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PERÍODE DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS

Del 7 al 24 de març de 2011, ambdós inclosos
Les places són limitades en totes les activitats.

En cas que la demanda superi l’oferta 
les places s’adjudicaran per sorteig. 

Cada persona pot fer un màxim de tres 
sol·licituds d’inscripcions.

Podeu trobar el full de sol·licitud d’inscripció 
i informació del procés a:

/ www.mataro.cat

/ Institut Municipal d’Educació - IME   
Baixada de les Figueretes, 1, 2n 

/ Tres Roques Centre de Formació Permanent 
pl. del Canigó, 7 (c. Tres Roques)

/ Ofi cines d’atenció ciutadana 
(de dl. a dv. de 9 a 19 h)

/ Ajuntament, La Riera, 48  

/ Centre Cívic Rocafonda, 
c. de Josep Punsola, 47 

/ Centre Cívic Cerdanyola, 
pg. de Ramon Berenguer III, 82

/ Centres cívics (de dl. a dv. de 9 a 
14 h i dt. i dj. de 17 a 19 h)

/ Centre Cívic Molins, 
c. de Nicolau Guanyabens, 23 

/ Centre Cívic Cirera, 
c. de Cadis, 1 

/ Centre Cívic Pla d’en Boet, 
c. de Juan Sebastián Elcano, 6

El pagament de les activitats s’ha de fer a través del 
compte bancari 2042 0000 74 3110042584 de 

Caixa Laietana un cop publicades les llistes, el 26 de 
març, amb l’acceptació i realització de l’activitat.

La data límit per fer l’ingrés és l’1 d’abril de 2011. 

Les llistes es podran consultar al mateix CFP Tres Roques, 
a l’Institut Municipal d’Educació i a www.mataro.cat.

Podeu trobar més informació dels cursos i de 
la resta d’activitats a www.mataro.cat



Tres Roques és un equipament municipal dedicat 
a oferir un ampli ventall d’activitats per ampliar i 
actualitzar els vostres coneixements i inquietuds en 
qualsevol moment de la vida. 

Per fer-ho, Tres Roques posa a l’abast una oferta 
formativa orientada a satisfer les necessitats de de-
senvolupament personal, cultural i social del nostre 
entorn. 

Tres Roques, un nou espai d’aprenentatge, de for-
mació, d’intercanvi del coneixement, obert, dinàmic, 
singular i de ciutat.

Què ofereix Tres Roques

Tres Roques ofereix una programació d’activitats 
al voltant de cinc eixos principals: 

/  Humanitats i ciències socials

/  Ciència, natura i medi ambient  /  Expressió 

/  Recursos  /  Salut i creixement personal

Tres Roques ofereix altres serveis dirigits a promoure, 
donar suport i incentivar la formació permanent. 

Equipament. Equipament     accessible.

sala d’actes (100 persones) /  5 aules-
tallers (50 m2) / 2 sales de treball / 1 aula 
informàtica / 1 equipament de cuina

Centre col·laborador:  
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CURSOS I TALLERS

pàg. 7 / HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

La música culta en el llindar dels segles XIX i XX 

/ T’agrada el jazz? Aprèn a escoltar-lo / Músiques 

tradicionals del món / Aproximació a la col·lecció 

Bassat  / Economia domèstica: treu profi t dels 

teus diners / Introducció a la llengua i a la cultura 

japonesa / Introducció a les llengües i cultures 

del nord d’Àfrica / Els 10 grans descobriments de 

l’història de l’arqueologia / Convulsió al món àrab / 

Retalls d’història de Mataró i el Maresme al segle XX 

pàg. 9 / CIÈNCIA, NATURA I MEDI AMBIENT

Meteorologia a l’abast de tothom. Quin temps 

farà? / Iniciació a la jardineria sostenible / Taller 

l’hort a casa. Cultiu d’hortalisses i plantes útils en 

balcons i terrats / Macro: fotografi a d’aproximació 

a la natura / Agricultura ecològica. Introducció a la 

permacultura / Coneix els arbres i les plantes del 

nostre entorn / Plantes aromàtiques i medicinals / 

Iniciació a l’art i les tècniques fl orals / Introducció a 

l’ornitologia. Descobreix els ocells que ens envolten 

/ Introducció al món de les olors: un món màgic, 

invisible, però real / Iniciació a la cosmètica natural

 

pàg. 12 / EXPRESSIÓ

Comunicació no verbal / Iniciació a l’il·lusionisme. 

L’art de l’engany honest / Expressar-se en públic 

i tècniques de narració oral / Curs d’iniciació a 

ACTIVITATS D’ABRIL, MAIG I JUNY 
2011
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l’escriptura creativa de relats curts / Curs de novel·la / 

Taller d’iniciació a la joieria creativa. Joies de Mataró 

/ Joieria creativa II. De l’objecte a la joia (Reutilització 

i reciclatge) / Taller de restauració de mobles / Taller 

de ceràmica / L’art i les tècniques del paper / Taller 

d’iniciació al dibuix / Taller de creació de titelles

pàg. 15 / RECURSOS

Iniciació al vídeo digital / Curs bàsic de fotografi a 

digital / Taller de fotografi a digital II. Creació 

fotogràfi ca / Taller d’il·luminació strobiest. Un 

miniestudi a la motxilla / Aprèn a retocar les teves 

fotos / Retoc d’imatge digital (nivell avançat) / Curs 

d’automaquillatge / Curs de Patchwork / Curs de 

patronatge i costura / Bricolatge domèstic / ACTIC1: 

Iniciació a la imformàtica / ACTIC 2: Iniciació a 

Internet I / ACTIC 3: Informàtica avançada 1 / 

ACTIC 4: Informàtica avançada 2 /  ACTIC 5: Internet 

avançat  / Creació del teu propi bloc I / Full de 

càlcul / JOOMLA: Curs de gestió de continguts web 

/  Curs de creació i disseny de bases de dades

pàg. 20 / SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

Curs de cuina creativa / Cuina mediterrània / Cuina 

dels cinc continents / Tapes, broquetes i aperitius 

/ Curs d’iniciació a la pastisseria / Chocolat / 

Melmelades casolanes: un rebost suggerent / 

Iniciació a la cuina japonesa / Pa i dolços artesans 

/ Cuina i salut. Cuinem per viure millor / 
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ACTIVITATS D’ABRIL, MAIG I JUNY 
2011

Tast de la cuina vegetariana / Curs de tast 

i coneixement dels vins / Harmonies: vins i 

gastronomia / Curs d’iniciació al ioga i la meditació 

/ Curs de ioga i meditació II / Reeducació de la 

postura / Curs d’iniciació al massatge / Taller de 

massatge per a nadons (de 0 a 1 any) / Taller de 

massatge infantil / Curs de shiatsu / Gestió de 

l’estrès / Intel·ligència emocional / Comunicació 

assertiva. Per millorar les teves relacions

pàg. 26 / EXPOSICIONS 

Retrat de Cerdanyola / Els sons visibles

pàg. 27 / ALTRES ACTIVITATS

“El dissabte fem un vermut amb...”

1r cicle de conferències d’escriptores 

i escriptors mataronins 

Trobareu més informació dels cursos, contingut i 
professorat, i de la resta d'activitats a www.mataro.cat.
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CURSOS I TALLERS

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

La música culta en el llindar dels segles XIX i XX. 
Els últims decennis del segle XIX i els primers del XX 
conformen el període més innovador de la història de 
la cultura, i 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. Prokofi ev, D. Txostakovitx i I. Stravinski. 

Dijous de 19 a 20.30 h (6 sessions. Inici 28 abril)
Professora: M. Teresa Julià 
Preu: 18,45 €

T’agrada el jazz? Aprèn a escoltar-lo. 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.

Dimecres de 19 a 21 h (4 sessions. Inici 4 maig)
Professor: Ivo Oller 
Hi col·labora: Big Sam Hal·ler Quartet Jazz i Escola Municipal de 
Música de Mataró
Preu: 16,40 €

Músiques tradicionals del món. 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 viatjarem 
pels cinc continents i destacarem aquelles músiques 
tradicionals més rellevants. En cada una de les 
sessions descobrirem les característiques musicals 
i antropològiques d’alguns pobles del món.

Dilluns de 19 a 20.30 h (8 sessions. Inici 11 abril)
Professora: Maria Salicrú Maltas
Preu: 24,60 €

Aproximació a la col·lecció Bassat. Curs per 
conèixer una de les col·leccions més signifi catives 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 

NOU

NOU
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Dijous de 19 a 20.30 h (4 sessions. Inici 14 abril)
Professora: Rosa Tarroja Marco
Hi col·labora: Fundació Lluís Bassat i Associació Sant Lluc per l’Art 
Preu: 12,30 €
Observació: La primera sessió es farà al CFP Tres Roques. Les altres 
seran a la Nau Gaudí. 

Economia domèstica: treu profi t dels teus diners. 
Aprèn a negociar amb els bancs, a prendre decisions 
de compra i fi nançament, 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.

Dimarts de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 12 abril)
Professora: Meritxell Martínez  
Preu: 24,60 €

Introducció a la llengua i a la cultura japonesa. 
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.

Dilluns de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 11 abril)
Professor: Masahide Kato    
Preu: 32,80 €

Introducció a les llengües i cultures del nord 
d’Àfrica. 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).

Dimecres de 19 a 21 h (10 sessions. Inici 13 abril)
Professora: Asmaa Aouattah
Preu: 41 €

Els 10 grans descobriments de l’historia de 
l’arqueologia. La tomba de Tutankamon, Pompeia, el 
palau de Cnosos, Micenes, el Machu-Picchu 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.

Dimarts de 19.30 a 21 h (10 sessions. Inici 12 abril)
Professor: Felip Masó i Raquel Badia
Preu: 30,75 €
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Convulsió al món àrab. Les darreres revoltes als 
països àrabs amb els canvis de govern provocats a 
Egipte, Tunísia i Jordània i les manifestacions en contra 
dels règims totalitaris en molts d’altres fan preveure 
un canvi en el joc de poders de la zona i també en 
l’àmbit internacional. Com poden afectar tots aquests 
canvis a la societat de cada país i fi ns a quin punt 
també a la resta del món? En aquest curs diferents 
especialistes parlaran sobre la situació de diversos països 
per poder entendre millor aquest moment històric.

Divendres de 19 a 20.30 h (4 sessions. Inici 20 de maig)
Professors: Felip Masó, Amir Hamed i David Rull
Preu: 12,30 €

Retalls d’història de Mataró i el Maresme al segle XX. 
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. 

Dijous de 19 a 20.30 h (8 sessions. Inici 14 abril)
Professor: Víctor Ligos 
Preu: 24,60 €
Observació: Dues de les vuit sessions seran sortides de camp. 
Dos itineraris per la ciutat.

CIÈNCIA, NATURA I MEDI AMBIENT

Meteorologia a l’abast de tothom. Quin temps 
farà? Barrejant una mica de teoria, mapes del 
temps d’Internet, coneixements 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 casos pràctics; per complementar 
el curs es visitarà una estació meteorològica.

Dimarts de 19 a 20.30 h (8 sessions. Inici 12 abril)
Professora: Clara Brucet Vinyals
Hi col·labora: Casa Capell (Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat)

Preu: 24,60 €

Iniciació a la jardineria sostenible. El curs farà una 
introducció a la jardineria sostenible  i tractarà sobre 
alguns dels seus aspectes: el manteniment, les plantes, 

NOU
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les podes, l’aigua i el reg, la gesta, la sanitat vegetal, 
els sòls i el disseny. Es faran sessions pràctiques.

Divendres de 18 a 20 h (9 sessions. Inici 15 abril)
Professor: Eduard Pey 
Hi col·labora: Associació Horts Urbans Bon Recés i Servei de Medi 
Ambient i Sostenibilitat   
Preu: 36,90 € (*)

Taller l’hort a casa. Cultiu d’hortalisses i plantes 
útils en balcons i terrats. 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.

Dissabtes de 10 a 13 h (6 sessions. Inici 30 abril)
Professora: Yolanda Delgado 
Hi col·labora: Associació Horts Urbans Bon Recés i Servei de Medi 
Ambient i Sostenibilitat   
Preu: 55,80 €

Macro: fotografi a d’aproximació a la natura. S’explica-
ran les tècniques, els procediments i els trucs necessaris 
per a aprendre a obtenir imatges de qualitat dels elements 
més menuts del nostre entorn natural: minerals, plantes, 
insectes i altres detalls. Es combinaran sessions teòriques i 
pràctiques. 

Dissabtes de 10 a 13.30 h (4 sessions: 30 abril, 7 i 21 maig i 
4 juny)
Professor: Albert Masó
Hi col·labora: Casa Capell (Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat) 
Preu: 43,40 €
Observació: Per a les sortides de camp és recomanable portar 
càmera rèfl ex, objectius i accessoris (trípode, fl aix, refl ectors...).

Agricultura ecològica. Introducció a la permacultura.
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 planifi cació 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.

Dijous de 19 a 21 h (9 sessions. Inici 14 abril)
Professor: Francisco Cerviño
Preu: 36,90 €

(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material

NOU
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Coneix els arbres i les plantes del nostre entorn.  
Curs per conèixer les plantes i els paisatges que ens 
envolten. Combina sessions teòriques i pràctiques 
per acostar-nos als diversos ecosistemes i a les 
espècies vegetals del medi natural i l’urbà. Plantes 
autòctones, plantes introduïdes, plantes invasores... 

Dimecres de 17.30 a 20.30 h (4 sessions. Inici 4 maig)
Professor: Cesc Balansó
Hi col·labora: Casa Capell (Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat)   
Preu: 24,60 €
Observació: A les sessions es combinarà una part de teoria amb una 
part de pràctica, en la qual es farà una sortida de camp.  

Plantes aromàtiques i medicinals. 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.

Dissabtes de 10 a 13 h (6 sessions. Inici 30 abril)
Professora: Engràcia Valls 
Preu: 55,80 € (*)

Iniciació a l’art i les tècniques fl orals. Curs orientat a 
la formació del públic en general en el camp de l’art fl oral 
partint d’un nivell base. Els aspectes tractats al curs com-
prenen una gran diversitat de temes, passant pel tracta-
ment de plantes fi ns a la manipulació de les fl ors.

Dilluns de 18.30 a 20.30 h (9 sessions. Inici 11 abril)
Professora: Maria Navas Montero
Preu: 55,80 €

Introducció a l’ornitologia. Descobreix els ocells que 
ens envolten. Curs d’iniciació que vol dotar els partici-
pants de les eines i els recursos necessaris per a fer els 
primers passos en el coneixement del món dels ocells i que 
els permeti tenir una base sufi cient per a continuar avan-
çant tant de manera autodidàctica com mitjançant cursos 
més avançats.

Divendres de 18.30 a 20 h (3 sessions. Inici 6 maig)
Professor: Héctor Andino
Preu: 12,30
Observació: La darrera sessió serà una sortida de camp i es farà 
el dissabte 21 de maig.

(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material

NOU
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Introducció al món de les olors: un món màgic, invisi-
ble, però real. 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 descriu-
re, 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’olo-
rar... Sempre olorem!

Dimarts de 19 a 21 h (10 sessions. Inici 12 abril)
Professora: Sandra Iruela
Preu: 41 €

Iniciació a la cosmètica natural. Taller bàsic per adquirir 
coneixements teòrics i pràctics essencials per poder 
elaborar 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 dels alumnes i amb supervisió 
de la professora.

Dijous de 17 a 19.30 h (7 sessions. Inici 14 abril)
Professora: Beatriu Lavado
Preu: 54,25 € (*)

EXPRESSIÓ

Comunicació no verbal. 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 con-
ferenciants, actors, actrius i artistes, polítics i polítiques, 
monitors i monitores, etc.

Dijous de 18 a 20 h (10 sessions. Inici 14 abril)
Professor: Toni Arteaga 
Preu: 41 €

Iniciació a l’il·lusionisme. L’art de l’engany honest. 
L’il·lusionisme és un mitjà d’expressió i comunicació que 
ens ajuda a trencar barreres mitjançant els jocs de mans. 
Desenvoluparem les nostres habilitats manuals. 

(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material

NOU

NOU
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Aprendrem a expressar-nos millor i a manipular l’atenció, la 
percepció i, fi ns i tot, la memòria de l’espectador.

Dijous de 19 a 21 h (6 sessions. Inici 5 maig)
Professor: Enric Magoo
Preu: 24,60 € (*)

Expressar-se en públic i tècniques de narració oral. 
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 fa-
ran pràctiques de lectura a classe i tècniques de respiració 
adients al text.

Dijous de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 14 abril)
Professora: Carme Faja
Preu: 32,80 €

Curs d’iniciació a l’escriptura creativa de relats curts. 
Curs adreçat a persones amb inquietuds literàries que vul-
guin aprendre tècniques d’expressió escrita, trucs de l’ofi ci 
d’escriptor i maneres d’idear i estructurar un relat curt. No 
cal tenir experiència d’escriure.

Divendres de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 29 abril)
Professor: Jordi Lopesino
Preu: 32,80 €

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

Dimecres de 19 a 21 h (10 sessions. Inici 13 abril)
Professor: Jordi Lopesino
Preu: 41 €

Taller d’iniciació a la joieria creativa. Joies de Mataró. 
Taller per aprendre les tècniques més bàsiques de la joie-
ria: 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.

Dimarts de 17 a 19 h (10 sessions. Inici 12 abril)
Professora: Maiane Fradera
Preu: 62 € (*)

(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material

NOU
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(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material

Joieria creativa II. De l’objecte a la joia (Reutilització 
i reciclatge). 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.

Dimarts de 19.15 a 21.15 h (10 sessions. Inici 12 abril)
Professora: Maiane Fradera 
Preu: 62 € (*)

Taller de restauració de mobles. Per reparar qualsevol 
objecte vell o antic, que no pateixi greus desperfectes, 
perquè millori el seu aspecte i torni a lluir. Per aprendre la 
reparació de la fusta vella, el tractament d’objectes corcats, 
les seves metodologies i els procediments i la decoració 
dels objectes i acabats. 

Dimecres de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 13 abril)
Professora: Judith Belenguer
Preu: 49,60 € (*)
Observació: Cada participant ha de portar un objecte a restaurar, 
de dimensions reduïdes.

Taller de ceràmica. Taller adreçat a persones interessa-
des en les arts plàstiques i els ofi cis. Conèixer, apropar i po-
sar en pràctica les principals tècniques de construcció de 
peces, dels acabats, de les textures, les formes i els colors 
en una peça.

Dimecres de 19.30 a 21.30 h (10 sessions. Inici 13 abril)
Professors: Mia Llauder i Joan Serra 
Preu: 62 € (*)

L’art i les tècniques del paper. El taller va dirigit a perso-
nes interessades en el disseny, que vulguin aprendre les di-
verses tècniques utilitzades en el món del paper i descobrir 
noves possibilitats en el seu ús. A partir d’un full de paper 
es poden crear moltes coses. Tradicionalment al Japó no 
només es fa servir per a escriure, s’utilitza en sectors tan 
diversos com l’arquitectura i l’interiorisme, i per a fer peces 
utilitàries o d’altres no utilitàries, com objectes decoratius, 
joguines, tèxtils, arquitectura en 3D, etc.

Dilluns de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 11 abril)
Professora: Yukiko Murata   
Preu: 55,80 € (*)

NOU
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Taller d’iniciació al dibuix. Taller per conèixer i optimit-
zar, de forma ràpida i directa, els recursos i coneixements 
propis en una disciplina tan necessària com el dibuix. 
Aprendre conceptes elementals de representació i percep-
ció de la Gestalt mitjançant exercicis pràctics.

Divendres de 18.30 a 20.30 h (9 sessions. Inici 15 abril)
Professora: Esther Aliu
Preu: 55,80 € (*)
Hi col·labora: Associació Sant Lluc per l’Art

Taller de creació de titelles. 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. Coneixe-
rem altres tècniques i tipologies, amb l’opció d’incorpora-
les al taller.

Dijous de 19.30 a 21.30 h (10 sessions. Inici 14 abril)
Professor: Joan Hortós
Preu: 62 € (*)
Hi col·labora: Associació Sant Lluc per l’Art

RECURSOS

Iniciació al vídeo digital. 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 fi ltres artístics, creació de 
videoclips i el fet de donar-li vida a les vostres fotos en un 
vídeo musical. També treballarem la tècnica de gravació 
per obtenir uns vídeos originals i divertits.

Divendres de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 15 abril)
Professor: Albert Canalejo 
Preu: 36,90 €
Observació: És necessari tenir coneixements bàsics d’informàtica.

Curs bàsic de fotografi a digital. Curs bàsic per aprendre 
els conceptes teòrics i pràctics essencials per tal d’adqui-
rir la tècnica fotogràfi ca i els coneixements formals de la 
fotografi a. El curs es desenvolupa en classes teòriques i 
pràctiques al carrer.

Grup matins. Dimarts de 10.30 a 12 h (12 sessions. Inici 12 abril)
Grup tardes. Dimarts de 19.30 a 21 h (12 sessions. Inici 12 abril)
Professors: Xènia Sola (matins) i Sergio Ruiz (tardes) 
Preu: 36,90 €
Observació: Cal disposar d’una càmera digital rèfl ex o digital bridge.
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Taller de fotografi a digital II. Creació fotogràfi ca. 
Ofereix les eines necessàries per a poder desenvolupar un 
treball creatiu més profund. Es treballaran el paisatge, la 
natura, el retrat i el reportatge i s’introduiran diverses ma-
neres de treballar amb aquestes disciplines i alguns dels 
seus fotògrafs referents. S’iniciarà un projecte fotogràfi c per 
donar sentit al contingut treballat i es realitzarà, amb un 
argument comú, una sèrie fotogràfi ca pròpia per exposar-la 
al mateix centre.

Dimecres de 19 a 20.30h (12 sessions. Inici 13 abril)
Professora: Xènia Sola
Preu: 55,80 €
Observació: Imprescindible haver cursat el primer nivell i portar 
càmera rèfl ex.

Taller d’il·luminació strobiest. Un miniestudi a la mot-
xila. Es mostraran les tècniques bàsiques per controlar la 
llum amb un equip de fl ashos portàtil tant en interiors com 
en exteriors. També es tractarà l’ús de l’equip necessari  i 
s’exploraran les diferents solucions existents per poder 
treure-li el màxim profi t als vostres fl ashos.

Dissabtes de 10 a 13 h (2 sessions. 7 i 21 de maig)
Professor: Albert Canalejo  
Preu: 18,60 €
Observació: És imprescindible tenir un nivell mitjà i càmera rèfl ex.

Aprèn a retocar les teves fotos. Amb aquest curs de 
disseny i retoc digital s’adquiriran els coneixements bàsics 
i necessaris per a millorar les fotografi es. Mitjançant fi ltres, 
capes i les eines del programari s’obtindran fotografi es més 
atractives i muntatges molt més originals.

Dimarts de 17 a 19 h (10 sessions. Inici 12 abril)
Professor: Albert Canalejo  
Preu: 41 €
Observació: Imprescindible tenir coneixements bàsics d’informàtica.

Retoc d’imatge digital (nivell avançat). Curs per ampliar 
coneixements en el món del programari de retoc digital i 
aplicar les tècniques professionals a les fotografi es perquè 
guanyin qualitat i valor. Conèixer les tècniques i els secrets 
del retoc d’un retrat, paisatge o bodegó.

Dimarts de 19.15 a 21.15 h (10 sessions. Inici 12 abril)
Professor: Albert Canalejo  
Preu: 41 €
Observació: Imprescindible tenir coneixements d’informàtica i haver 
cursat el curs Aprèn a retocar les teves fotos. 

(*) Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material



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

Dilluns de 19 a 21 h (6 sessions. Inici 2 maig)
Professora: Núria Amat  
Hi col·labora: Gremi de Perruqueria i Estètica de Mataró i el 
Maresme
Preu: 24,60 € (*)

Curs de Patchwork. 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…

Divendres de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 15 abril)
Professora: Maribel Gay 
Preu: 36,90 € (*)

Curs de patronatge i costura.  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 fotografi a, dibuix o peça de roba.

Grup matins. Dimarts de 10 a 12 h (10 sessions. Inici 12 abril)
Grup tardes (nivell avançat). Divendres de 19.15 a 21.15 h (9 
sessions. Inici 15 abril)
Professora: Sandra del Cerro
Preu matins: 41 € (*)
Preu tardes: 36,90 € (*)

Bricolatge domèstic. 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 calen, 
aprendre els perills i les precaucions a tenir en compte i, 
en cas de no poder fer nosaltres la reparació, tenir una 
idea del cost que pot suposar.

Dilluns de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 11 abril)
Professor: Jesus Ortiz 
Preu: 49,60 € (*)

ACTIC 1: Iniciació a la informàtica. Adreçat a l’alfabe-
tització digital en les àrees d’informàtica i ofi màtica bàsica. 
Des d’aprendre a utilitzar el ratolí i el teclat fi ns a saber què 
és un sistema operatiu i com treure’n profi t, passant per les 
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aplicacions bàsiques en ofi màtica i Internet. El contingut 
d’aquest curs s’adequa al temari ACTIC.

Grup matins. Dimecres de 9 a 11 h (10 sessions. Inici 13 abril)
Grup tardes. Dimecres de 17 a 19 h (10 sessions. Inici 13 abril)
Professors: Iván González (matins) i Jordi Clopés (tardes) 
Preu: 41 €

ACTIC 2: Iniciació a Internet. 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 re-
cursos disponibles a la xarxa. Aquest curs serveix de reforç 
de cara a l’examen ACTIC de nivell bàsic.

Grup matins. Dimecres de 11.15 a 13.15 h (10 sessions. 
Inici 13 abril)
Grup tardes. Dimecres de 19. 15 a 21.15 h (10 sessions. 
Inici 13 abril)
Professors: Iván González (matins) i Jordi Clopés (tardes) 
Preu: 41€
Observació: És imprescindible haver cursat el curs d’ACTIC 1 o tenir 
coneixements mínims informàtics.

ACTIC 3: Informàtica avançada 1. Curs de continuació 
al d’iniciació a la informàtica en el qual s’aprofundeix en els 
diferents conceptes bàsics tractats al primer curs ACTIC 1: 
Iniciació a la informàtica. Es treballa amb les eines ofi mà-
tiques més habituals i es prepara l’alumne per a la primer 
part del temari de l’examen ACTIC de nivell mitjà.

Grup matins. Dimarts de 9 a 11 h (10 sessions. Inici 12 abril)
Grup tardes. Dijous de 17 a 19 h (10 sessions. Inici 14 abril)
Professors: Iván González (matins) i Jordi Clopés (tardes) 
Preu: 41 €
Observació: És imprescindible haver cursat el curs d’ACTIC 2
o tenir coneixements informàtics.

ACTIC 4: Informàtica avançada 2. Curs continuació 
d’ACTIC 3 en el qual s’aprofundeix en els diferents con-
ceptes tractats al segon curs ACTIC 2 i es completa així el 
temari proposat per superar el nivell mitjà de la titulació 
ACTIC. Treballarem amb les eines informàtiques avança-
des de tractament de la informació, com bases de dades, 
edició fotogràfi ca, edició de so i vídeo i ofi màtica avançada.

Dijous de 19.15 a 21.15 h (10 sessions. Inici 14 abril)
Professor: Jordi Clopés 
Preu: 41 €
Observació: És imprescindible haver cursat el curs d’ACTIC 3 o
tenir coneixements informàtics.
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ACTIC 5: Internet avançat. Curs molt pràctic, conti-
nuació del curs d’iniciació a Internet, que aprofundeix 
en l’ús avançat d’Internet i les xarxes socials: Facebook, 
Tweeter,creació de blocs, videoconferència, xat, Google 
Apps, etc.

Divendres de 17 a 19 h (10 sessions. Inici 15 abril)
Professor: Jordi Clopés 
Preu: 41 €
Observació: És imprescindible haver cursat el curs d’ACTIC 4 
o tenir coneixements informàtics.

Creació del teu propi bloc. Curs per 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.

Dissabtes de 10 a 12 h (7 sessions. Inici 16 abril)
Professor: Iván González
Preu: 28,70 €

Full de càlcul. En aquest curs aprendrem a fer fulls de 
càlcul professionals, amb tot tipus de fórmules, funcions i 
format. Es farà servir l’Excel i es mostrarà la seva alternativa 
lliure Calc.

Dimarts de 11.15 a 13.15 h (6 sessions. Inici 12 abril)
Professor: Iván González 
Preu: 24,60 €
Observació: És imprescindible tenir nocions d’ofi màtica.

JOOMLA: Curs de gestió de continguts web. Curs pràctic 
adreçat a persones amb coneixements d’informàtica i 
Internet a nivell d’usuari. L’objectiu és aprendre a instal·lar, 
confi gurar i gestionar els continguts d’un CMS (sistema de 
gestió de continguts web) de tipus JOOMLA.

Dilluns de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 11 abril)
Professor: Alberto Nieto 

Preu: 32,80 €

Curs de creació i disseny de bases de dades. Curs 
pràctic adreçat a persones amb coneixements d’informàti-
ca 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) neces-
saris per a gestionar-la. També treballarem alguna alternati-
va de programari lliure per a la gestió de bases de dades.

NOU
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Dilluns de 17 a 19 h (7 sessions. Inici 11 abril)
Professor: Alberto Nieto 

Preu: 28,70 €

 SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

Curs de cuina creativa. Un curs dissenyat per a des-
pertar 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.

Dimarts de 18.30 a 20.30 h (7 sessions. Inici 3 maig)
Professor: Gonzalo Martínez
Preu: 28,70 €

Cuina mediterrània. Adreçat a persones interessades 
a conèixer la cuina mediterrània. Tindrem a taula les 
receptes i les preparacions de la cuina mediterrània més 
propera. El curs consisteix en l’elaboració de plats de l’arc 
mediterrani peninsular i d’altres indrets de la mediterrània.

Dimecres de 18.30 a 20.30h (10 sessions. Inici 13 abril)
Professor: Àngel De Gea
Preu: 41 €

Cuina dels cinc continents. Un viatge gastronòmic, a tra-
vés dels sentits, per descobrir les cultures més representa-
tives de la cuina del món i els seus ingredients més exòtics 
i diferents per al nostre paladar. El recorregut ens portarà 
per les cuines del Japó, Mèxic, Indonèsia i el Marroc, entre 
d’altres, i aprendrem les seves tradicions gastronòmiques a 
través de receptes típiques.

Dijous de 18.30 a 20.30 h (7 sessions. Inici 5 maig)
Professor: Gonzalo Martínez 
Preu: 28,70 €

Tapes, broquetes i aperitius. 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.

Divendres de 18.30 a 20.30 h (7 sessions. Inici 6 maig)
Professor: Gonzalo Martínez
Preu: 28,70 €

NOU
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Curs d’iniciació a la pastisseria. 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.

Dimecres de 10.30 a 13 h (7 sessions. Inici 13 abril)
Professor: Josep Garriga Bosch
Preu: 35,88 €

Chocolat. Taller monogràfi c 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 les plantilles fi ns al mun-
tatge fi nal. Per una altra banda, 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.

Dilluns de 18 a 21 h (4 sessions. Inici 11 abril)
Professor: Jordi Saban 
Preu: 24,60 €

Melmelades casolanes: un rebost suggerent.Descobri-
rem els secrets, els coneixements i els estris necessaris per 
a poder fer bones melmelades. Les fruites, el control de 
l’acidesa, la pectina, el sucre, la cocció, l’envàs...
Coneixerem algunes melmelades aptes per a celíacs i 
diabètics. Durant la part pràctica elaborarem melmelada, 
confi tura, gelea, xútnei i/o relish (agredolç).

Dissabtes de 11.15 a 13.15 h (2 sessions. 28 maig i 4 juny)
Professora: Núria Duran de Grau 
Preu: 12,40 €

Iniciació a la cuina japonesa. Monogràfi c pensat per a 
iniciar-se a la cuina i la cultura culinària japoneses. Apren-
drem a cuinar, sense gaire esforç i amb productes fàcils de 
trobar als mercats i les botigues especialitzades, autèntics 
plats de la cultura nipona.

Divendres de 18.30 a 21 h (2 sessions. 15 i 29 abril)
Professor: Mihoko Sugita 
Preu: 15,50 €

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

Dilluns de 18 a 21.30 h (4 sessions. Inici 16 maig)
Professora: Mireia Sans 
Preu: 43,40 €

Cuina i salut. Cuinem per viure millor. Un curs per 
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.
 
Dissabtes de 11 a 13.30 h (3 sessions. 30 d’abril i 7 i 21 de maig)
Professora: Montse Tàpia
Preu: 23,25 €

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

Dimarts de 18 a 20.30 h (3 sessions. Inici 12 abril)
Professora: Montse Tàpia
Preu: 23,25 €

Curs de tast i coneixement dels vins. 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.

Divendres de 18.30 a 21 h (9 sessions. Inici 15 abril)
Professor: Oriol Artigas 
Hi col·labora: Cellers de Mataró  
Preu: 46,13 €
Observació: El transport a la visita no està inclòs en el preu.

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

Dimecres de 19 a 21 h (7 sessions. Inici 4 maig)
Professors: Oriol Artigas i Gonzalo Martínez
Hi col·labora: Cellers de Mataró 
Preu: 43,40 €
Observació: Per fer aquest curs és necessari tenir coneixements 
mínims de tast i coneixements del vi.

Curs d’iniciació al ioga i la meditació. Curs per apren-
dre i practicar les antigues tècniques del ioga i la meditació 
per tal que resultin pràctiques, efectives i fàcils de fer.

Grup matins. Dimecres de 10.30 a 12.30 h (10 sessions. 
Inici 13 abril)
Grup tardes. Dimarts de 19 a 21 h (10 sessions. Inici 12 abril)
Professora: Dúnia Torné 
Preu: 41 €
Observació: S’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola. 

Curs de ioga i meditació II. Aprofundiment de les tècni-
ques del ioga i la meditació. Dirigit a persones que ja han 
fet el primer nivell o amb experiència prèvia. Es requerei-
xen unes condicions físiques òptimes.

Dissabtes de 10.30 a 12.30 h (9 sessions. Inici 16 abril)
Professora: Dúnia Torné 
Preu: 36,90 €
Observació: S’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola.  

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

Divendres de 19 a 21 h (9 sessions. Inici 15 abril)
Professora: Catherine Hanssen 
Preu: 36,90 €
Observació: S’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola.  

Curs d’iniciació al massatge. Per l’aprenentatge de tèc-
niques senzilles, els participants desenvoluparan l’habilitat 
per poder fer un massatge agradable i benefi ciós a les 
persones del seu voltant.

Dimecres de 19 a 21 h (10 sessions. Inici 13 abril)
Professora: Catherine Hansen 
Preu: 41 €
Observacions: S’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola.   
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Taller de massatge per a nadons (de 0 a 1 any). Per 
descobrir i aprendre a fer massatges al teu nadó i, al ma-
teix temps, poder practicar a casa els moviments de mas-
satge 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.

Dimecres de 10 a 12 h (8 sessions. Inici 27 abril)
Professora: Fanny Mugny 
Preu: 49,60 €
Observació: Poden venir mare i pare. S’ha de portar un canviador o 
travesser i una tovallola.

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

Dissabtes (4 sessions. 7, 14 i 28 de maig i 11 de juny)
Grup d’1 a 2 anys. De 10 a 11.30 h 
Grup de 2 a 4 anys. De 11.45 a 13.15 h 
Professora: Fanny Mugny 
Preu: 18,60 €
Observacions: Poden venir mare i pare. S’ha de portar roba còmoda 
i una tovallola.

Curs de shiatsu. 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.

Dilluns de 18 a 20 h (9 sessions. Inici 11 abril)
Professora: Carla Ribera 
Preu: 36,90 €
Observació: S’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola. 

Gestió de l’estrès. L’estrès s’ha convertit avui dia en una 
malaltia que afecta la majoria de la població. La feina, la 
falta de temps, les obligacions i, en general, la nostra gestió 
personal fan que visquem amb la sensació de no poder 
arribar a tot i de viure constantment estressats. Gestionar, 

NOU
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Trobareu més informació dels cursos, contingut i 
professorat, i de la resta d'activitats a www.mataro.cat.

doncs, aquest estrès és una part molt important per millo-
rar la nostra qualitat de vida.

Dimarts de 19 a 21 h (4 sessions. Inici 24 maig)
Professora: Greace Puerta
Preu: 24,80 €

Intel·ligència emocional. La intel·ligència emocional és 
la que ens ajuda a millorar la relació amb un mateix i la 
relació amb els altres. Millorar-la suposa tenir més control 
sobre les nostres emocions, sobre la nostra felicitat i sobre 
la nostra salut emocional.

Grup matins. Dimarts de 10.30 a 12.30 h (6 sessions. Inici 12 abril)
Grup tardes. Dimarts de 19 a 21 h (6 sessions. Inici 12 abril)
Professora: Greace Puerta
Preu: 37,20 €

Comunicació assertiva. Per millorar les teves re-
lacions. 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 per reduir els confl ictes.

Dilluns de 19 a 21 h (6 sessions. Inici 11 abril)
Professora: Greace Puerta 
Preu: 37,20 €
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EXPOSICIONS (3r trimestre curs 2010-2011)

“Els sons visibles” és una exposició 
fotogràfi ca accessible, que 
s’emmarca dins el projecte “Música 
a l’abast”, que pretén fomentar la 
igualtat d’oportunitats en les arts 
així com reconèixer el potencial 
creatiu de les persones. Infants, 
joves i adults amb diversitat funcional 
participen en activitats musicals 

i aporten la seva forma singular d’experimentar la música i 
d’interactuar a través seu. Un recull de mirades on es contemplen 
moments d’aprenentatge, experiències viscudes i emocions 
compartides a través de l’art.
28 imatges d’Ariadna Trias acompanyades de textos de Màrius 
Serra. Imatges que ens commouen i desperten noves visions del 
nostre entorn (i de nosaltres mateixos) i textos que ens conviden 
a la refl exió, a somriure, i que juntament amb la imatge ens 
transmeten el que els nostres protagonistes no ens poden explicar 
amb paraules.

Amb la col·laboració de:
Associació Taller d’Idees / Escola Municipal de Música de Mataró

“RETRAT DE CERDANYOLA”
De l’11/04 al 29/05 - Sala d’actes Tres Roques

Agafar la càmera, sortir al carrer i retratar el barri de Cerdanyola. 
Aquesta és la proposta que vàrem fer als alumnes del segon nivell 
de fotografi a del primer trimestre del curs 2010-2011. 

El resultat és aquesta exposició, “Retrat de Cerdanyola”, que vol 
mostrar la realitat del barri més extens de Mataró, d’un barri plural 
i divers, on comparteixen espai diferents persones amb diferents 
condicions físiques i culturals, edifi cacions de característiques 
diferents i espais compartits pels grans i pels petits. 
Aquestes nou mirades apropen la realitat de Cerdanyola des del 
punt de vista personal, en diferents formats, treballant diferents 
disciplines, amb un resultat com el barri, plural i divers.

Fotografi es d’Àngels Jubany, Francesca Manonelles, Jordi Català, Jordi Coll, Jordi 
de la Hoz, Jordi Estaragués, Montse Esteve, Quico Castañer i Verònica Garcia.

Amb la col·laboració de: 
Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de Mataró / Escola Municipal de 

Música de Mataró / IES Miquel Biada / Casal d’Avis de Cerdanyola

“ELS SONS VISIBLES”
Del 02/06 al 02/07 - Sala d’actes Tres Roques



“EL DISSABTE FEM UN VERMUT AMB...”
1r cicle de conferències d’escriptores 
i escriptors mataronins 

S’inicia el primer cicle de conferències, obert al públic en 
general i en especial a la gent amb inquietuds literàries, on un 
seguit d’escriptores i escriptors mataronins ens explicaran les 
vicissituds de viure i dedicar-se al món de l’escriptura.  

Al fi nal de cada xerrada els conferenciants prendran un vermut 
amb els assistents i, dins d’un marc més distès, “la faran petar” 
de tu a tu amb el públic.
 
Aquest cicle de conferències està organitzat per Planeta lletra, 
grup de treball del taller d’escriptura creativa de Tres Roques 
(http://3rescrituracreativa.blogspot.com). 
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ALTRES ACTIVITATS (3r trimestre curs 2010-2011)

...CARE SANTOS. Mataró, 1970. Escriptora 
i crítica literària. Ha publicat més de 40 
llibres, la majoria de narrativa. Ha guanyat 
premis tan prestigiosos com l’Ateneu Jove 
de Sevilla, el premi Ciutat d’Alcalà, el premi 
Ana María Matute, el premi Alfonso Cossío, 
el Gran Angular i el premi Edebé. Escriu en 

...LOLA CASAS. Mataró, 1951. Més de 
40 anys exercint de mestra d’educació 
primària. Formadora del professorat. 
Conferenciant  sobre temes de literatura 
infantil i juvenil destinades a pares, mestres 
i infants. Més de 30 obres publicades entre 
assajos sobre literatura, contes i poesia per 
a públic infantil i juvenil. 

...GUILLEM SÀNCHEZ (i EDUARDO 
GALLEGO). Mataró, 1963. Escriptor. 
Des de 1994 escriu i publica en tàndem 
amb l’Eduardo Gallego (Cartagena, 1962. 
Novel·lista, botànic i micòleg) relats i 
articles relacionats amb la ciència fi cció. 
Tenen publicades més de vint novel·les, 

català i castellà i la seva obra s’ha traduït a més de mitja dotzena 
d’idiomes a tot el món.

entre curtes i llargues, innumerables relats i alguns assajos. Han 
estat guardonats amb el premi Alberto Magno, el Juli Verne, el 
premi Ignotus (els anys 1997, 1998 i 2010) i el premi UPC 2008.

DISSABTE 18 DE JUNY / Hora: 12 h / Lloc: Sala d’actes Tres Roques 

DISSABTE 21 DE MAIG / Hora: 12 h / Lloc: Sala d’actes Tres Roques 

DISSABTE 2 D’ABRIL / Hora: 12 h / Lloc: Sala d’actes Tres Roques 



TRES ROQUES Centre de Formació Permanent
Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Mataró

Pl. del Canigó, 7 (C. Tres Roques) - 08303 Mataró
Tel. 93 758 24 75 / Fax 93 758 24 76

tresroques@ajmataro.cat / ime@ajmataro.cat
/ www.mataro.cat /
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