I ombra
8. La línia/Dibuix de contorns
9. Treball personal de dibuix
10. Presentació/exposició dels resultats/cloenda del taller
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Metodologia:

Partint de l'habilitat d'expressió I representació innata de cadascú, aconseguirem que a traves d'una
sèrie d'exercicis pràctics i material teòric enfocats a aprendre o practicar conceptes elementals de
representació I percepció gestàltica, tothom sigui capaç d'expressar-se amb el material mes bàsic I
assequible.

Observacions:

El primer dia de taller es donarà el programa de materials necessaris per cada sessió.
Recomanem portar bata o davantal.

Currículum professional del professor:

Esther Aliu - Amalia17 tallers de creació plàstica.
www.amalia17.com
Facebook . amaliadisset dibuix pintura creació
Esther Aliu
Palamós, 1971
Viu i treballa a Mataró
És tècnic superior en arts plàstiques i disseny, especialitat de pintura. Va ampliar els seus estudis a
l’Art Department University of Miami, Coral Gables, en l’especialitat d’escultura amb l’artista Robert
Chamberts. Durant tres anys va formar-se en les tècniques del vidre amb artistes italians i alemanys i
a la Real Fábrica de Cristales de La Granja de Segòvia. Ha treballat de galerista i fent tasques de
disseny industrial i disseny en vidre per arquitectura i interiorisme. Alhora ha impartit seminaris sobre
tècniques de vidre artístic i ha investigat en l’aplicació de diversos materials a la seva obra. Des del
2007 experimenta també en el camp del gravat.Des de 2004 treballa a Mataró en el seu darrer
projecte “Amalia17”: estudi de creació on investiga en la seva obra a mig camí entre el dibuix,
l’escultura I la instal·lació, taller de formació plàstica on imparteix classes de dibuix I pintura i espai
expositiu; A17 galeria inaugurà la tardor del 2010 .Ha participat en diverses exposicions col·lectives
nacionals I internacionals i works- hops arreu d’Europa. A Mataró ha exposat a l'Espai F i a Caixa
Laietana. Des de 1990 fins ara la seva activitat professional a estat lligada sempre a la formació de
petits i adults en el camp de les arts plàstiques.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Taller de creació de titelles
Nom i cognoms del formador/a:

Joan Hortós i Nogueras
Dates:

Del 14 d’abril al 16 de juny de 2011
Dia:

Dijous

Preu: 62 €

Horari:

Numero de sessions:

De 19.30 a 21.30

10 sessions

Descripció:

Construcció de titelles de guant o de mà amb materials tradicionals i també de rebuig generat a casa
amb tècniques constructives assequibles per a tothom. Es faran el cap, les mans, etc. sense emprar
motlles i es crearan els vestits amb idèntica cura. Coneixerem altres tècniques i tipologies, amb
l’opció d’incorporar-les al taller.

Contingut del curs:

1. Introducció teòrica
2. Plantejament i elaboració del projecte
3. Sessions pràctiques
a. Fer bases pels caps
b. Incorporació d’elements corporis per l’escultura del cap
c. Preparació per pintar
d. Pintar (pentinats, adminícols, ...)
e. Tallar i cosir vestits
f. Construcció simultània de mans i adminícols (elements d’indumentària, attrezzo)
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Metodologia:

Les sessions són totes de caire pràctic, majoritàriament. Però es posaran exemples i documentació
de feines i exposicions al llarg del taller.

Observacions:

Portar roba per treballar i que es pugui embrutar.
Aquesta activitat pot comportar una despesa extra en material
Hi col·labora l’ Associació Sant Lluc per l’Art

Currículum professional del professor:

Després d’estudiar escenografia a l’Institut del Teatre (Diputació de Barcelona), ha aconseguit una
llarga experiència professional en la construcció d’elements corporis per al teatre, la publicitat, festes i
esdeveniments diversos.
És constructor de titelles i il·lustrador, amb exposicions individuals i col·lectives. Ja fa més de 10 anys
que forma part de l’equip Taller d’expressió plàstica: mans hàbils, un espai de pràctica i
experimentació plàstica per a nens i nenes que enguany inicia el 42è curs.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Curs d’iniciació al vídeo digital
Nom i cognoms del formador/a:

Albert Canalejo Osorio
Dates:

Del 15 d‘abril al 9 de juny de 2011
Dia:

Divendres

Preu: 36,90 €

Horari:

Numero de sessions:

De 19.15 a 21.15 h

9 sessions

Descripció:

Un curs pràctic per adquirir les eines bàsiques i els procediments a seguir per editar les pròpies
gravacions de vídeo: petits reportatges, peces musicals, inclusió de textos i filtres artístics, creació de
videoclips i el fet de donar-li vida a les vostres fotos en un vídeo musical. També es treballa la tècnica
de gravació per obtenir uns vídeos originals i divertits.

Contingut del curs:

Els alumnes aprenen quina és la millor manera de capturar els vídeos des d’una càmera DV o de disc
dur al PC. Coneixeran les eines bàsiques per poder editar vídeos, incloure textos, introduir transicions
i filtres o sincronitzar una cançó amb vídeos i fotos per poder crear un videoclip amb les imatges de
les vacances. Durant el curs s’expliquen les millors tècniques de muntatge i edició per donar un
aspecte més professional als vídeos.
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Metodologia:

Classes pràctiques, dins i fora de l’aula.

Observacions:

És imprescindible tenir coneixements d’informàtica i càmera de vídeo (DV o disc dur).

Currículum professional del professor:

Amb els estudis realitzats de Mitjans Audiovisuals i Realització Audiovisual i Espectacles, actualment
treballa oferint serveis de comunicació, fotografia i vídeo per diferents mitjans i empreses de Mataró i
Barcelona. Entre altres, ha treballat per Televisió de Mataró, El Tot Mataró i la revista Capgros.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Curs bàsic de fotografia digital (grup tardes)
Nom i cognoms del formador/a:

Sergio Ruiz Gordillo
Dates:

Del 12 d’abril al 14 de juny de 2011
Dia:

Horari:

Dimarts

De 19.30 a 21 h

Preu: 36,90 €

Numero de sessions:

12 sessions

Descripció:

Curs bàsic per aprendre els conceptes teòrics i pràctics essencials per tal d’adquirir la tècnica
fotogràfica i els coneixements formals de la fotografia. El curs es desenvolupa en classes teòriques i
pràctiques al carrer.

Contingut del curs:

La fotografia digital com a medi d’expressió, de comunicacío i d’oci s’ha popularitzat enorment degut
a la facilitat d’accés a les noves tecnologíes. L’abaratiment dels equips fotogràfics i la facilitat d’ús, fan
que cada cop més, la gent s’interessi pel medi fotogràfic. Tot i això, una càmara digital no deixa de
ser una màquina amb moltes més possibilitats de les que habitualment se li treu partit.
El curs bàsic de fotografía digital proposa endinsar-nos en la tècnica fotogràfica per tal de tenir un
control total sobre la imatge que volem obtenir, es a dir, controlar tot el procés desde que tenim la
idea de la fotografía fins que obtenim el resultat final.
El temari es reparteix en classes monogràfique de la següent manera:
9101112131415161718-

¿Què és la fotografia?
La llum, formació de la imatge.
Objectius
Càmeres
Us de la càmera
Il·luminació
Composició
Retoc digital i arxiu
Retrat
Fotoperiodisme i reportatje
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Metodologia:

Les clases teòriques s’imparteixen a l’aula del centre de formació. La part teòrica va acompanyada de
fitxes i exeples projectats per tal d’ilustrar-la. A part, es recomana portar la càmera digital (rèflex o
bridge) a les classes per tal de poder fer petites pràctiques mentres s’explica el temari.
Les clases pràctiques es donen al carrer en dissabte al matí (dues clases). La funció d’aquestes
clases és posar en pràctica el coneixements adquirits a l’aula.
Cada setmana es demanen exercisis a fer pels alumnes i a final de curs un projecte.

Observacions:

Els alumnes han de portar la seva càmera de tipus digital rèflex o digital bridge.
Degut a que durant les classes teòriques continuament s’estàn projectant exemples a la pantalla i la
pantalla queda per davant de la pissarra, és molt molest aturar la classe per parar el projector, apujar
la pantalla i escriure en la pissarra. Per això, es demana i es necessita una pissarra petita a part.

Currículum professional del professor:

- Juliol-2008 a Octubre-2008: Idem anterior. Cap de fotografia de la revista Capçalera del Col.
Periodistes de Cat.
- Març-2008 a juliol-2008: Freelance. Treballs de fotografia de reportatge, publicitat, empresa, social i
institucional. Realització del curs de fotografia digital al Centre Cívic Pla d’en Boet.
- Juliol-2006 a febrer-2008: Freelance. Cap de fotografia de la revista Report Maresme (Editorial
Capgròs). Treballs de fotografia de reportatge, publicitat, editorial i industrial.
- Octubre-2002 a juliol-2006: Cap de fotografia de l’editorial Capgròs. Treballs de fotografia de
premsa, reportatge, publicitat, esports, estudi i editorial. Realització de curs de fotografia de premsa a
l’editorial Capgròs.
- Setembre-2001 a setembre-2002: Freelance. Treballs de fotografia social i col·laboracions en
revistes d’àmbit local i nacional.
- Febrer-2000 a setembre-2001: Assistent de fotografia a l’empresa Estudi 9x12, Barcelona. Treballs
de fotografia d’estudi, publicitat, moda, social i industrial. Realització del curs de fotografia de
muntanya a l’Associació Científico-Excursionista de Mataró.
- Gener-1999 a febrer-2000. Reporter gràfic a Diari de Mataró. Fotografia de premsa i esports.
PUBLICACIONS:
- Capgròs
- Mataró Report
- Report Maresme
- Capçalera
- La Vanguardia
- La Revista del Domingo de La Vanguardia
- Magazine de La Vanguardia
- Suplement Culturas de La Vanguardia
- El Dominical d’El Periódico de Catalunya
- Interviú
- Travesías (Mèxic)
- Méediterrané Magazine (França)
- Diari de Mataró
- Butlletí Associació Catalana de Premsa Gratuïta
- Revista Valors
- Setmanari Més Mataró
- El Singular digital

CLIENTS:
- La Vanguardia Ediciones
- Editorial Capgròs
- Col·legi de Periodistes de Catalunya
- Ajuntament de Mataró
- Patronat Municipal de Cultura de Mataró
- Patronat Municipal d’Esports de Mataró
- Caixa Laietana
- Col·legi de Logopedes de Catalunya
- Aigües de Mataró
- Associació Catalana de Premsa Gratuïta
- Sotastudi
- Turisme de Catalunya
- Casa de la Música Popular
- AMES
- Trànsit dansa
- Strategycomm
- Saned
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Curs bàsic de fotografia digital (grup matins)
Nom i cognoms del formador/a:

Xènia Sola Masafrets
Dates:

Del 12 d‘abril al 14 de juny de 2011
Dia:

Dimarts

Horari:
De 10.30 a 12 h

Preu: 36,90 €

Numero de sessions:

12 sessions

Descripció:

Curs bàsic per a aprendre els conceptes teòrics i pràctics essencials per tal d’adquirir la tècnica
fotogràfica i els coneixements formals de la fotografia. El curs es desenvolupa en classes teòriques i
pràctiques al carrer.

Contingut del curs:

· Sessió 1: Presentació del nou curs.
Introducció a la història de la fotografia. Coneixement de la càmera
· Sessió 2: EL DIAFRAGMA
Exercici diafragma
· Sessió 3: OBTURADOR.
Exercici obturador
· Sessió 4: OBJECTIUS
Exercici objectius
· Sessió 5: COMPOSICIÓ DE LA IMATGE
· Sessió 6: IL·LUMINACIÓ
· Sessió 7: DISCIPLINES FOTOGRÀFIQUES
· SORTIDA o tutoria (1) (fora de l’horari de classe)
· Sessió 8: INTRODUCCIÓ AL RETOC (1)
· SORTIDA o tutoria (2) (fora de l’horari de classe)
· Sessió 9: Treballar el material DE LES SORTIDES (2)
· Sessió 10: Edició final del material
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Metodologia:

Durant les sessions teòriques, s’introdueixen coneixements tècnics i teòrics i es du a terme una
pràctica. S’encarregarà un petit exercici per desenvolupar a casa, i es comentarà a la sessió següent
per resoldre dubtes.

Observacions:

És imprescindible portar càmera rèflex o semirèflex.
Durant el desenvolupament del projecte, els alumnes han de fer fotografies pel seu compte, fora de
l'horari del curs.
A l’última fase del curs, es recomana a tots els alumnes que disposin d’ordinador portàtil que el
portin a l’aula per poder treballar les imatges individualment.

Currículum professional del professor:
Projectes Fotogràfics:
Nom: Xènia Sola Masafrets
Web: www.xeniasola.net
Estudis cursats:
2001-2002 Batxillerat Científic. IES Miquel Biada
2003-2006 Curs general de Fotografia
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
2007 Especialització de Teatre i Espectacle
Institut d’estudis Fotogràfics de Catalunya
2007 Especialització de Reportatge de zones conflictives
i/o deprimides
Istitut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
2008 Edició Gràfica per a fotografia
Farinera d’el Clot
2008 Seminari amb Antoine D’Agata (Magnum Photo)
Intitut d’estudis Fotogràfics de Catalunya
Expericència Professional:
2001-2005 Professora de Sensibilització musical i Violí
Aula de Música Masafrets
2006 Ajudant de Fotografia
Estudi de Fotografia Marta Martín
2007-2010 Fotògrafa de premsa
Setmanaria “Tot Mataró i Maresme”
Durant aquest període, he realitzat més
de 800 actes d’esdeveniments tant polítics com
esportius, socials o culturals.
2007 Fotògrafa d’espectacle
Festivals “Cruïlla de Cultures”, “Voll Damm Jazz
Festival”, Sala Luz de Gas, Palau de la Música,
Auditori, Institut del Teatre i sales mataronines com
Sala Clap, Teatre Monumental, Privat ...
2008 Fotògrafa d’espectacle per a companyies Circ Cric,
“Night Bus” i “Mnor”.
2009-2010 Professora de Fotografia amb discapcitats
adults “Fundació el Maresme”
2010 Professora de Fotografia Centre de Foramció
Permanent Tres Roques

2007 L’Art de ser Feliç (guanyador de la 4a beca de
otografia i Societat) Realitzat a Mataró amb el col·lectiu
de discapacitats adults
2008 Esperança derrera les reixes Realitzat a Palestina al
cap
de refugiats de Dheisheh a Betlehem
2009 Sàhara, una realitat Ralitzat a Tindouf als camps de
refugiats saharauis, amb la col·laboració de l’Associació
Catalana d’Amics del Poble saharauï.
2009 Visions de Resistència. Realitzat a Mèxic, en
comunitats
indígenes de Mèxic, Guerrero, Michoacan i Chiapas.
Exposicions Fotogràfiques:

2007 Días Bohemios, amb música de Pau Sola
Arcàdia Cafè Cultural (Mataró).
ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya)
2007 Fotografies de les obres “Timbals en la nit”, “Arlequino
Pantalone” i “Violeta”
Institut del Teatre de Barcelona
2009 L’Art de ser Feliç
Centre Cívic Jardins de la Pau (Prat de Llobregat)
2009 Sàhara, una realitat
Fòrum, dins les EUCOCO (Trobada internacional
d’organitzacions per al Sàhara), (Barcelona)
Casal de la Rivera (Montacada)
CINESTRAT, festival de cine documental (València)
Sala d’exposicions de CAIXA LAIETANA (Mataró)
2009 Visions de Resistència
RAI (Recursos d’Animació Intercultural), (Barcelona).
Centre de Formació Permanent Tres Roques (Mataró)
FEDELATINA (Barcelona)
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Taller de fotografi a digital II. Creació fotogràfica.
Nom i cognoms del formador/a:

Xènia Sola
Dates:

Del 13 d’abril al 15 de juny de 2011
Dia:

Dimecres

Preu: 55,80 €

Horari:

Numero de sessions:

De 19 a 20.30 h

12 sessions

Descripció:

Ofereix les eines necessàries per a poder desenvolupar un treball creatiu més profund. Es treballen el
paisatge, la natura, el retrat i el reportatge i s’introdueixen diverses maneres de treballar amb
aquestes disciplines i alguns dels seus fotògrafs referents. S'iniciarà un projecte fotogràfic per donar
sentit al contingut treballat i es farà, amb un argument comú, una sèrie fotogràfica pròpia per exposarla al mateix centre.

Contingut del curs:

· Sessió 1: Presentació del nou curs
Introducció al sistema de zones
· Sessió 2: Classe teòrica
PAISATGE I NATURA
Grans referents en la disciplina
· Sessió 3: Sortida pràctica
PAISATGE I NATURA
· Sessió 4: Classe teòrica. RETRAT
Grans referents en la disciplina
· Sessió 5: Sortida pràctica. RETRAT
· Sessió 6: Classe teòrica. REPORTATGE
Grans referents en la disciplina
Planificació projecte exposició
· Sessió 7: Sortida pràctica. REPORTATGE
· SORTIDA o tutoria (1) (fora de l’horari de classe)
· Sessió 8: Treballar el material per a l’exposició (1)
· SORTIDA o tutoria (2) (fora de l’horari de classe)
· Sessió 9: Treballar el material per a l’exposició (2)
· Sessió 10: Edició final de l’exposició

76

Metodologia:

Durant les classes teòriques s’expliquen els conceptes que posteriorment es posaran en pràctica
durant la sortida. A la següent sessió, es comenten les fotos fetes per cada alumne i s’introdueixen
nous conceptes, referits a una altra disciplina. Per al projecte final, es decideix entre tots els
participants al curs la temàtica i l’argument, i es fa participar a l'alumne de totes les fases de
realització. Recerca d'informació, procés creatiu, retoc de les imatges, edició de la sèrie fotogràfica,
edició del conjunt de treballs i, finalment, el muntatge de l'exposició.

Observacions:

És imprescindible portar càmera digital rèflex.
Durant el desenvolupament del projecte, els alumnes han de fer fotografies pel seu compte, fora de
l'horari del curs.
A l’última fase del curs, es recomana a tots els alumnes que disposin d’ordinador portàtil que el portin
a l’aula per poder treballar les imatges individualment.
Currículum professional del professor:
Nom: Xènia Sola Masafrets
Web: www.xeniasola.net
Estudis cursats:

Projectes Fotogràfics:

2001-2002 Batxillerat Científic. IES Miquel Biada
2003-2006 Curs general de Fotografia
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
2007 Especialització de Teatre i Espectacle
Institut d’estudis Fotogràfics de Catalunya
2007 Especialització de Reportatge de zones conflictives
i/o deprimides
Istitut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
2008 Edició Gràfica per a fotografia
Farinera d’el Clot
2008 Seminari amb Antoine D’Agata (Magnum Photo)
Intitut d’estudis Fotogràfics de Catalunya

2007 L’Art de ser Feliç (guanyador de la 4a beca de
otografia i Societat) Realitzat a Mataró amb el col·lectiu
de discapacitats adults
2008 Esperança derrera les reixes Realitzat a Palestina al
cap
de refugiats de Dheisheh a Betlehem
2009 Sàhara, una realitat Ralitzat a Tindouf als camps de
refugiats saharauis, amb la col·laboració de l’Associació
Catalana d’Amics del Poble saharauï.
2009 Visions de Resistència. Realitzat a Mèxic, en
comunitats
indígenes de Mèxic, Guerrero, Michoacan i Chiapas.

Expericència Professional:

Exposicions Fotogràfiques:

2001-2005 Professora de Sensibilització musical i Violí
Aula de Música Masafrets
2006 Ajudant de Fotografia
Estudi de Fotografia Marta Martín
2007-2010 Fotògrafa de premsa
Setmanaria “Tot Mataró i Maresme”
Durant aquest període, he realitzat més
de 800 actes d’esdeveniments tant polítics com
esportius, socials o culturals.
2007 Fotògrafa d’espectacle
Festivals “Cruïlla de Cultures”, “Voll Damm Jazz
Festival”, Sala Luz de Gas, Palau de la Música,
Auditori, Institut del Teatre i sales mataronines com
Sala Clap, Teatre Monumental, Privat ...
2008 Fotògrafa d’espectacle per a companyies Circ Cric,
“Night Bus” i “Mnor”.
2009-2010 Professora de Fotografia amb discapcitats
adults “Fundació el Maresme”
2010 Professora de Fotografia Centre de Foramció
Permanent Tres Roques

2007 Días Bohemios, amb música de Pau Sola
Arcàdia Cafè Cultural (Mataró).
ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya)
2007 Fotografies de les obres “Timbals en la nit”, “Arlequino
Pantalone” i “Violeta”
Institut del Teatre de Barcelona
2009 L’Art de ser Feliç
Centre Cívic Jardins de la Pau (Prat de Llobregat)
2009 Sàhara, una realitat
Fòrum, dins les EUCOCO (Trobada internacional
d’organitzacions per al Sàhara), (Barcelona)
Casal de la Rivera (Montacada)
CINESTRAT, festival de cine documental (València)
Sala d’exposicions de CAIXA LAIETANA (Mataró)
2009 Visions de Resistència
RAI (Recursos d’Animació Intercultural), (Barcelona).
Centre de Formació Permanent Tres Roques (Mataró)
FEDELATINA (Barcelona)
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Taller d’il·luminació strobiest. Un miniestudi a la motxila.
Nom i cognoms del formador/a:

Albert Canalejo Osorio
Preu: 18,60 €

Dates:

7 i 21 de maig de 2011
Dia:

Dissabtes

Horari:

Numero de sessions:

De 10 a 13 h

2 sessions

Descripció:

Es mostren les tècniques bàsiques per controlar la llum amb un equip de flashos portàtil tant en
interiors com en exteriors. També es tracta l’ús de l’equip necessari i s’exploren les diferents
solucions existents per poder treure-li el màxim profit als vostres flashos.

Contingut del curs:

-

-

-

Filosofia estroboscòpica
Equip basic per 80 €
o Flashos
o Accessoris
Control de la llum:
o Medició de la llum
o Flash de contorn
o Flash rebotat
o Flash remot
L’angle i la distància
Esquemes bàsics d’il·luminació:
o Retrat
o Bodegó
o Moda
o Reportatge social
Llum natural: fotografia en exteriors
Reflexos especulars
Estroboscòpia a Internet
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Metodologia:

Les sessions combinen una primera part de teoria i una segona de teoricopràctica.

Observacions:

És imprescindible tenir un nivell mitjà de fotografia i disposar de càmera rèflex.

Currículum professional del professor:

Amb els estudis realitzats de Mitjans Audiovisuals i Realització Audiovisual i Espectacles, actualment
treballa oferint serveis de comunicació, fotografia i vídeo per diferents mitjans i empreses de Mataró i
Barcelona. Entre altres, ha treballat per Televisió de Mataró, El Tot Mataró i la revista Capgros.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Aprèn a retocar les teves fotos
Nom i cognoms del formador/a:

Albert Canalejo Osorio
Dates:

Del 12 d’abril al 14 de juny de 2011
Dia:

Dimarts

Preu: 41 €

Horari:

Numero de sessions:

De 17 a 19 h

10 sessions

Descripció:

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

Contingut del curs:

L’alumne aprendrà a retocar aspectes bàsics d’una fotografia, com contrast, nivells, saturació o
lluminositat, així com a retocar imperfeccions de la pell, alterar fotografies i colors... S’estudien les
eines bàsiques de selecció, edició i retoc per poder aplicar filtres, transparències i efectes. Es fan
fotomuntatges divertits i familiars, es recuperen fotos antigues, s’introdueixen textos, marcs i textures i
es treuen ulls vermells.
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Metodologia:

Classes pràctiques.

Observacions:

És imprescindible tenir coneixements d’informàtica.

Currículum professional del professor:

Amb els estudis realitzats de Mitjans Audiovisuals i Realització Audiovisual i Espectacles, actualment
treballa oferint serveis de comunicació, fotografia i vídeo per diferents mitjans i empreses de Mataró i
Barcelona. Entre altres, ha treballat per Televisió de Mataró, El Tot Mataró i la revista Capgros.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Retoc Fotogràfic (nivell avançat)
Nom i cognoms del formador/a:

Albert Canalejo Osorio
Dates:

Del 12 d‘abril al 14 de juny de 2011
Dia:

Dimarts

Preu: 41 €

Horari:

Numero de sessions:

De 19.15 a 21.15 h

10 sessions

Descripció:

Curs per a ampliar coneixements en el món del programari de retoc digital i aplicar les tècniques
professionals a les fotografies perquè guanyin qualitat i valor. Conèixer les tècniques i els secrets del
retoc d’un retrat, paisatge o bodegó.

Contingut del curs:

Gestió de color, màscares a fons, canals, arxius RAW, modes de fusió, corbes, retoc, manipulació,
enfocament, accions, automatitzacions avançades...
Per altra banda es treballaran efectes com l’HDR, Dragan, Vintage, Andy Warhol o pell de porcellana,
entre d’altres.
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Metodologia:

Classes pràctiques.

Observacions:

És imprescindible tenir coneixements d’informàtica i haver cursat el primer nivell de retoc digital.

Currículum professional del professor:

Amb els estudis realitzats de Mitjans Audiovisuals i Realització Audiovisual i Espectacles, actualment
treballa oferint serveis de comunicació, fotografia i vídeo per diferents mitjans i empreses de Mataró i
Barcelona. Entre altres, ha treballat per Televisió de Mataró, El Tot Mataró i la revista Capgros.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES

Títol del curs/taller:

Curs d’Automaquillatge
Nom i cognoms del formador/a:

Núria Amat Torner
Dates:

Del 2 de maig al 6 de juny de 2011
Dia:

Horari:

Dilluns

De 19 a 21 h

Preu: 24,60 €

Numero de sessions:

6 sessions

Descripció:

Curs per aprendre tècniques d’automaquillatge i utilitzar-les en diferents situacions. Maquillatge bàsic,
de nit, de transformació, de teatre (disfressa) i de moda.

Contingut del curs:

-

Maquillatge bàsic
Maquillatge de nit
Maquillatge de transformació
Maquillatge de teatre (de disfressa)
Maquillatge de moda
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Metodologia:

Es combinaran sessions majoritàriament pràctiques amb teoria.

Observacions:

Els alumnes hauran de dur el següent material:
-

Mocadors de paper
Maquillatge
Ombres d’ulls
Llapis d’ulls
Llapis de llavis
Pinzells
Esponja
Rímel
Coloret

Currículum professional del professor:

Núria Amat Torner:
3 cursos de perruqueria bàsica, 3 cursos de perruqueria de perfeccionament Acadèmia professional,
2 cursos de perruqueria a l’Institut Llongueras, 2 cursos de color a l’Institut Cebado, 2 cursos
d’estètica, 2 cursos de perfeccionament a Mallorquina Institut, curs de reflexoteràpia podal a l’escola
Mela Ferrer, treballa a la perruqueria “Jose Antonio” especialitzada en maquillatge de fantasia,
passarel·la INNOVA 2009.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Curs de patchwork
Nom i cognoms del formador/a:

Maribel Gay Devesa
Dates:

Del 15 d’abril al 17 de juny de 2011
Dia:

Divendres

Horari:

De 17 a 19 h

Preu: 36,90 €

Numero de sessions:

9 sessions

Descripció:

Per conèixer i perfeccionar aquesta tècnica de treball artesanal que consisteix en la unió de retalls de
tela tallats de forma geomètrica amb els quals es formen dibuixos, que després són enconxats per fer
coixins, tapissos, cobrellits…

Contingut del curs:

Diferents tècniques segons el nivell de les alumnes, farem algun treball que ens serveixi per Nadal,
sigui per guarnir la casa o bé per regalar.
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Metodologia:

Observacions:

Cosidor bàsic. Paper mil·limetrat, llapis, regla, llapis de colors.

Currículum professional del professor:

Diferents cursos fet amb professors en els darrres 4 anys, entre altres els següents:
- Pitàgores, Stak and deck, Square and square, Square blok, Free cut amb Núria Pujol
- Easy Puzle amb Linda Bronnat
- Fan Rulre, Dresde Plate a Feria Madrid
- Acolchado a mano amb Rosario Casanovas
- Puzze Japonès, Trapunto, Curvas faciles con bies, Barguello, Nine Patch, Cadena del Irlandès,
Fabric folding, Hitch tech touchs, Square dance amb Pepa Pellicer
- Creative Curves amb Virginia A Walton
- Tridimensional Patchs a la Carrefour Patch de Milan.
- Patchwork Free Style a Fira de Lyon
- Sashiko, Aplicació sobre lli a Fira Internacional a Tokyo
- Hounstooth amb Lucrecia Beleta
- Tècnica Chenilla, Celtic amb M. Takeda
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Curs de patronatge i costura (nivell avançat)
Nom i cognoms del formador/a:

Sandra del Cerro Rosales
Dates:

Del 15 d’abril al 17 de juny de 2010
Dia:

Divendres

Horari:

De 19.15 a 21.15 h

Preu: 36,90 € (*)

Nombre de sessions:

9 sessions

Descripció:

Per transmetre un sistema pràctic i senzill per crear una peça de roba a mida. Per aprendre a
confeccionar un projecte propi, una creació pròpia a través d’una fotografia, dibuix o peça de roba.

Contingut del curs:

Per a aquelles persones que tenen nocions de costura i saben cosir a màquina.
Aprendrem a fer qualsevol peça de roba escollida per l’alumne/a.
Començarem a fer un patró base amb les mides personals. Després farem la transformació, tallarem
i cosirem.
Resoldrem qualsevol dubte del seguiment de la peça fins acabar-la.
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Metodologia:

La professora preguntarà a cadascú quina és la peça que li agradaria crear i a partir d'aquí
començarem a fer el propi projecte personal, de manera que cada alumne farà una cosa diferent i
alhora veurà les creacions de la resta de companys.

Observacions:

Un regle de 50 o 60 cm
Unes tisores per tallar paper
Un llapis
Una goma
Una cinta mètrica
Un didal (opcional)
Tisores per tallar roba

Barra de cola o cel·lo
Agulles de cap
Fil d’embastar i agulles per cosir
Les teles triades
El fils corresponents per les teles triades
Màquina de cosir (qui en tingui)

(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material
Currículum professional del professor:

· Creació de abrics, jaquetes i faldilles elaborats amb teixits de tapisseria per showrooms a Barcelona.
· 2009 Creació del vestuari per l’obertura d'una botiga de moda al Born de Barcelona.
· 2008 Creació del vestuari per l'espectacle "El llac de las mosques" de la companyia de dança Sol Picó.
· 2008 Creació del vestuari per la "Expo de Zaragoza", ambientada en l'aigua de la companyia de dança Sol
Picó, "Sirena a la plancha".
· 2008 Creació del vestuari de dança de Sol Picó per l'espectacle de l'esdeveniment del "Divendres 2 de Maig"
pels carrers de Madrid ambientat al quadre de Goya ; "El fusilament"
· 2008 Creació del vestuari del concert infantil "Els Girassons" al auditori de Barcelona.
· 2007-2008 Professora de costura en el taller "La Contra moda" al casal de juventud d’Argentona.
· 2007 Creació del vestuari del espectacle "La barca de los girasoles" de la companyia de dança de Sabine
Dahrendorf al Teatreneu de Nou barris
· 2006 Creació del vestuari del espectacle de dança "La prima de Chita" del Festival del Grec 06 per la
companyia de Sol Picó que es va realitzar al teatre Grec.
· 2004-2005 Dissenyadora, patronista i confeccionista de peces de punt per l'empresa de moda "Wassa ".
· 2004 Creació del vestit de Sol Picó per l'entrega televisiva dels premis "Max" de les arts escèniques.
· 2004 Creació del vestuari del espectacle de dança "Paella Mixta" de Sol Picó al Teatre Nacional de Catalunya i
al carrer.
· 2001-2004 Patronista de vestuari masculí a l'empresa "Equipaje" i creació del vestuari dels concursants
masculins a les gales de "Operación Triunfo" de la 1ª i 2ª temporada del concurs.
· 2003-2007 Professora de patronatge i costura al centre "Multi-Art" a la zona de Gracia de Barcelona.
· 2001 i 2002 Creació del vestuari de les ballarines de la companya Sol Picó de la cavalcada de Reis de Bcn.
· 1999 Col·laboració a la desfilada de Gaudi del dissenyador David Valls.
· 1998 Col·laboració de la desfilada de la passarel·la "La Perla de Baño".
· 1997-1998 Desfilada de la passarel·la de l'Oreal.
· Col·laboració en el vestuari de:
- 1996 Desfilada de Miss Espanya.
- 1996 Desfilada de Miss Barcelona.
- 1996 Desfilada de Miss chica 15.
(Sol Picó es una companyia de dança contemporània que dirigeix la coreògrafa Sol Picó)
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Curs de patronatge i costura
Nom i cognoms del formador/a:

Sandra del Cerro Rosales
Dates:

Del 12 d’abril al 14 de juny de 2010
Dia:

Dimarts

Horari:

De 10 a 12 h

Preu: 41 € (*)

Nombre de sessions:

10 sessions

Descripció:

Per transmetre un sistema pràctic i senzill per crear una peça de roba a mida. Per aprendre a
confeccionar un projecte propi, una creació pròpia a través d’una fotografia, dibuix o peça de roba.

Contingut del curs:

Aprendrem a agafar les mides personals i coneixerem el que és un patró.
Començarem per fer un patró base senzill, com una faldilla o vestit, i el transformarem al gust de cada
alumne combinant teles i fornitures en funció del projecte personal de cadascú.
Aprendrem a tallar la roba i cosir a màquina o a mà, depenent del que calgui en cada cas.
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Metodologia:

La professora preguntarà a cadascú quina és la peça que li agradaria crear i a partir d'aquí
començarem a fer el propi projecte personal, de manera que cada alumne farà una cosa diferent i
alhora veurà les creacions de la resta de companys.

Observacions:

Un regle de 50 o 60 cm
Unes tisores per tallar paper
Un llapis
Una goma
Una cinta mètrica
Un didal (opcional)
Tisores per tallar roba

Barra de cola o cel·lo
Agulles de cap
Fil d’embastar i agulles per cosir
Les teles triades
El fils corresponents per les teles triades
Màquina de cosir (qui en tingui)

(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material
Currículum professional del professor:

· Creació de abrics, jaquetes i faldilles elaborats amb teixits de tapisseria per showrooms a Barcelona.
· 2009 Creació del vestuari per l’obertura d'una botiga de moda al Born de Barcelona.
· 2008 Creació del vestuari per l'espectacle "El llac de las mosques" de la companyia de dança Sol Picó.
· 2008 Creació del vestuari per la "Expo de Zaragoza", ambientada en l'aigua de la companyia de dança Sol
Picó, "Sirena a la plancha".
· 2008 Creació del vestuari de dança de Sol Picó per l'espectacle de l'esdeveniment del "Divendres 2 de Maig"
pels carrers de Madrid ambientat al quadre de Goya ; "El fusilament"
· 2008 Creació del vestuari del concert infantil "Els Girassons" al auditori de Barcelona.
· 2007-2008 Professora de costura en el taller "La Contra moda" al casal de juventud d’Argentona.
· 2007 Creació del vestuari del espectacle "La barca de los girasoles" de la companyia de dança de Sabine
Dahrendorf al Teatreneu de Nou barris
· 2006 Creació del vestuari del espectacle de dança "La prima de Chita" del Festival del Grec 06 per la
companyia de Sol Picó que es va realitzar al teatre Grec.
· 2004-2005 Dissenyadora, patronista i confeccionista de peces de punt per l'empresa de moda "Wassa ".
· 2004 Creació del vestit de Sol Picó per l'entrega televisiva dels premis "Max" de les arts escèniques.
· 2004 Creació del vestuari del espectacle de dança "Paella Mixta" de Sol Picó al Teatre Nacional de Catalunya i
al carrer.
· 2001-2004 Patronista de vestuari masculí a l'empresa "Equipaje" i creació del vestuari dels concursants
masculins a les gales de "Operación Triunfo" de la 1ª i 2ª temporada del concurs.
· 2003-2007 Professora de patronatge i costura al centre "Multi-Art" a la zona de Gracia de Barcelona.
· 2001 i 2002 Creació del vestuari de les ballarines de la companya Sol Picó de la cavalcada de Reis de Bcn.
· 1999 Col·laboració a la desfilada de Gaudi del dissenyador David Valls.
· 1998 Col·laboració de la desfilada de la passarel·la "La Perla de Baño".
· 1997-1998 Desfilada de la passarel·la de l'Oreal.
· Col·laboració en el vestuari de:
- 1996 Desfilada de Miss Espanya.
- 1996 Desfilada de Miss Barcelona.
- 1996 Desfilada de Miss chica 15.
(Sol Picó es una companyia de dança contemporània que dirigeix la coreògrafa Sol Picó)
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Bricolatge domèstic
Nom i cognoms del formador/a:

Jesus Ortiz
Dates:

Del 11 d’abril al 6 de juny de 2011
Dia:

Horari:

Dilluns

De 17 a 19 h

Preu: 49,60 € (*)

Nombre de sessions:

8 sessions

Descripció:

Aquest curs de bricolatge pretén donar als usuaris nocions i tècniques bàsiques de com fer
reparacions a casa:
• Donar els coneixements per a fer les habituals reparacions de la casa.
• Saber quines eines es precisen per a les petites reparacions de la casa.
• Aprendre els perills i precaucions a tenir en compte.
• En cas de no poder realitzar nosaltres la reparació tenir una idea del cost que pot tenir.
Contingut del curs:

Els continguts del curs poden ser modificats en funció de les necessitats del grup, del centre i/o de les
hores de curs.
•
•
•
•
•

Com treballar la pintura
Com treballar la fusteria
Com treballar amb l’electricitat
Com treballar els elements decoratius
Lampisteria
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Metodologia:

Per assolir els continguts, es faran un seguit de pràctiques:
• Reparar esquerdes a les parets, utilitzant diferents tipus de massilles.
• Pràctiques amb tècniques reparadores de fusta i ceres reparadores del parquet i mobles de
fusta.
• Pràctiques amb maquetes elèctriques, sobre esquemes bàsics domèstics, i substitució dels
diferents comandaments: interruptors, commutadors i creuaments.
• Pràctiques amb el trepant de mà, utilitzant diferents tipus de tacs, nivells, etc.
• Pràctiques sobre maqueta d’instal·lació d'aixetes i correcta col·locació de tefló.

Observacions:

No cal tenir coneixements previs. Els adquirirem a mesura que passin les sessions.
Cal demanar una aportació econòmica a les persones inscrites per al material comunitari necessari
per a les pràctiques.
(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material

Currículum professional del professor:

Jesus Ortiz
Des de fa un temps, en Jesus es dedica a impartir cursos de bricolatge domèstic. A partir de
pràctiques, ha dissenyat un procediment a on a cada sessió ensenya com mantenir en ordre els petits
desperfectes de casa nostra.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

ACTIC 1: Iniciació a la informàtica
Nom i cognoms del formador/a:

Matins: Iván González Vera

Tardes: Jordi Clopés Esteban

Dates:

Del 6 d’octubre al 15 de desembre de 2010
Dia:

Dimecres

Horari:

Matins de 9 a 11 h
Tardes de 17 a 19 h

Preu: 41 €

Nombre de sessions:

10 sessions

Descripció:

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 en ofimàtica i Internet. El contingut d'aquest curs s'adequa al temari ACTIC.

Contingut del curs:

Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu
Mòdul 1: Introducció a les TIC, maquinari, programari i llicències
Mòdul 2: Components d’un ordinador i unitats d’emmagatzemament
Mòdul 3: Conèixer el sistema operatiu
Mòdul 4: Configuració bàsica del sistema operatiu
Tractament de la informació escrita
Mòdul 1: Nocions bàsiques del processador de textos
Mòdul 2: Opcions de format i impressió de documents
Tractament de la informació numèrica
Mòdul 1: Nocions bàsiques del full de càlcul
Mòdul 2: Treballar amb el full de càlcul
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Metodologia:

El curs és eminentment pràctic. Cada alumne disposa d'un ordinador i es fan explicacions teòriques
que es reforcen amb exercicis pràctics.

Observacions:

Currículum professional del professor:

Jordi Clopés Esteban:
Ha realitzat formació d'informàtica a:
l'escola d'adults els Tarongers:
-Iniciació a la Informàtica
-Ofimàtica.
-Linux i programari lliure
Centre tecnològic Cetemmsa:
-Linux i programari lliure
-Eines d'auditoria de seguretat
Impem:
-Formador d'informàtica i telecomunicacions
També ha realitzat nombroses conferències, tallers i seminaris sobre programari lliure, seguretat i
xarxes.
Iván González Vera:
Ha realitzat formació d'informàtica a moltes entitats amb col·lectius diversos: Casals d'avis,
associacions de veïns, espais joves. Impartint matèries que van des de la iniciació informàtica fins al
disseny de pagines web o retoc fotogràfic.
També ha fet de formador en acadèmies informàtiques i formació d'empresa.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

ACTIC 2: iniciació a Internet
Nom i cognoms del formador/a:

Jordi Clopés Esteban
Dates:

Del 7 d’octubre al 9 de desembre de 2010
Dia:

Dijous

Horari:

De 17 a 19 h

Preu: 41 €

Nombre de sessions:

10 sessions

Descripció:

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 la realització de
l'examen ACTIC de nivell bàsic.

Contingut del curs:

Navegació i comunicació en el món digital
Mòdul 1: Introducció a Internet i el navegador web
Mòdul 2: Navegació i cerca a Internet
Mòdul 3: Ús del correu electrònic
Mòdul 4: Ús del calendari
Mòdul 5: La seguretat al món digital

Cultura, participació i civisme digital
Mòdul 1: Possibilitats d'Internet. Gestions i tràmits en línia
Mòdul 2: Eines col·laboratives
Mòdul 3: Hàbits d’ergonomia, salut i medi ambient
Mòdul 4: Avaluació de la informació i nocions de seguretat
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Metodologia:

El curs és eminentment pràctic. Cada alumne disposa d'un ordinador i es fan explicacions teòriques
que es reforcen amb exercicis pràctics a l'ordinador.

Observacions:

Currículum professional del professor:

Jordi Clopés Esteban:
Ha realitzat formació d'informàtica a:
l'escola d'adults els Tarongers:
-Iniciació a la Informàtica
-Ofimàtica.
-Linux i programari lliure
Centre tecnològic Cetemmsa:
-Linux i programari lliure
-Eines d'auditoria de seguretat
Impem:
-Formador d'informàtica i telecomunicacions
També ha realitzat nombroses conferències, tallers i seminaris sobre programari lliure, seguretat i
xarxes.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

ACTIC 3: Informàtica avançada 1
Nom i cognoms del formador/a:

Matins: Iván González Vera

Tardes: Jordi Clopés Esteban

Dates:

Del 6 d’octubre al 15 de desembre de 2010
Dia:

Dimecres

Horari:

Matins de 11.30 a 13.30 h
Tardes de 19.30 a 21.30 h

Preu: 41 €

Nombre de sessions:

10 sessions

Descripció:

Curs de continuació al d'iniciació a la informàtica en el qual s’aprofundirà en els diferents conceptes
bàsics tractats en el primer curs ACTIC 1: Iniciació a la informàtica. Es treballarà amb les eines
ofimàtiques més habituals i es prepararà a l'alumne per la primera part del temari del l'examen ACTIC
nivell mitjà.

Contingut del curs:

- Conceptes bàsics sobre les tecnologies de la informació (TI)
- Ús de l'ordinador i gestió de fitxers
- Processador de textos
- Fulls de càlcul
- Presentacions
- Informació i comunicació
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Metodologia:

El curs és eminentment pràctic. Cada alumne disposa d'un ordinador i es fan explicacions teòriques
que es reforcen amb exercicis pràctics.

Observacions:

Currículum professional del professor:

Jordi Clopés Esteban:
Ha realitzat formació d'informàtica a:
l'escola d'adults els Tarongers:
-Iniciació a la Informàtica
-Ofimàtica.
-Linux i programari lliure
Centre tecnològic Cetemmsa:
-Linux i programari lliure
-Eines d'auditoria de seguretat
Impem:
-Formador d'informàtica i telecomunicacions
També ha realitzat nombroses conferències, tallers i seminaris sobre programari lliure, seguretat i
xarxes.
Iván González Vera:
Ha realitzat formació d'informàtica a moltes entitats amb col·lectius diversos: Casals d'avis,
associacions de veïns, espais joves. Impartint matèries que van des de la iniciació informàtica fins al
disseny de pagines web o retoc fotogràfic.
També ha fet de formador en acadèmies informàtiques i formació d'empresa.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

ACTIC 4: Informàtica avançada 2
Nom i cognoms del formador/a:

Matins: Iván González Vera

Tardes: Jordi Clopés Esteban

Dates:

Del 6 d’octubre al 15 de desembre de 2010
Dia:

Dimecres

Horari:

Matins de 11.30 a 13.30 h
Tardes de 19.30 a 21.30 h

Preu: 41 €

Nombre de sessions:

10 sessions

Descripció:

Curs de continuació en el qual s’aprofundirà en els diferents conceptes tractats en el segon curs
ACTIC 2 completant així el temari proposat per superar el nivell mig de la titulació 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.

Contingut del curs:

- Conceptes avançats sobre les tecnologies de la informació (TI)
- Bases de dades
- Retoc fotogràfic
- Edició de vídeo bàsica
- Edició d'àudio bàsica
- Ofimàtica avançada
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Metodologia:

El curs és eminentment pràctic. Cada alumne disposa d'un ordinador i es fan explicacions teòriques
que es reforcen amb exercicis pràctics.

Observacions:

Currículum professional del professor:

Jordi Clopés Esteban:
Ha realitzat formació d'informàtica a:
l'escola d'adults els Tarongers:
-Iniciació a la Informàtica
-Ofimàtica.
-Linux i programari lliure
Centre tecnològic Cetemmsa:
-Linux i programari lliure
-Eines d'auditoria de seguretat
Impem:
-Formador d'informàtica i telecomunicacions
També ha realitzat nombroses conferències, tallers i seminaris sobre programari lliure, seguretat i
xarxes.
Iván González Vera:
Ha realitzat formació d'informàtica a moltes entitats amb col·lectius diversos: Casals d'avis,
associacions de veïns, espais joves. Impartint matèries que van des de la iniciació informàtica fins al
disseny de pagines web o retoc fotogràfic.
També ha fet de formador en acadèmies informàtiques i formació d'empresa.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

ACTIC 5: Internet avançat
Nom i cognoms del formador/a:

Jordi Clopés Esteban
Dates:

Del 7 d’octubre al 9 de desembre de 2010
Dia:

Dijous

Horari:

De 19 a 21 h

Preu: 41 €

Nombre de sessions:

10 sessions

Descripció:

Curs molt pràctic, continuació del curs d’iniciació a Internet, que aprofundeix en l'ús avançat
d’Internet: xarxes socials: facebook, tweeter, creació de blocs, videoconferència, xat, Google Apps, etc.

Contingut del curs:

Navegar amb seguretat amb Firefox: els complements
Principals fonts de recursos lliures a la xarxa: imatges, vídeos, texts
Eines Google (Google Apps): xat, agenda, Google docs, etc.
Gestionar la informació amb un lector RSS
Veure vídeo i TV per Internet
Descàrrega i compartició de fitxers
Seguretat a Internet: antivirus, antiprogrames maliciosos
Comprar amb seguretat per Internet
Web 2.0 i les xarxes socials
Comprar amb seguretat per Internet
Creació d'un bloc

102

Metodologia:

El curs és eminentment pràctic. Cada alumne disposa d'un ordinador i es fan explicacions teòriques
que es reforcen amb exercicis pràctics a l'ordinador.

Observacions:

Currículum professional del professor:

Jordi Clopés Esteban:
Ha realitzat formació d'informàtica a:
l'escola d'adults els Tarongers:
-Iniciació a la Informàtica
-Ofimàtica.
-Linux i programari lliure
Centre tecnològic Cetemmsa:
-Linux i programari lliure
-Eines d'auditoria de seguretat
Impem:
-Formador d'informàtica i telecomunicacions
També ha realitzat nombroses conferències, tallers i seminaris sobre programari lliure, seguretat i
xarxes.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Creació del teu propi bloc
Nom i cognoms del formador/a:

Iván González Vera
Dates:

Del 16 d’abril al 4 de juny de 2011
Dia:

Dissabtes

Horari:

De 10 a 12 h

Preu: 28,70 €

Numero de sessions:

7 sessions

Descripció:

Curs per a aprendre a crear el teu bloc a Internet i donar-li el caràcter que tu vulguis, professional o
personal, o per tenir una pàgina web actual de la teva empresa, botiga o projecte. És imprescindible
tenir correu electrònic i dominar la navegació web.

Contingut del curs:

Introducció als blocs
Que és un bloc?
Per què un bloc?
Creació, disseny i manteniment d'un bloc
Plantilles
Gestionar la nostra informació
Imatges i vídeos a la nostra web
Explotar el nostre espai web
Coneixements dels recursos en xarxa
Millorar el nostre espai web
Obtenció d'un domini propi, exemple (www.domini.com)
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Metodologia:

El curs és eminentment pràctic. Cada alumne disposa d'un ordinador i es fan explicacions teòriques.
Cada alumne ha de crear la seva pròpia pàgina web a classe amb l'ajuda del formador.

Observacions:

Currículum professional del professor:

Iván González Vera:
Ha realitzat formació d'informàtica a moltes entitats amb col·lectius diversos: Casals d'avis,
associacions de veïns, espais joves. Impartint matèries que van des de la iniciació informàtica fins al
disseny de pagines web o retoc fotogràfic.
També ha fet de formador en acadèmies informàtiques i formació d'empresa.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

JOOMLA: Curs de gestió de continguts web
Nom i cognoms del formador/a:

Albert Nieto Barbas
Dates:

Del 11 d’abril al 6 de juny de 2011
Dia:

Horari:

Dilluns

De 19.15 a 21.15 h

Preu: 32,80 €

Nombre de sessions:

8 sessions

Descripció:

Curs pràctic adreçat a persones amb coneixements d’informàtica i Internet a nivell d’usuari.
L’objectiu és aprendre a instal·lar, configurar i gestionar els continguts d’un CMS (Sistema de Gestió
de Continguts web) de tipus JOOMLA.

Contingut del curs:

Instal·lació i gestió d’un lloc web Joomla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Instal·lació i configuració de Xampp
Instal·lació de Joomla i creació de la base de dades
El sistema de gestió de continguts o BackEnd
Crear seccions, categories i articles
Crear menús
Tipus d’usuaris
Canviar la plantilla
Activar i instal·lar connectors, mòduls i complements
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Metodologia:

El curs és eminentment pràctic. Cada alumne disposa d’un ordinador, en el qual ha d’instal·lar el
Joomla. A partir d’aquí crearem continguts i menús i descarregarem una plantilla que definirà el
disseny del lloc web. També cercarem connectors, mòduls i components a Internet per tal d’ampliar
les capacitats del nostre Joomla.

Observacions:

Per fer les pràctiques cal instal·lar el XAMPP (Apache i MySQL) a cada ordinador, o disposar d’accés
a un servidor que tingui aquests serveis en funcionament.

Currículum professional del professor:

Albert Nieto Barbas:
Ha realitzat formació d'informàtica a:
Impem:
- Formador de disseny, disseny web i programació a la Tecnoescola III
- Formador d’ofimàtica
- Formació de digitalització de documents
- Formació de disseny multimèdia i edició de vídeo
Servei d’Ocupació de Girona:
- Formador de retoc fotogràfic, edició de vídeo i disseny web amb Joomla
- Formador de disseny web amb html, retoc fotogràfic, Joomla i Access
Acadèmia d’informàtica Síntesi de Mataró:
- Formació d’introducció al pc, ofimàtica, gestió empresarial, disseny, disseny web, vídeo i
animació, disseny 3D i programació (8 anys)
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Curs de creació i disseny de bases de dades
Nom i cognoms del formador/a:

Albert Nieto Barbas
Dates:

Del 11 d’abril al 30 de maig de 2011
Dia:

Horari:

Dilluns

De 17 a 19 h

Preu: 28,70 €

Nombre de sessions:

7 sessions

Descripció:

Curs pràctic adreçat a persones amb coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
L’objectiu és aprendre a dissenyar una base de dades amb Microsoft Access i crear els elements
(taules, relacions, consultes, formularis i informes) necessaris per gestionar-la. També treballarem
alguna alternativa de programari lliure per a la gestió de Base de Dades.

Contingut del curs:

Creació d’una base de dades amb Access
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducció a les bases de dades
Entorn d’Access
Creació de taules i relacions
Introducció, modificació i eliminació de registres
Consultes
Disseny de formularis
Disseny d’informes
L’alternativa, Open Office Base
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Metodologia:

El curs és eminentment pràctic. Cada alumne crearà la seva base de dades, que anirà creixent i
evolucionant a mesura que avanci el curs.

Observacions:

Currículum professional del professor:

Albert Nieto Barbas:
Ha realitzat formació d'informàtica a:
Impem:
- Formador de disseny, disseny web i programació a la Tecnoescola III
- Formador d’ofimàtica
- Formació de digitalització de documents
- Formació de disseny multimèdia i edició de vídeo
Servei d’Ocupació de Girona:
- Formador de retoc fotogràfic, edició de vídeo i disseny web amb Joomla
- Formador de disseny web amb html, retoc fotogràfic, Joomla i Access
Acadèmia d’informàtica Síntesi de Mataró:
- Formació d’introducció al pc, ofimàtica, gestió empresarial, disseny, disseny web, vídeo i
animació, disseny 3D i programació (8 anys)
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Full de càlcul

Nom i cognoms del formador/a:

Iván González Vera
Dates:

Del 12 d’abril al 17 de maig de 2011
Dia:

Dimarts

Horari:

De 11.15 a 13.15 h

Preu: 24,60 €

Nombre de sessions:

6 sessions

Descripció:

En aquest curs es dotarà a l'alumne de coneixements necessaris per fer fulls de calcul professionals,
amb tot tipus de formules, funcions i format. Es farà servir Excel i es mostrarà la seva alternativa lliure
Calc. És imprescindible tenir nocions d'ofimàtica per aquest curs.

Contingut del curs:

-Interfície, navegar en un full de càlcul
-Cel·les
-Format gràfic
-Inserir dades, tipus de dades
-Fórmules
-Funcions
-Formats dels fitxers
-Gràfiques
-Protegir fulls de càlcul
-Crear bases de dades amb Excel/Calc

110

Metodologia:

El curs és eminentment pràctic. Cada alumne disposa d'un ordinador i es fan explicacions teòriques
que es reforcen amb exercicis pràctics a l'ordinador.

Observacions:

Currículum professional del professor:

Iván González Vera:
Ha realitzat formació d'informàtica a moltes entitats amb col·lectius diversos: Casals d'avis,
associacions de veïns, espais joves. Impartint matèries que van des de la iniciació informàtica fins al
disseny de pagines web o retoc fotogràfic.
També ha fet de formador en acadèmies informàtiques i formació d'empresa.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Curs de cuina creativa
Nom i cognoms del formador/a:

Gonzalo Martinez
Dates:

Del 3 de maig al 14 de juny de 2011
Dia:

Dimarts

Horari:

De 18.30 a 20.30 h

Preu: 28,70 €

Numero de sessions:

7 sessions

Descripció:

Un curs dissenyat per a despertar la imaginació i renovar la perspectiva que tenim sobre la nostra
cuina. A través de tècniques senzilles però innovadores, transformarem plats clàssics o en crearem
de nous, sempre buscant arribar a tots els sentits dels nostres comensals.

Contingut del curs:

Basant-nos unes vegades en combinacions d'ingredients de tota la vida, i unes altres en
combinacions menys comunes, ens endinsem al món de la creativitat gastronòmica a través de les
diferents textures, temperatures i presentacions.
Els plats que crearem durant les classes estan compostos per diverses preparacions, que en la
majoria dels casos ens permeten fer innombrables combinacions diferents amb altres receptes.
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Metodologia:

Les classes són principalment demostratives i consten normalment de dos plats o preparacions que al
mateix temps poden estar compostos per diverses receptes.
Els alumnes poden participar de manera puntual en alguna preparació.
Es lliuren a cada alumne les receptes impreses.
La durada de la classe és, aproximadament, de 2 hores, inclosa la degustació de les preparacions al
final.

Observacions:

És recomanable portar llibreta i bolígraf per apuntar explicacions teòriques fetes durant la classe,
referents a les receptes en qüestió i a tècniques derivades.
També es pot portar una càmera de fotos, per recordar les presentacions d'una manera gràfica.

Currículum professional del professor:

Em dedico a la gastronomia des de fa 15 anys i sóc un enamorat de la meva professió.
Al llarg de la meva carrera he pogut experimentar la cuina des de molts aspectes diferents, passant
per ser xef de diversos restaurants en diferents països (El Brasil, Carib, Estats Units, Argentina,
Espanya, etc.), portar la cuina d'un veler de luxe durant una travessia de 4 mesos pel mar
Mediterrani, i
dedicant-me els últims anys a l'assessorament gastronòmic per a restaurants i col·lectivitats.
També em dedico a la investigació i a creació de nous productes per a empreses del sector, entre
altres coses.
Actualment, imparteixo cursos de formació a Tres Roques i participo del Pla Educatiu d'entorn de
Mollet del Vallès.
Per a més info, consultar www.gonzamartinez.com
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Cuina de la Mediterrània
Nom i cognoms del formador/a:

Angel De Gea Cadenas
Dates:

Del 13 d’abril al 14 de juny de 2011
Dia:

Dimecres

Horari:

De 18.30 a 20.30 h

Preu: 41€

Nombre de sessions:

10 sessions

Descripció:

Taller formatiu destinat a persones amb interès per conèixer la cuina mediterranea. Tindrem a la
nostra taula, les receptes y les preparacions de la cuina mediterranea més propera. El curs consistirà
en la elaboració de plats de l’arc mediterrani peninsular i daltres indrets de la mediterranea.

Contingut del curs:

Farem alguns plats tradicionals de la cuina peninsular mediterrània i altres menús coneguts adaptats
al nostre paladar. L’àmplia despensa natural del Mediterrani ens proporciona una gran varietat
d’elements amb els quals podem cuinar arrossos, suquets, guisats, estofats i altres preparacions de
gran valor nutricional i dietètic.
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Metodologia:

Les classes són principalment demostratives. Els continguts explicatius i teòrics els desenvolupa el
professor de manera verbal durant les classes. Les receptes dels plats es donen per escrit. Es farà
una degustació dels plats elaborats al final de les classes. La durada de la classe és,
aproximadament, de 2 hores.

Observacions:

Participacions puntuals dels alumnes a les classes. (En un moment donat, durant la classe, el
professor pot demanar l’ajuda o participació d’algun alumne.)
És aconsellable portar bolígraf i càmera de fotos, que ajuda a recordar alguns dels aspectes
importants del plat.

Currículum professional del professor:

FORMACIÓ:
Diplomat en Cuina per l’Escola de Cuina Hofmann.
Estudis de Sociologia per la U.B
ACTIVITAT PROFESSIONAL (Actual)
Professor de cuina la Centre de Formació privada Terra d’Escudella. Barcelona.
Docent cuina al Dpt. de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
Col·laborador docent a l’IME pel Centre Tres Roques. Mataró.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

La cuina dels 5 continents
Nom i cognoms del formador/a:

Gonzalo Martínez
Dates:

Del 5 de maig al 16 de juny de 2011
Dia:

Dijous

Horari:

De 18.30 a 20.30 h

Preu: 28,70 €

Nombre de sessions:

7 sessions

Descripció:

Un viatge gastronòmic, a través dels sentits, per descobrir les cultures mes representatives de la
cuina del món i els seus ingredients exòtics i diferents pel nostre paladar.

Contingut del curs:

La internacionalització de la cuina ens permet gaudir d’ingredients nous de diferents procedències.
Aprendrem a utilitzar aquests productes, que a dia d’avui podem trobar molt a prop de casa nostra,
aplicant tècniques noves i adaptades a la nostra cultura.
El recorregut ens portarà per les cuines del Japó, Mèxic, Indonèsia i el Marroc, entre d’altres, i
aprendrem a través de receptes típiques les seves tradicions gastronòmiques.

116

Metodologia:

Les classes són principalment demostratives i consten normalment de dos plats o preparacions que
poden estar compostos per diverses receptes.
Els alumnes poden participar de manera puntual en alguna preparació.
Es lliuraran a cada alumne les receptes impreses.
La durada de la classe és, aproximadament, de 2 hores, incloent la degustació de les preparacions al
final.

Observacions:

És recomanable portar llibreta i bolígraf per apuntar explicacions teòriques fetes durant la classe,
referents a les receptes en qüestió i a tècniques derivades.
També es pot portar una càmera de fotos per recordar les presentacions d'una manera gràfica.

Currículum professional del professor:

Em dedico a la gastronomia des de fa 15 anys i sóc un enamorat de la meva professió.
Al llarg de la meva carrera he pogut experimentar la cuina des de molts aspectes diferents, passant
per ser xef de diversos restaurants en diferents països (El Brasil, Carib, Estats Units, Argentina,
Espanya, etc.), portar la cuina d'un veler de luxe durant una travessia de 4 mesos pel mar
Mediterrani, i dedicant-me els últims anys a l'assessorament gastronòmic per a restaurants i
col·lectivitats.
També em dedico a la investigació i a creació de nous productes per a empreses del sector, entre
altres coses.
Actualment, imparteixo cursos de formació a Tres Roques, a Espai Boisà de Barcelona i participo del
Pla Educatiu d'entorn de Mollet del Vallès.
Per a més info, consultar www.gonzamartinez.com
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Tapes, broquetes i aperitius
Nom i cognoms del formador/a:

Gonzalo Martinez
Dates:

Del 6 de maig al 18 de juny de 2011
Dia:

Divendres

Preu: 28,70 €

Horari:

Numero de sessions:

De 18.30 a 20.30 h

7 sessions

Descripció:

Les tapes i les broquetes, que caracteritzen un gran nombre de bars de la península Ibèrica, s'han fet
populars a tot el món. Per mitjà d'aquest curs, aprendrem preparacions fredes i calentes ideals per a
acompanyar l'aperitiu o transformar un sopar en una vetllada divertida i diferent.

Contingut del curs:

Respectant la temporalitat dels productes, crearem dues, tres o fins a quatre preparacions per classe,
que es presentaran en petites racions individuals.
Farem un recorregut per les receptes més clàssiques, encara que sense deixar de costat la
innovació, tant de presentació com de combinació.
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Metodologia:

Les classes són principalment demostratives i poden constar de dues a quatre preparacions,
depenent dels temps d'elaboració de cada recepta.
Els alumnes poden participar de manera puntual en alguna preparació.
Es lliuren a cada alumne les receptes impreses.
La durada de la classe és, aproximadament, de 2 hores, inclosa la degustació de les preparacions al
final.

Observacions:

És recomanable portar llibreta i bolígraf per apuntar explicacions teòriques fetes durant la classe.
També es pot portar una càmera de fotos, per recordar les presentacions d'una manera gràfica.

Currículum professional del professor:

Em dedico a la gastronomia des de fa 15 anys i sóc un enamorat de la meva professió.
Al llarg de la meva carrera he pogut experimentar la cuina des de molts aspectes diferents, passant
per ser xef de diversos restaurants en diferents països (El Brasil, Carib, Estats Units, Argentina,
Espanya, etc.), portar la cuina d'un veler de luxe durant una travessia de 4 mesos pel mar
Mediterrani, i
dedicant-me els últims anys a l'assessorament gastronòmic per a restaurants i col·lectivitats.
També em dedico a la investigació i a creació de nous productes per a empreses del sector, entre
altres coses.
Actualment, imparteixo cursos de formació a Tres Roques i participo del Pla Educatiu d'entorn de
Mollet del Vallès.
Per a més info, consultar www.gonzamartinez.com
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES

Títol del curs/taller:

Curs d’iniciació a la pastisseria
Nom i cognoms del formador/a:

Josep Garriga i Bosch
Dates:

Del 13 d’abril al 25 de maig de 2011
Dia:

Dimecres

Horari:

De 10.30 a 13 h

Preu: 35,88 €

Nombre de sessions:

7 sessions

Descripció:

Curs demostratiu adreçat a totes aquelles persones no professionals que vulguin conèixer,
complementar o corregir els secrets de la pastisseria per poder posar en pràctica les postres més
apetitoses i algunes de les elaboracions més tradicionals, les més actuals i les pròpies per l’època de
l’any.

Contingut del curs:

Pastisseria tradicional:
- Biscuit
- Cremes per a pastissos:
· pastissera
· de gema d’ou
· de mantega
· trufa
· nata
- Pastissos confeccionats amb les diverses cremes fetes anteriorment.
Rebosteria diversa:
Tocinets, cocos, trufes, flam xinès, etc.
Especialitats pròpies de l’època de Nadal: torrons diversos, mantegades, etc.
Pastisseria més actual: mousses, especialitats salades, etc.
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Metodologia:

Es faran els diversos preparats bàsics, es guardaran al frigorífic i a la propera sessió es
confeccionaran els pastissos que toqui acabar.

Observacions:

Quelcom que pugui afectar els alumnes o que sigui rellevant per la dinàmica del curs. Per exemple, si
han d’anar vestits amb algun tipus de roba concreta, material que han de portar, tipus càmera,
davantal, tovallola, etc.

Currículum professional del professor:

50 anys treballant en el ram de la pastisseria i portant la direcció de la raó social Confiteria Garriga de
Mataró, activitat familiar iniciada l’any 1924. En total 82 anys d’activitat familiar en el món de la
pastisseria.
En el camp de l’ensenyament, al llarg dels anys de l’activitat professional he fet un nombre
considerable de cursets adreçats a la preparació de tota mena de pastisseria per poder ser feta en
l’àmbit domèstic.
Alguns dels llocs on han estat impartits aquests cursets, entre d’altres, són:
Escola d’Adults Rocafonda
Escola d’Adults Cerdanyola
Escola d’Estiu de Maresme (per a mestres)
Cursets per a mestresses de casa al col·legi Cor de Maria
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES

Títol del curs/taller:

Chocolat

Nom i cognoms del formador/a:

Jordi Saban i Roy

Preu: 24,60 €

Dates:

11 i 18 d’abril. 2 i 9 de maig
Dia:

Dilluns

Horari:

Nombre de sessions:

De 18 a 21 h

4 sessions

Descripció:

Taller monogràfic per tractar, per una banda, el treball i la manipulació de la xocolata. Es
desenvoluparan diverses tècniques per dur a terme la nostra pròpia mona de pasqua. Des dels
patrons i plantilles fins al muntatge final.
Per l’altre, veurem altres creacions on el principal ingredient serà l’or líquid de la pastisseria. La
xocolata serà la base de les creacions que delitaran els nostres sentits.

Contingut del curs:

Veurem l’origen i la composició de diferents tipus de xocolata i recalcarem els passos bàsics per a
poder-la treballar.
Algunes de les tècniques que veurem:
-Temperar xocolata
- Barems de temperatures
- Reutilització i conservació
- Tècnica de patronatge per elaborar figures
- Marbre fred
- Plàstics i motlles
- Postres a base de xocolata
- Retolació

122

Metodologia:

Com que és un taller de tan sols quatre sessions, durant les dues primeres classes anirem veient i
explicant les diferents tècniques alhora que creem parts i peces d’una figura en volum.
A les dues classes següents crearem diverses postres la base de les quals serà la xocolata.
Cada dia veurem com es fon la xocolata, com la temperem, com la utilitzarem segons ens convingui i,
finalment, com conservem o utilitzem les peces elaborades.

Observacions:

És recomanable que cada alumne porti càmera fotogràfica per tal de tenir la imatge de cada pas a
seguir i per complementar els apunts, i també un petit bloc de notes que després a casa ens pot ser
molt útil per a recordar aquells petits passos i detalls importantíssims a l’hora de treballar la xocolata.

Currículum professional del professor:

Format com a pastisser a l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona (EPGB) del 1996 al 2000
ha treballat en el mon de la pastisseria durant diversos anys, elaborant postres per diferents
restaurants d’avantguarda de la comarca. Al 2001 deixa el mon de la pastisseria professional i
compagina la docència en diverses escoles de turisme (Escola Superior de Turisme de Barcelona
ESTBAR), (Centres formatius de la Generalitat)... amb la seva activitat professional, el circ i les arts
escèniques. Ha treballat amb pallassos com Jango Edwards, Tortell Poltrona, Claret Clown, Pep
Callau entre d’altres.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Melmelades casolanes: un rebost suggerent
Nom i cognoms del formador/a:

Núria Duran de Grau
Dates:

28 de maig i 4 de juny del 2011
Dia:

Dissabtes

Horari:

De 11.15 a 13.15 h

Preu: 12,40 €

Nombre de sessions:

2 sessions

Descripció:

Història de les melmelades i els agredolços. Receptes i elaboració i tast de melmelades, gelees i
xútneis.

Contingut del curs:

La part teòrica consta d’una introducció per poder fer bones melmelades: la fruita, el control de
l’acidesa i la pectina. El sucre. La cocció. L’envasatge.
Els estris necessaris, com esterilitzar-los. Fem melmelades pensant en els altres. Valor de la feina
feta a casa. Saber obsequiar. Algunes melmelades aptes per a persones celíaques i diabètiques.
La part pràctica implica l’elaboració de melmelada, confitura, gelea, xútnei i/o relish (agredolç).
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Metodologia:

La part teòrica és en format de conferència, ajudada d’un Power Point.
La part pràctica implica l’explicació de com s’utilitzen els estris necessaris (espinyolador, termòmetre,
gely-bach, mandolina, densímetre...) i l’elaboració de melmelades i agredolços i l’envasatge.

Observacions:

Currículum professional del professor:

Llicenciada en biologia, ha exercit de catedràtica de Ciències Naturals d’ensenyament secundari
durant 25 anys.
Ha cursat estudis teòrics i pràctics de cuina i ha escrit diversos llibres lligant els seus coneixements
de plantes i Golets, amb la seva afició a la cuina (Plantes silvestres comestibles, Melmelades
casolanes i d’altres) i ha col·laborat en llibres i guies de camp de Ramon Pascual aportant consells i
receptes de cuina en cada cas.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Iniciació a la cuina Japonesa
Nom i cognoms del formador/a:

Mihoko Sugita

Preu: 15,50 €

Dates:

Del 15 al 29 d’abril de 2011
Dia:

Divendres

Horari:

De 18 a 21 h

Nombre de sessions:

2 sessions

Descripció:

Monogràfic pensat per a iniciar-se a la cuina i la cultura culinària japoneses. Aprendrem a cuinar,
sense gaire esforç i amb productes fàcils de trobar als mercats i les botigues especialitzades,
autèntics plats de la cultura nipona.

Contingut del curs:

En el curs es treballaran diferents plats típics japonesos. Durant la primera sessió es farà un menú
sense carn, on començarem amb una sopa de miso (amb tofu amb algues wakame), arròs blanc (a la
manera japonesa), amanida japonesa alga Wakame i cogombre, salmó a la planxa a l’estil japonès i,
per finalitzar, ichigo daifuku (unes postres japoneses amb maduixes).
A la segona sessió treballarem un menú més variat. Descobrirem l’edamame, una mongeta japonesa
típica que se serveix com a aperitiu; continuarem amb un arròs amb pollastre (oyakodon) i una
amanida de tofu, i finalment treballarem la tempura.
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Metodologia:

En aquest curs combinarem la part pràctica amb la part teòrica. Al final de cada sessió es farà un
tastet dels plats cuinats.

Observacions:

No calen coneixements previs per fer el curs.

Currículum professional del professor:

Mihoko Sugita
La Mihoko és una japonesa molt integrada a la societat catalana, ja que porta més de 22 anys vivint a
Barcelona, quasi la meitat de la seva vida. La seva passió és la cuina japonesa, i entre altres feines,
es dedica a realitzar cursos a diferents centres cívics i culturals. També és traductora, i treballa en
diferents editorials, traduint textos i llibres del castellà al japonès.

127

FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Pa i dolços

Nom i cognoms del formador/a:

Mireia Sans
Dates:

Del 16 de maig al 6 de juny 2011
Dia:

Dilluns

Horari:

De 18 a 21.30 h

Preu: 43,40 €

Nombre de sessions:

4 sessions

Descripció:

Aprendrem a elaborar pans blancs, integrals, de cereals, galetes, magdalenes, coques,... Amb bons
ingredients i d’una forma senzilla i pràctica, coneixerem les tècniques bàsiques per poder fer a casa
pans i dolços naturals.

Contingut del curs:

Durant les 4 sessions, coneixerem el procés d’elaboració del pa i dels dolços. D’una manera pràctica,
aprendrem a elaborar el nostre pa a casa. Tot d’una manera natural.
A cada sessió veurem noves tècniques i receptes.
Tipus de pans:
• Blancs
• Integrals
• De cereals
• Galetes
Dolços:
• Magdalenes
• Galetes
• Coques
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Metodologia:

Un curs pràctic on es faran les receptes a l’aula i després es farà el tastet.

Observacions:

Currículum professional del professor:

Mireia Sans
Grau superior en restauració. Curs teòric-pràctic de cuina vegetariana segons el mètode de la Montse
Bradford. Curs teòric-pràctic de living food (alimentació viva i energètica). Curs de cuina vegetariana i
de cuinar amb herbes a l’escola municipal la llar de Terrassa. Experiència com a cuinera a diferents
centres cívics de Terrassa i altres poblacions des del 2004.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Cuina i salut. Cuinem per viure millor
Nom i cognoms del formador/a:

Montserrat Tapia Canadell
Dates:

30 de abril i 7 i 21 de maig de 2011
Dia:

Dissabtes

Preu: 23,25 €

Horari:

Numero de sessions:

De 11 a 13 h

3 sessions

Descripció:

Un curs per a aprendre 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.

Contingut del curs:

Aliments i nutrients: on trobem el que necessitem
Per què mengem: des d’on triem el que mengem. Emocions i aliments
Grups d’aliments: guiar-se pel sentit comú
Cuina mediterrània: que hi ha de bo
Cuina macrobiòtica: aprofitem-nos dels cereals
Cuina vegetariana: proteïnes saludables
Rebosteria natural: menys sucres, menys greixos
Mètodes de cocció recomanables
Consells per mantenir la salut a través de l’alimentació
El receptari es basa en la cuina catalana i mediterrània, elaborada amb productes propers.
Es presenten plats senzills, assequibles quant a elaboració i molt atractius.
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Metodologia:

Es treballa amb una petita introducció i es van aclarint els conceptes a cavall de la part pràctica.
S’intentarà que els alumnes participin al màxim.
Es donen receptes i bibliografia.

Observacions:

Es mostraran alguns aliments que resultin una alternativa als convencionals.
Els alumnes degustaran els plats a classe.

Currículum professional del professor:

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

Un tastet de cuina vegetariana.
Nom i cognoms del formador/a:

Montserrat Tapia Canadell

Preu: 23,25 €

Dates:

Del 12 al 26 d’abril de 2011
Dia:

Dimarts

Horari:

De 18 a 20.30 h

Nombre de sessions:

3 sessions

Descripció:

Ni carn ni peix...sense caure en les variants més estrictes de la cuina vegetariana parlarem de que
hem de menjar per poder seguir una alimentació saludable i equilibrada dins la opció vegetariana.
Les classes tindran un primer apartat on es parlarà dels aliments i dels nutrients que aquests aporten
i on es donaran consells culinaris .La segona part plantejarà un menu o un parell de plats coherents
amb el que s’ ha explicat.

Contingut del curs:

Aliments i nutrients: on trobem el que necessitem
Grups d’aliments: descartar la proteïna d’origen animal
La opció lacto-ovo-vegetariana
Llegums, llavors i fruits secs. Equilibri de proteïnes
Cuina macrobiòtica: aprofitem-nos dels cereals i de la seva energia
Rebosteria natural: menys sucres, menys greixos
Mètodes de cocció recomanables
Consells per mantenir la salut a través de la alimentació
Es presentaran plats senzills, assequibles quant a elaboració i molt atractius
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Metodologia:

Treballarem amb una petita introducció i s’aniran aclarint els conceptes per mitjà de la part pràctica.
S’ intenta que els alumnes participin al màxim.
Es donen receptes i bibliografia.

Observacions:

Es mostraran alguns aliments que resultin una alternativa als convencionals.
Els alumnes degustaran els plats a classe.

Currículum professional del professor:

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

Curs de tast i coneixement de vins
Nom i cognoms del formador/a:

Oriol Artigas Sánchez
Dates:

Del 15 d’abril al 17 de juny de 2011
Dia:

Divendres

Horari:

De 18.30 a 21

Preu: 46,13 €

Numero de sessions:

9 sessions

Descripció:

Introducció al tast i al món del vi. Els sentits que intervenen en la degustació. El servei dels vins.
Reconeixement d’aromes i gustos. La seqüència del tast. Expressió de sensacions. Tècniques,
elements i estris del vi i del cava. El medi natural i les denominacions d’origen. La vinya, les varietats
de raïm, la verema i els diferents tipus d’elaboració de vi. Durant el curs es proposarà una visita a un
celler de la DO Alella.

Contingut del curs:

1a sessió: El tast. Els sentits i la filosofia de la degustació: tècniques, elements i estris del tast del vi i
el cava.
Gustos fonamentals i tast de tres vins rosats.
2a sessió: La vinya. El cicle vegetatiu del cep. Els factors vitícoles. Els factors de tipus humà. El
procés de maduresa del raïm. La verema. Les varietats blanques. L’elaboració del vi blanc.
Reconeixement d’aromes i tast de tres vins blancs.
3a sessió: Les varietats negres. L’elaboració del vi negre. Sistemes d’elaboració tradicionals i
actuals. La criança del vi negre. Joc d’aromes. L’embotellament i la conservació del vi negre. Tast de
tres vins negres.
4a sessió: Els vins escumosos naturals. Tipus de vins escumosos naturals. El mètode tradicional
xampanyès: el cava. Tast de tres caves.
5a sessió: Vinificacions especials. Tipus de vinificacions especials: Jérez, Porto, Muscat, Pedro
Ximénez i d’altres. Els vins dolços naturals i les misteles. Tast de tres vins especials.
6a sessió: Tècniques, elements i estris del vi. El servei i la conservació dels vins. El tast a cegues.
Expressió de sensacions. Harmonies, menjar i vi. Tast a cegues.
7a sessió: El vi a Espanya. El medi natural: situació geogràfica, sòls, clima, factors de qualitat. Les
denominacions d’origen controlades i les principals zones vitivinícoles. Tast de tres vins espanyols.
8a sessió: El vi al món. Situació vitivinícola mundial. Principals zones de producció i denominacions
d’origen. La tria i adquisició dels vins. L’evolució del vi i conservació del vi a casa. Tast de tres vins
del món.
9a sessió: Visita a un celler de la DO Alella.
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Metodologia:

El funcionament normal del curs és el següent:
-

60 minuts d’explicació teòrica.
45 minuts de presentació i tast dels vins
15 minuts d’exercicis de redacció de sensacions, reconeixement de vins a cegues i notes de
tast.

Observacions:

És recomanable portar llibreta i bolígraf per apuntar explicacions teòriques fetes durant la classe.

Currículum professional del professor:

-

2003, 2004, 2005: Verema al celler Josep Pinyol de Guardiola de Font-Rubí.
2006: Llicenciat en Enologia per la URV.
2006: Verema celler Espelt de Vilajuïga.
2006–2007: cursos de tast de vins al Centre Vilassarenc “la Massa” de Vilassar de Dalt.
2007: Sessions de maridatges al Restaurant Uri de Mataró.
2007: Verema al celler Sangenís i Vaqué de Porrera.
2007: Sessions de maridatges a l’Hotel Axel de Barcelona.
2006-2010: Enòleg i somelier de Can Guardiola Tast de vins.
2008-2010: Cursos de tast de vins al cafè el Dau de Mataró.
2010: Cursos de tast de vins al centre formatiu 3 Roques de Mataró.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Harmonies: vins i gastronomia
Nom i cognoms del formador/a:

Oriol Artigas Sánchez i Gonzalo Martínez
Dates:

Del 4 de maig al 15 de juny de 2011
Dia:

Dimecres

Horari:

De 19 a 21 h

Preu: 43,40 €

Numero de sessions:

7 sessions

Descripció:

Curs destinat a tots aquells ja iniciats en el tast de vins interessats a aprofundir els seus
coneixements en la combinació entre vins de diferent tipicitat i elaboracions gastronòmiques.
Desperteu els vostres sentits i descobriu les principals normes bàsiques del maridatge. Desenvolupeu
la capacitat crítica i deixeu-vos sorprendre per combinacions inesperades.

Contingut del curs:

1a sessió: Introducció al món de les harmonies. Tipus d’harmonies. Els formatges. Tast de tres vins
amb selecció de formatges.
2a sessió: Vegetals i llegums. Tipus de vegetals. Tipus d’elaboracions. Tast de tres vins i alguns
vegetals.
3a sessió: La carn: tipus de carn i derivats. Tast de tres vins i d’alguna elaboració.
4a sessió: El peix i el marisc. Tipus de peixos i conserves. Tast de tres vins amb productes del mar.
5a sessió: Cuines del món. La pasta. Les espècies. Gustos especials. Tast d’una selecció
d’especialitats de diferents orígens i tres vins.
6a sessió: Les postres. Fruita, xocolata i pastisseria. Tast de tres vins amb una selecció de postres.
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Metodologia:

És un curs de caràcter pràctic. El funcionament normal del curs és el següent:
-

30 minuts d’explicació teòrica.
60 minuts de presentació i tast dels vins i aliments.
20 minuts de debat per tal d’establir entre tots les millors harmonies.

Observacions:

És recomanable portar llibreta i bolígraf per apuntar explicacions teòriques fetes durant la classe.

Currículum professional del professor:

ORIOL ARTIGAS:
-

2003, 2004, 2005: Verema al celler Josep Pinyol de Guardiola de Font-Rubí.
2006: Llicenciat en Enologia per la URV.
2006: Verema celler Espelt de Vilajuïga.
2006–2007: cursos de tast de vins al Centre Vilassarenc “la Massa” de Vilassar de Dalt.
2007: Sessions de maridatges al bar El Mossec de Mataró.
2007: Sessions de maridatges al Restaurant Uri de Mataró.
2007: Verema al celler Sangenís i Vaqué de Porrera.
2007: Sessions de maridatges a l’Hotel Axel de Barcelona.
2006-2010: Enòleg i sommelier de Can Guardiola Tast de vins.
2008-2010: Cursos de tast de vins al cafè el Dau de Mataró.
2010: Cursos de tast de vins al centre formatiu 3 Roques de Mataró.

GONZALO MARTÍNEZ:
Em dedico a la gastronomia des de fa 15 anys i sóc un enamorat de la meva professió.
Al llarg de la meva carrera he pogut experimentar la cuina des de molts aspectes diferents, passant
per ser xef de diversos restaurants en diferents països (El Brasil, Carib, Estats Units, Argentina,
Espanya, etc.), portar la cuina d'un veler de luxe durant una travessia de 4 mesos pel mar
Mediterrani, i
dedicant-me els últims anys a l'assessorament gastronòmic per a restaurants i col·lectivitats.
També em dedico a la investigació i a creació de nous productes per a empreses del sector, entre
altres coses.
Actualment, imparteixo cursos de formació a Tres Roques i participo del Pla Educatiu d'entorn de
Mollet del Vallès.
Per a més info, consultar www.gonzamartinez.com
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Curs d’iniciació al ioga i la meditació
Nom i cognoms del formador/a:

Dúnia Torné i Labalsa
Dates:

Matins: del 13 d’abril al 15 de juny de 2011
Dia:

Matins: Dimarts
Tardes: Dimecres

Horari:

Preu: 41 €
Tardes: del 12 d’abril al 14 de juny de 2011

Matins: de 10.30 a 12.30 h
Tardes de 19 a 21 h

Numero de sessions:

10 sessions

Descripció:

Curs per aprendre i practicar les antigues tècniques del ioga i la meditació per tal que resultin
pràctiques, efectives i fàcils de fer.

Contingut del curs:

Respiració (pranayama)
- Reeducar la respiració.
- Fer de la respiració un acte conscient.
- Prendre consciència del vincle entre la respiració i els diferents estats emocionals.
Geometria corporal dempeus i estirat (savasana i tadasana)
- Desenvolupar la percepció de l’alineació del cos.
- Desenvolupar la percepció del centre de gravetat.
Postures i exercicis físics (asanes)
- Conèixer i practicar les postures bàsiques.
- Conèixer i practicar les seqüències bàsiques de moviments.
Relaxació i visualització (ioga nidra)
-Tècniques de relaxació per al cos físic
-Tècniques de relaxació per al cos mental
Concentració (dharana)
- Introducció a diverses tècniques de concentració
Meditació (dhyana)
- Introducció a la meditació
- L’actitud meditativa com a camí sanatiu.
Compartir (satsanga)
- Espai per a compartir experiències i aclarir dubtes.
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Metodologia:

Explicació de conceptes bàsics, combinat amb la seva aplicació pràctica mitjançant exercicis
individuals i en parella. S’aprofundirà en la pràctica de manera progressiva per tal que cada persona
obtingui una experiència vivencial i conscient dels beneficis. El treball es reforçarà promovent espais
de diàleg amb la finalitat d’intercanviar experiències i aclarir dubtes.

Observacions:

Porteu roba còmoda, tipus xandall, i mitjons.
Porteu una tovallola gran o un pareo.
És convenient que us tragueu qualsevol objecte metàl·lic: braçalets, arracades, rellotges, etc.
Procureu no menjar res dues hores abans d’una sessió.
És recomanable beure aigua abans i després de la sessió.

Currículum professional del professor:

DÚNIA TORNÉ I LABALSA. PROFESSORA DE IOGA I MEDITACIÓ
Nascuda a Mataró l’any 1971. Les meves inquietuds personals em van portar a interessar-me pel
ioga als 18 anys, llegia llibres i intentava posar en pràctica el que n’aprenia. L’any 1991 vaig
iniciar-me al ioga amb un mestre. Després de 4 anys d'estudi i pràctica (mitjançant intenses
convivències de ioga i retirs de meditació), començo a impartir classes de ioga en diferents
centres cívics, escoles, gimnasos i centres privats de Mataró i del Maresme. Compaginava la
feina amb l'estudi i l’aprenentatge amb altres mestres i mètodes, i ampliava així els meus
coneixements sobre diferents modalitats. La pròpia experiència em descobreix els beneficis del
ioga i el seu gran poder transformador, un fet que, juntament amb les demandes dels meus
alumnes, em porta a cercar una metodologia que em permeti aplicar el vessant més terapèutic
del ioga. El 1999 començo a impartir ioga en sessions individuals i grups reduïts de dues o quatre
persones i des de llavors he creat i dirigit cursos fets a mida, tant a particulars com a diferents
col·lectius, entitats i empreses. Personalitzo els cursos i les sessions en funció del temps de què
disposa cada persona i de les seves necessitats físiques i psicoemocionals.
Certificat de ioga integral. Associació Athanor (Barcelona), fundada i dirigida per Jordi Orús
Salvador.
Certificat de hatha ioga. Asociación Española de Yoga Sananda.
Certificat de kundalini ioga. Memoràndum (Barcelona), amb Hargobind Singh, segons
l’ensenyament de Yogui Bhajan. Certificat de l’AEKY.
Mòdul d’especialització: ioga infantil. Centre Golden Temple (Barcelona), dirigit per Gurudas Kaur.
Certificat de ioga per l’embaràs i la criança. Dirigit per la Dra. Glòria Borràs-Boneu, ginecòloga del
GRD Mèdic Health Institute, i Teresa Puig Calzadilla, directora del programa Yoga para mamás y
bebés.
Seminaris i retirs: Meditació Vipassana - Tantra Ioga Blanc - Naad Ioga o Mantra Ioga
Membre fundadora de l’associació Yoga para Nacer y Crecer
* Enllaç professional: http://duniaioga.blogspot.com/
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Curs de ioga i meditació II
Nom i cognoms del formador/a:

Dúnia Torné i Labalsa
Dates:

Del 22 de gener al 26 de març de 2011
Dia:

Dissabtes

Preu: 41 €

Horari:

Numero de sessions:

De 10.30 a 12.30

10 sessions

Descripció:

Aprofundiment de les tècniques del ioga i la meditació. Dirigit a persones que ja han fet el primer
nivell o amb experiència prèvia. Es requereixen unes condicions físiques òptimes.

Contingut del curs:

El silenci interior (antar mouna)
- Pràctica vivencial del silenci per a conèixer i adonar-se dels processos mentals.
Respiració (pranayama)
- Pràctica de tècniques respiratòries avançades.
- Conscienciació de la respiració en les postures i en la transició entre postures.
Geometria corporal de les postures (asanes)
- Augmentar la percepció corporal general.
- Augmentar la percepció d’alineació anatòmica.
Postures i exercicis físics (asanes)
- Pràctica de manteniment més llarg de les postures.
- Pràctica de seqüències de moviments avançats.
Relaxació i visualització (ioga nidra)
- Aprofundiment de les tècniques de relaxació per tal de que aquesta esdevingui conscient.
Resolucions i objectius personals (sankalpa)
- Pràctica per a corregir mals hàbits, modificar la nostra conducta o aconseguir un objectiu en
particular.
Meditació i concentració (dhyana i dharana)
- Aprofundiment de la pràctica en la concentració i en la meditació.
Compartir (satsanga)
- Espai de diàleg per a compartir experiències, aclarir dubtes i/o meditar en grup.
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Metodologia:

En aquest nivell es promou més la pràctica del silenci (antar mouna), un aspecte imprescindible per a
assolir i integrar els beneficis del ioga. L'aprenentatge inclou pràctica en parella o grup per tal
d’augmentar el coneixement de diversos aspectes del ioga, pràctica individual més profunda i un
temps per a compartir (satsanga) mitjançant el diàleg i/o la meditació.

Observacions:

Porteu roba còmoda, tipus xandall, i mitjons.
Porteu una tovallola gran o un pareo.
És convenient que us tragueu qualsevol objecte metàl·lic: braçalets, arracades, rellotges, etc.
Procureu no menjar res dues hores abans d’una sessió.
És recomanable beure aigua abans i després de la sessió.

Currículum professional del professor:

DÚNIA TORNÉ I LABALSA. PROFESSORA DE IOGA I MEDITACIÓ
Nascuda a Mataró l’any 1971. Les meves inquietuds personals em van portar a interessar-me pel
ioga als 18 anys, llegia llibres i intentava posar en pràctica el que n’aprenia. L’any 1991 vaig
iniciar-me al ioga amb un mestre. Després de 4 anys d'estudi i pràctica (mitjançant intenses
convivències de ioga i retirs de meditació), començo a impartir classes de ioga en diferents
centres cívics, escoles, gimnasos i centres privats de Mataró i del Maresme. Compaginava la
feina amb l'estudi i l’aprenentatge amb altres mestres i mètodes, i ampliava així els meus
coneixements sobre diferents modalitats. La pròpia experiència em descobreix els beneficis del
ioga i el seu gran poder transformador, un fet que, juntament amb les demandes dels meus
alumnes, em porta a cercar una metodologia que em permeti aplicar el vessant més terapèutic
del ioga. El 1999 començo a impartir ioga en sessions individuals i grups reduïts de dues o quatre
persones i des de llavors he creat i dirigit cursos fets a mida, tant a particulars com a diferents
col·lectius, entitats i empreses. Personalitzo els cursos i les sessions en funció del temps de què
disposa cada persona i de les seves necessitats físiques i psicoemocionals.
Certificat de ioga integral. Associació Athanor (Barcelona), fundada i dirigida per Jordi Orús
Salvador.
Certificat de hatha ioga. Asociación Española de Yoga Sananda.
Certificat de kundalini Ioga. Memoràndum (Barcelona), amb Hargobind Singh, segons
l’ensenyament de Yogui Bhajan. Certificat de l’AEKY.
Mòdul d’especialització: ioga infantil. Centre Golden Temple (Barcelona), dirigit per Gurudas Kaur.
Certificat de ioga per l’embaràs i la criança. Dirigit per la Dra. Glòria Borràs-Boneu, ginecòloga
del GRD Mèdic Health Institute, i Teresa Puig Calzadilla, directora del programa Yoga para
mamás y bebés.
Seminaris i retirs: Meditació Vipassana - Tantra Ioga Blanc - Naad Ioga o Mantra Ioga
Membre fundadora de l’associació Yoga para Nacer y Crecer
* Enllaç professional: http://duniaioga.blogspot.com/
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Reeducació de la postura
Nom i cognoms del formador/a:

Catherine Hansen
Dates:

Del 15 d’abril al 17 de juny de 2011
Dia:

Divendres

Preu: 36,90 €

Horari:

Numero de sessions:

De 19 a 21 h

9 sessions

Descripció:

Un curs pràctic per prendre consciència dels hàbits de postura inadequats i aprendre exercicis
d'aplicació senzilla per millorar la nostra postura.

Contingut del curs:

El pas del temps i les experiències viscudes ens fan acumular tensions, perdre elasticitat i ens anem
deformant i encongint.
Des d'una visió global de la persona, en aquest curs aprendrem de forma pràctica exercicis per
recuperar l'equilibri natural del cos. Es tracta de desenvolupar la presa de consciència de com és el
nostre cos, dels patrons d'hàbits i conductes que reproduïm habitualment i que ens perjudiquen i
d'aprendre nous hàbits amb un mínim d'esforç, que regulin o ajustin el to muscular. Aquests nous
hàbits passen per aprendre a relaxar les tensions que detectem, per alliberar la nostra respiració i per
adquirir hàbits saludables per la vida quotidiana. D'aquesta manera podrem alleugerir i prevenir dolors
provinents de postures corporals inadequades.
Els exercicis que aprendrem al curs es poden fer a qualsevol edat, respectant les possibilitats de
cadascú i, un cop apresos, es poden fer a casa.
Estructura i continguts:
Què entenem per postura corporal i quins són els factors que hi tenen influència. Exemples
d'observació de les nostres anatomies.
La relaxació conscient i voluntària de les tensions corporals.
Relació entre hàbits de postura i les patologies més comunes. L'autoobservació.
Com treballem sobre el nostre cos. Elongació, tonificació, descompressió, etc.
La importància d'una respiració adequada.
Els continguts de cada temàtica es treballen durant dues sessions, seguint l'ordre esmentat. Alhora
els continguts s'entrellacen i s’amplien a totes les sessions. Una part de la sessió està dedicada a la
teoria i es complementa sempre amb exercicis pràctics i senzills que aclarir i aplicar la teoria.
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Metodologia:

Aquest curs es basa en una concepció de l’esser humà com una unitat global, en la qual el psiquisme
i el cos estan units i en la qual la consciència muscular i la relaxació tenen molta importància a l'hora
de recuperar l'equilibri i benestar físic.
Els pilars del treball són l’elongació i tonificació de la musculatura, l'entrenament de la relaxació d'un
mateix i l'ús adequat de la respiració (sistema de centres d'energia, teoria de les cadenes naturals, el
ioga i el moviment natural).
Al llarg de les sessions explorarem diferents postures i exercicis, que ens ajudaran a augmentar la
consciència del propi cos i de les tensions, a alleugerir-les i prevenir-les, i aprendrem nous hàbits per
les postures i accions de la vida quotidiana.
Observacions:

Els participants han de venir amb roba còmoda i mitjons. També han de portar 2 tovalloles o fulards
(una per cobrir la màrfega i l'altra per tapar-se).

Currículum professional del professor:

És terapeuta corporal, formada en el sistema de centres d'energia a la Escuela de desarrollo integral
ESCEN, amb Patricia Ríos com a instructora de moviment expressiu de centres d'energia i diplomada
en Massatge correctiu profund. El ioga, la teoria de les cadenes musculars, la lectura corporal i el
moviment natural també formen part de la base del seu treball, així com l'aplicació d’exercicis de
correcció de postures estàtics i dinàmics.
Informació extensa sobre el mètode sistema de centres d'energia: www.escen.net
A més, té formació en diferents àmbits relacionats amb el treball corporal, tant des d’allò expressiu
com d’allò terapèutic. Formada en dansa contemporània (amb Ulla Korjala), expressió corporal (El
Timbal) i exploracions amb la veu (Víctor Turull i Carlos Velasco), així com en diferents tècniques de
respiració i teràpia respiratòria (respiració holorènica, respiració conscient...).
Treballa des de l'any 2007 amb grups i de forma individual, i utilitza com a eines el moviment i
l’expressió corporal, el massatge, la veu, la respiració i relaxació amb la finalitat d'augmentar la
consciència corporal, el coneixement d'un mateix i l'equilibri de cos, ment i esperit.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Curs d'iniciació al massatge
Nom i cognoms del formador/a:

Catherine Hansen
Dates:

Del 13 d’abril al 15 de juny de 2011
Dia:

Dimecres

Preu: 41 €

Horari:

Numero de sessions:

De 19 a 21 h

10 sessions

Descripció:

Per l'aprenentatge de tècniques senzilles, els participants desenvoluparan l'habilitat per poder fer un
massatge agradable i beneficiós a les persones del seu voltant.

Contingut del curs:

Fer massatges és un art fàcil d'aprendre que més enllà dels beneficis corporals que ens aporta ens
dóna una sensació de plaer i quietud molt agradable. Tocar i ser tocats allibera oxitocina, una
substància que equilibra el nostre sistema nerviós alhora que és una font d'autoconeixement i
coneixement de l'altre.
A través del tacte conscient i l'aprenentatge de tècniques senzilles de massatge, els participants
aniran adquirint els coneixements bàsics i l'actitud adequada per a poder fer un massatge agradable i
útil.
A cada sessió del curs treballarem una zona del cos i la tècnica més adient, i els participants faran
torns per fer-se massatges els uns als altres. Es tracta d'anar adquirint consciència del tacte i de la
pressió necessàries a cada part del cos.
Estructura i continguts:
· Introducció. L'ús de les mans i les diferents tècniques
· Massatge corporal global
· Lumbars i cames
· Esquena i cervicals
· Peus
· Panxa i diafragma
· Pit i braços
· Massatge en torsió
· Cervicals, cap i cara
A mesura que anem treballant cada zona, explicarem les problemàtiques més comunes d'aquella
zona i els beneficis concrets que aporta el massatge.
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Metodologia:

El curs està basat en la tècnica de massatge correctiu profund, que forma part del sistema de centres
d'energia. És un massatge que utilitza diferents tècniques, com la fricció, l'amassament, la separació
de plànols, el circulatori i el desenganxament. Cada zona requereix un tacte i una pressió diferent,
que s'aniran aprenent al llarg de les sessions, que són totalment pràctiques.
A cada sessió dediquem uns minuts a explicar la zona del cos que treballem, amb l'ajuda de dibuixos
o directament sobre el cos d'una persona. Es formen parelles per poder fer el massatge mútuament.
El massatge que s'aprèn a cada sessió es mostra primer de forma ràpida i resumida i després es fa a
temps real dues vegades, perquè tots puguin fer-lo i rebre'l, imitant a la professora mentre ella va
explicant els detalls del que s'ha de fer.
Observacions:

Per participar en el curs cal portar 2 tovalloles o fulards (una per cobrir la màrfega i una per tapar-se).
La majoria de les sessions es fan parcialment desvestits o totalment desvestits (en calces i
sostenidors, les dones; en calçotets, els homes). També és convenient portar mitjons i, si la persona
és molt fredolica, una manteta extra. És molt important no passar fred durant el massatge. També és
convenient portar una ampolleta per a l'aigua.
Si la persona té alguna patologia física, és convenient que li comenti a la professora a l'inici del curs.

Currículum professional del professor:

Catherine Hansen
És terapeuta corporal, formada en el sistema de centres d'energia a la Escuela de desarrollo integral
ESCEN, amb Patricia Ríos com a instructora de moviment expressiu de centres d'energia i diplomada
en Massatge correctiu profund. El ioga també forma part de la base del seu treball.
Informació extensa sobre aquest mètode: www.escen.net
A més, té formació en diferents àmbits relacionats amb el treball corporal, tant des d’allò expressiu
com d’allò terapèutic. Formada en dansa contemporània (amb Ulla Korjala), expressió corporal (El
Timbal) i exploracions amb la veu (Víctor Turull i Carlos Velasco), així com en diferents tècniques de
respiració i teràpia respiratòria (respiració holorènica, respiració conscient...).
Treballa des de l'any 2007 amb grups i de forma individual, i utilitza com a eines el moviment i
l’expressió corporal, el massatge, la veu, la respiració i relaxació amb la finalitat d'augmentar la
consciència corporal, el coneixement d'un mateix i l'equilibri de cos, ment i esperit.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Massatge infantil per a nadons
Nom i cognoms del formador/a:

Fanny Mugny Roca
Dates:

Del 27 d’abril al 15 de juny de 2011
Dia:

Dimecres

Horari:

De 10 a 12 h

Preu: 49,60 €

Numero de sessions:

8 sessions

Descripció:

Per descobrir i aprendre a fer massatges al teu nadó i, al mateix temps, poder practicar a casa els
moviments de massatge que s’hagin après. Després del massatge, es posaran en comú temes i
dubtes que sorgeixin durant la maternitat/paternitat, com ara els còlics, el plor o els estímuls, o el
creixement, entre d’altres.

Contingut del curs:

Aprendrem a fer el massatge infantil als nostres nadons, pas a pas.
Cada setmana afegirem una part nova del massatge, que anireu practicant a casa. Amb 5 o 6
sessions tindrem el massatge sencer, i les ultimes sessions ens permetran practicar-lo i agilitzar els
moviments.
També tractarem un tema relacionat als massatges i/o a la criança en cada sessió. Els temes tractats
seran; com practicar el massatge infantil a casa, els còlics, el plor del nadó, les emocions del nadó i
les nostres, els estímuls, el creixement psicomotriu i la panera dels tresors. En principi en aquest
ordre, tot i que pot canviar en funció del grup i les seves necessitats.
A part, hi haurà l’espai per què pugueu compartir vivències o preguntar sobre els vostres dubtes, a
cada sessió.
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Metodologia:

En arribar hi ha un espai de benvinguda, de com ha anat la setmana a casa, de dubtes i preguntes.
Després fem una relaxació o massatge les mares ( i pares si venen).
Tot seguit fem el massatge als nadons. Cada mare o pare farà el massatge al seu nadó, si aquest
està predisposat. Jo vinc amb el meu nino, i no faig massatge als altres nadons.
La segona part de la sessió serà dedicada al tema que toqui, que procurarem sigui dinàmic i
participatiu.

Observacions:
Venir amb roba còmoda per poder asseure’s a terra.
Portar bolquer de recanvi i canviador o empapador, i una tovallola (mitjana és suficient). A part del
que pugueu necessitar per el vostre nadó o per la vostra comoditat.

Currículum professional del professor:

Fanny Mugny Roca:
Mare
Educadora/Terapeuta especialitzada en temes de maternitat i criança:
Educadora de massatge infantil de AEMI (Associació Espanyola de Massatge Infantil)
Assessora en lactància materna
Doula
Terapeuta Gestalt ( en final de formació)
www.fannymr.com
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Taller de massatge infantil
Nom i cognoms del formador/a:

Fanny Mugny Roca
Dates:

7, 14 i 28 de maig i 11 de juny de 2011
Dia:

Dissabtes

Horari: D’1 a 2 anys: de 10 a 11.30 h

De 2 a 4 anys: de 11.45 a 13 h

Preu: 18,60 €

Numero de sessions:

4 sessions

Descripció:

Taller amb dos grups d’edat on mitjançant el joc amb el cos es potencia el vincle entre les mares, els
pares i els fills o filles. Cantant, ballant i passant-nos-ho bé, arribarem al massatge infantil. Pretenem
així recordar la importància del tacte i us animem a practicar-lo a casa.

Contingut del curs:

Com que és un taller, la pretensió no és que aconseguiu saber tot els moviments del massatge, sinó
fer-vos-en venir ganes i donar-vos eines per a practicar-lo a casa. Per això, utilitzem material variat,
que és el que motiva l’infant d’aquestes edats, i ens mourem en el món del joc simbòlic. Així és com
ens trobarem fent una banyera màgica, explicant el conte del Winnie Poo, pintant-nos el cos i jugant
amb draps, plomes i altres materials. També practicarem el massatge directe amb oli, i utilitzarem
algunes d’aquestes tècniques, com el joc simbòlic, sobretot.
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Metodologia:

A cada sessió donem importància a la benvinguda del grup, i la repetim de la mateixa forma a cada
trobada per donar seguretat al nen o nena. Ho fem cantant. I després fem primer alguna activitat de
massatge indirecte (material) per arribar finalment al massatge directe (amb oli). També es preveu un
espai de preguntes i per compartir preocupacions, que es farà en funció de la realitat dels nens.

Observacions:

És molt important que els pares i les mares vingueu amb roba còmoda i que no us sàpiga greu si es
taca.
Porteu una tovallola tipus de platja.

Currículum professional del professor:

Fanny Mugny Roca:
Mare
Educadora/Terapeuta especialitzada en temes de maternitat i criança:
Educadora de massatge infantil de AEMI (Associació Espanyola de Massatge Infantil)
Assessora en lactància materna
Doula
Terapeuta Gestalt
www.fannymr.com
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Shiatsu

Nom i cognoms del formador/a:

Carla Ribera Vila
Dates:

Del 11 d’abril al 20 de juny de 2011
Dia:

Dilluns

Horari:

De 18 a 20 h

Numero de sessions:

10 sessions

Descripció:

El shiatsu és una de les tècniques més antigues de la medicina tradicional japonesa. S’utilitza la
pressió de les mans i els dits sobre els canals o meridians energètics del cos per a aconseguir
restablir l’estructura física i de les energies internes naturals de l’organisme, protegir-lo de malalties i
mantenir-lo en un bon estat de salut. En aquest curs s’explicarà la teoria del yin-yang, els 5 elements i
els seus corresponents meridians, els 5 elements i les seves emocions, els punts principals dels
meridians i es practicarà la digitopuntura.

Contingut del curs:

1ª sessió: la polaritat yin i yang, significat, com diferenciar-los. Que son els 5 elements (foc, terra,
metall, aigua,
fusta) , que son els meridians i a quin element pertany
2ª sessió: element foc i els seus meridians i punts patologies del foc, pràctica de shiatsu
3ª sessió: element terra i els seus meridians i punts patologies de la terra, pràctica de shiatsu
4ª sessió: element metall i els seus meridians i punts patologies del metall, pràctica de shiatsu
5ª sessió: element aigua i els seus meridians i punts patologies de l’aigua, pràctica de shiatsu
6ª sessió: elements fusta i els seus meridians i punts patologies de la fusta, pràctica de shiatsu
7ª sessió: Com fer un shiatsu general
8ª sessió: com fer una historia clínica
9ª sessió: fer histories clíniques entre els alumnes
10ª sessió: Buscarem quin es el bioritme de cada alumne segons les bases de la medicina tradicional
xinesa.
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Metodologia:

Les classes es combinarà la teoria i la pràctica, que els alumnes participin d’una manera molt activa,
aclarint tots els conceptes sempre que hi hagi dubtes.

Observacions:

Els alumnes hauran de portar material per prendre apunts o gravadora si ho prefereixen i roba
còmoda i ample, tovallola o manta fina.

Currículum professional del professor:

1993-1995 Teràpia Floral del doctor Bach amb el professor Carlos Cruz.
1995 Massatge Metamòrfic.
1996-1998 Diplomada en Herbodietética per l´escola censana de Barcelona.
1999-2001 Diplomada en Shiatsu per el centre d’estudis de teràpies naturals Kiai Barcelona.
2000-2003 Diplomada en Acupuntura per el centre d’estudis Kiai.
2005 Curs de Tui-Na (massatge xinès) a l’escola Vipassana de Barcelona.
2005 Curs de Massatge Tahilandès,al centre de teràpies Inmaster de Barcelona.
A l’any 2000 començo a col·laborar en diversos centres de teràpies i/o d’estètica com a terapeuta.
Del 2005 al 2007, vaig impartir classes de pràctiques d’acupuntura al centre de teràpies naturals Kiai
de Barcelona.
2006/2007 treballo per Equilit, empresa de serveis de massatges terapèutics per a hotels amb spa.
2007-2008 Taller de Massatge Tahilandés a la casa Elizalde de Barcelona.
2008 Taller de shiatsu a l’Ateneu de Vilassar de Mar.
2009 Taller de digitopuntura a la casa Elizalde i al centre cívic Fort Pienc de Barcelona.
2010 Taller de introducció a la medicina tradicional xinesa a la casa Elizalde.
Actualment imparteixo tallers de Flors de bach, de shiatsu i de digitopuntura.
Treballo com a terapeuta.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Gestió de l’estrès

Nom i cognoms del formador/a:

Grace Puertas Oyague
Dates:

Del 24 de maig al 14 de juny de 2011
Dia:

Dimarts

Horari:

De 19 a 21 h

Preu: 24,80 €

Nombre de sessions:

4 sessions

Descripció:

Les competències dels alumnes en acabar al curs han de ser:
L’estrès s’ha convertit avui en dia en una malaltia que afecta a la majoria de la població. La feina, la
falta de temps, les obligacions i en general la nostra gestió personal fa que visquem amb la
sensació de no poder arribar a tot i de viure constantment estressat. Gestionar doncs aquest estrès
es una part molt important per millorar la nostra qualitat de vida.

Contingut del curs:

1. L’estrès: definició, factors estressants i conseqüències en la vida personal i professional
2. Tècniques per detectar els símptomes de l’estrès
3. Autoconeixement de les conductes estressants
5. Tècniques cognitives per fer front a l’estrès
6. Tècniques corporals davant l’estrès
a. La respiració
b. Tècniques de relaxació
8. Aplicació de les tècniques de gestió de l’estrès a la vida quotidiana
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Metodologia:

Primer aprendrem els fonaments teòrics i els models de conducta i posteriorment veurem i
practicarem tècniques per reduir l’estrès. Els recursos didàctics bàsics són els jocs de rol i els
exercicis escrits, debats en petits grups, visualització de vídeos i realització de tests i qüestionaris.

Observacions:

Cal portar un CD verge per poder gravar la sessió de relaxació.

Currículum professional del professor:

Llicenciada en psicologia per la Universitat de Girona.
Curs de Postgrau d’actualització en psicopatologia en la UdG.
Curs de Postgrau de trastorns de l’alimentació.
Màster en psicologia esportiva.

ENCIA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA
2005- Act.

Consultora i formadora de l’empresa ESTRATEGIES DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ,

S. L. (divisió 6TMA i divisió PSICOSPORT)
2007-2008- Consultora i formadora de l’empresa SURAL- INDAE.
2008-Act.

Consultora de Makeateam-INDAE.
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FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Intel·ligència emocional.
Nom i cognoms del formador/a:

Grace Puertas Oyague

Preu: 37,20 €

Dates:

Del 12 d’abril al 17 de maig de 2011
Dia:

Dimarts

Horari: Grup Matins de 10.30 a 12.30 h

Grup Tardes de 19 a 21 h

Nombre de sessions:

6 sessions

Descripció:

Les competències dels alumnes en acabar al curs han de ser:
La intel·ligència emocional és la que ens ajuda a millorar la relació amb un mateix i la relació amb
els altres, millorarla suposa tenir un major control sobre les nostres emocions, sobre la nostra
felicitat i la nostra salud emocional

Contingut del curs:

Les intel·ligències múltiples
El concepte d'intel·ligència emocional
Característiques de la persona emocionalment intel·ligent
Entrenament en les següents competències personals:
• Regulació emocional
• Autoestima
• Motivació
Entrenament en les següents competències socials:
• Empatia
• Relació positiva amb els altres
Aplicació de la intel·ligència emocional en el marc personal i laboral
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Metodologia:

Primer aprendrem els fonaments teòrics i els models de conducta i posteriorment veurem i
practicarem tècniques per millorar la intel·ligència emocional. Els recursos didàctics bàsic són els jocs
de rol i els exercicis escrits, debats en petits grups, visualització de vídeos i realització de tests i
qüestionaris.

Observacions:

Currículum professional del professor:

Llicenciada en psicologia per la Universitat de Girona.
Curs de Postgrau d’actualització en psicopatologia en la UdG.
Curs de Postgrau de trastorns de l’alimentació.
Màster en psicologia esportiva.

ENCIA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA
2005- Act.

Consultora i formadora de l’empresa ESTRATEGIES DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ,

S. L. (divisió 6TMA i divisió PSICOSPORT)
2007-2008- Consultora i formadora de l’empresa SURAL- INDAE.
2008-Act.

Consultora de Makeateam-INDAE.

155

FITXA CURS/TALLER TRES ROQUES
Títol del curs/taller:

Comunicació assertiva. Per la millora de les relacions
Nom i cognoms del formador/a:

Grace Puertas Oyague
Dates:

De l’11 d’abril al 23 de maig de 2011
Dia:

Dilluns

Preu: 37,20 €

Horari:

Nombre de sessions:

De 19 a 21 h

6 sessions

Descripció:

La comunicació és un aspecte molt important per desenvolupar qualsevol relació humana. Gràcies a
la comunicació assertiva podem aprendre noves tècniques de comunicació per millorar les nostres
relacions i aprendre noves tècniques de reduir els conflictes.

Contingut del curs:

Definició d’empatia
Definició de l’assertivitat
Per què l’assertivitat és útil?
Trets de les conductes passives, agressives i assertives
Tècniques assertives i habilitats socials:
•
Fer i rebre una queixa
•
Fer front a les crítiques
•
Dir no
•
Fer elogis
•
Fer peticions
Resolució de conflictes de manera assertiva
Pràctica de l’assertivitat a la vida quotidiana
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Metodologia:

Primer aprendrem els fonaments teòrics i els models de conducta i posteriorment veurem i
practicarem tècniques per a tenir una conducta assertiva. Els recursos didàctics bàsics són els jocs
de rol i els exercicis escrits, debats en petits grups, visualització de vídeos i realització de tests i
qüestionaris.

Observacions:

Currículum professional del professor:

Llicenciada en psicologia per la Universitat de Girona.
Curs de Postgrau d’actualització en psicopatologia en la UdG.
Curs de Postgrau de trastorns de l’alimentació.
Màster en psicologia esportiva.

ENCIA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA
2005- Act.

Consultora i formadora de l’empresa ESTRATEGIES DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ,

S. L. (divisió 6TMA i divisió PSICOSPORT)
2007-2008- Consultora i formadora de l’empresa SURAL- INDAE.
2008-Act.

Consultora de Makeateam-INDAE.
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