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PERÍODE DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS
DEL 4 AL 18 DE MARÇ DE 2013, 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.
Activitats adreçades a persones a partir dels 16 anys.
Podeu realitzar la sol·licitud d’inscripció i trobar informació del procés a:
www.mataro.cat/tresroques
Direcció d’ensenyament (baixada de les Figueretes, 1, 2n)
Centre de formació permanent Tres Roques (pl. del Canigó, 7)
Oficines d’atenció ciutadana (de dilluns a divendres de 9 a 15 h)
El pagament de les activitats s’ha de fer a través del compte bancari
2038 6697 72 6400002655 de Bankia un cop publicades les llistes, el 21
de març, amb l’acceptació i realització de l’activitat.
La data límit per fer l’ingrés és el 8 d’abril de 2013.
Cal indicar nom i cognoms i activitat en el concepte de l’ingrés. En
cas de no fer-ho s’haurà de fer arribar el rebut de pagament per correu electrònic, fax o al mateix centre
Les llistes es podran consultar al mateix CFP Tres Roques, a la Direcció d’ensenyament i a www.mataro.cat/tresroques
Podeu trobar més informació dels cursos i de la resta d’activitats a
www.mataro.cat/tresroques

CURSOS I TALLERS / HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Grans directors i intèrprets llegendaris de la
música clàssica.
Dijous de 19.15 a 20.45 h (6 sessions. Inici 18 d’abril)
Imparteix: M. Teresa Julià

NOU

27 e

Curs de música clàssica, dedicat a conèixer els més reconeguts directors
d’orquestra i intèrprets del segle XX i XXI. L’art de direcció de Markevitx,
Kleiber, Karajan, Berstein, Abbado, Rattle, Dudamel... la combinarem
amb les actuacions d’instrumentistes llegendaris Oistrakh, Cortot, Rubinstein, Rostrópovitx, Menuhin, Pollini... units per la mateixa passió
per a la música.
Monogràfic Glenn Gould: pianista excèntric i polèmic. NOU
Dijous de 19.15 a 21.15 h (1 sessió. 6 de juny)
Imparteix: M. Teresa Julià
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6e

La vida i l’obra de GLENN GOULD ha rebut una atenció pòstuma sense precedents, fruit d’una excèntrica personalitat , rodejada de misteri. Pianista de
caràcter peculiar, amb criteris musicals sorprenents però encertats, posava
de manifest sempre una gran cultura musical .

Curs de cinema africà.
Divendres de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 19 d’abril)
Imparteix: Francesc Alarcón

NOU

36 e

Es resumirà la historia del cinema africà partint de diferents directors que han aconseguit sortir del continent amb les seves obres, i
com representen els seus problemes. Conèixer el cinema africà, per
apropar una mica les seves tendències, cultura, metodología, inquietuds, i comprendre les diferents motivacions d’aquest continent a
l’hora de mostrar els seus problemes, des d’un punt de vista net,
purament africà.
Curs de crítica de cinema.
Divendres de 17.30 a 19 h (6 sessions. Inici 19 d’abril)
Imparteix: Judith Vives i Jesús Gonzàlez

27 e

Curs que planteja les nocions i criteris que ha de seguir un crític a
l’hora de fer el comentari d’una pel·lícula. Es donaran pautes per entendre com es fan i consumeixen les pel·lícules, quines són les diferents
tendències i modes cinematogràfiques actuals i com arriben a l’espectador. Es farà un repàs dels tipus i formats de crítica i es posaran en
pràctica amb exercicis i debats.
Conversa en alemany. Nivell inicial
Divendres de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 19 d’abril)
Imparteix: Carla Jarque

36 e

El curs està dirigit a totes aquelles persones que vulguin començar a
posar en pràctica la vessant oral de l’alemany. Tractarem situacions
relacionades amb el nostre dia a dia que ens han d’ajudar a perdre la
por i a ser més espontanis.
També treurem temes per poder fomentar el debat i l’opinió, tot i que a
un nivell inicial.
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Observació: el nivell que ha de servir de guia és l’A2, equivalent a un 2n de EOI. Tot i això, com que el
nivell inicial a vegades és complicat de determinar, el curs busca adaptar-se a les necessitats i al nivell
dels participants.

Inicia’t amb l’anglès.
Dijous de 10.30 a 12 h (8 sessions. Inici 18 d’abril)
Imparteix: Rebeca Olivera

NOU

36 e

Si l’anglès et sona com si fos d’un altre planeta, aquest curs és per a
tu. Aprendrem de manera amena i pràctica tot el que cal saber d’aquest
idioma per establir una primera base de manera que l’anglès no sigui
aliè per a tu mai més.
Anglès per viatjar.
Dimecres de 17.30 a 19 h (8 sessions. Inici 17 d’abril)
Imparteix: Rebeca Olivera

36 e

Curs d’anglès dissenyat per desenvolupar les habilitats d’expressió i
comprensió orals. Els alumnes aprendran a defensar-se oralment en
anglès en situacions formals i informals relacionades amb el món del
viatges. Els objectius principals seran que l’alumne ampliï el seu vocabulari i guanyi confiança i fluïdesa.
Conversa intermedi/alt en anglès: Parlem d’art,
cinema, teatre...
Dimecres de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 17 d’abril)
Imparteix: Rebeca Pérez Bermejo

NOU

36 e

Taller de conversa en què desenvoluparem les nostres habilitats en l’idioma
a través del art, el cinema el teatre, i potser també fer safareig? En aquest
curs desenvoluparem estructures complexes per argumentar les nostres
opinions, treballarem vocabulari d’àmbit internacional i guanyarem fluïdesa i seguretat.
Observacions: el contingut del curs està pensat per a alumnes amb nivell mig /alt
d’anglès, equivalent a 3-4 anys de l’EOI.
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Conversa en italià. Nivell inicial.
Dimecres de 17.30 a 19 h (8 sessions. Inici 17 d’abril)
Imparteix: Nicoletta Nanni

36 e

S’aprendran estructures lingüístiques per comunicar-se en italià en situacions bàsiques i diàries, com ara al bar, al restaurant, al carrer, de
compres, en hotels, etc. Es tractaran els principals aspectes de la cultura italiana com els hàbits dels italians, els horaris, el temps de lleure, la
cuina, les vacances, la música, l’art, etc.
Observacions: el contingut del curs està pensat per a alumnes amb nivell de principiants.

Conversa en portuguès inicial.
Dimecres de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 17 d’abril)
Imparteix: Nicoletta Nanni

NOU

36 e

S’aprendran estructures lingüístiques per comunicar en portuguès en situacions bàsiques i diàries. Així mateix es tractaran els principals aspectes
de la cultura portuguesa i brasilera, els seus hàbits, horaris, gastronomia,
les vacances, la música...
Observacions: el contingut d’aquest curs està pensat per alumnes amb un nivell de
principiants.

Els orígens de l’ escriptura.
Divendres de 19.15 a 21.15 h (4 sessions. Inici 19 d’abril)
Imparteix: Felip Masó Ferrer

24 e

L’aparició de l’escriptura ha estat l’invent més important de la història de la
Humanitat. En aquest curs coneixerem de forma pràctica quins van ser els
primers sistemes d’escriptura de la història i com es van desenvolupar fins
acabar en l’aparició del nostre alfabet.
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Podeu trobar més informació a www.mataro.cat/tresroques

CURSOS I TALLERS / CIÈNCIA, NATURA I MEDI AMBIENT

Alguns secrets del nostre mar. El litoral
del Maresme.

NOU

Dijous de 19.15 a 20.45 h (5 sessions. Inici 2 de maig)
Imparteix: Salvador Punsola

30* e

El nostre mar, tan a prop i a la vegada tan desconegut. Amb les cinc
sessions proposades es vol aconseguir que “Alguns secrets del nostre
mar” deixin de ser-ho. Per aconseguir-ho, proposem remuntar-nos uns
150.000 anys i superficialment, explorar aquella costa i la seva evolució
fins als nostres dies.
Coneix la nostra costa. Com és el fons? Quins ecosistemes té? Quins habitants del mar hi ha a Mataró? Quines aus marines veiem a la nostra
costa? Totes aquestes preguntes que amb boniques imatges seran contestades àmpliament de forma amena i divertida.
Observacions: el dia 30 de maig hi haurà una sortida al EMB de Badalona i al pont
del petroli

Horticultura ecològica.
Dissabtes de 10 a 12.30 h (6 sessions. Inici 20 d’abril)
Imparteix: Paco Cerviño
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45 e

Curs teòric amb alguna sessió pràctica. El curs farà una introducció dels
principis de disseny i cultiu de l’horticultura ecològica seguint les normes
d’aquesta, i tractarà sobre els seus aspectes: bases teòriques, bases
tècniques, maneig del sòls i l’aigua i control de plagues i malalties, així
com les eines de planificació per al disseny.

Iniciació a la jardineria sostenible
Dissabtes de 10 a 12.30 h (5 sessions. Inici 4 de maig)
Imparteix: Eduard Pey

50 e

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

Educador ambiental
Dijous de 18.45 a 21 h (6 + 1 sessions. Inici 18 d’abril)
Imparteix: Sergi Travessa i Mar Romero
de L’Obaga Serveis Ambientals

54 e

Curs adreçat a persones que vulguin ampliar els seus coneixements en
l’àmbit de l’educació ambiental. Els continguts combinen coneixements
teòrics amb una vessant més pràctica, usant algunes de les eines i recursos més utilitzats.
Especialització del curs de monitor de lleure en el camp de l’educació
ambiental.
Observació: al final del curs hi haurà una sortida de camp el dissabte 11 de maig

Astronomia: tan fàcil com mirar el cel
Dissabtes de 10 a 13.30 h (3 sessions. 1, 8 i 15 de juny)
Professors: Carles Schnabel i Rat Parellada

42 e

Amb l’ajuda de materials audiovisuals, simulacions, planetari digital
i instruments d’observació, adquirirem una bona base en astronomia,
aprendrem a orientar-nos prenent com a referència el cel, aprendrem
a mirar, localitzar i reconèixer els astres i grups celests notables del
nostre cel nocturn, i ens familiaritzarem amb els instruments bàsics de
l’astronomia de posició: planisferi, llunari, nocturlabi...
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Conservants casolans i conserves casolanes.
Divendres de 18 a 20.30 h (5 sessions. Inici 19 d’abril)
Professors: Paco Cerviño

37,50 e

Taller pràctic amb només un 30% de teoria, en què aprendrem no només les tècniques clàssiques de conservació, sinó que, a més, coneixerem els conservants naturals, i el temps de durada i efecte d’aquestes
tècniques. Tot des d’un punt de vista senzill però alhora tècnic.
La farmaciola natural. Taller de plantes
medicinals.

NOU

Dimarts de 10 a 12h (2 + 1 sessions. 4, 11 i 18 de juny)
Imparteix: Sergi Travessa i Mar Romero
de L’Obaga Serveis Ambientals

24 e

El Taller pretén introduir els participants en el món de l’etnobotànica
i la fitoteràpia, mitjançant l’elaboració pràctica d’alguns dels remeis
amb plantes medicinals tradicionalment més utilitzats. Tots els pobles
i civilitzacions de la humanitat han utilitzat el seu entorn natural com
a font de remeis curatius, i en especial les plantes. Durant la sortida de camp aprendrem a reconèixer i identificar les principals plantes
medicinals del nostre entorn, en descobrirem els seus usos i les seves
propietats remeieres.
Observació: al final del curs hi haurà una sortida de camp el dimarts 18 de juny de
9 a 13 h
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Podeu trobar més informació a www.mataro.cat/tresroques

CURSOS I TALLERS / EXPRESSIÓ

Expressar-se en públic i tècniques de narració oral
Dilluns de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 15 d’abril)
Imparteix: Carme Faja

48 e

Curs de desenvolupament de tècniques d’expressió oral en públic: com
parlar, com llegir i com comportar-se en públic. Perdre la por de parlar
en públic i saber modular la veu segons el text o la situació en què es
trobi l’orador/a. Es faran pràctiques de lectura a classe i tècniques de
respiració adients al text.
Curs de grafologia nivell II
Divendres de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 19 d’abril)
Imparteix: Floren Solà Basas

NOU

36 e

La grafologia ens permet observar i estudiar els misteris que hi ha en les
escriptures de les persones que ens envolten i en la nostra pròpia escriptura. Podem descobrir el caràcter, la personalitat, allò que volem mostrar
i també allò que volem amagar. Amb aquest segon curs de grafologia
podrem començar a fer anàlisis grafològiques i poder dir allò de “digues
com escrius i et diré com ets”.
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Iniciació al dibuix.
Dijous de 18.30 a 20.30 h ( 9 sessions. Inici 18 d’abril )
Imparteix: Eduard Novellas

54* e

Iniciació al llenguatge de dibuix, tot practicant amb els procediments que
em són propis: carbonet, llapis grafit, sanguina, tinta i collage. Bases per
a l’anàlisi dels elements visuals a partir de la línia, la taca i el traç, el
clarobscurs, l’encaix i la composició. Nocions bàsiques de geometria plana
i perspectiva.
* Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

Aquarel·la nivell II.
Dilluns de 18.30 a 20.30 h ( 9 sessions. Inici 15 d’abril )
Imparteix: Eduard Novellas

NOU

54* e

Construcció. Facilitar a cada alumne les eines necessàries per a la recerca d’un estil propi en el camp de la pintura, a través de l’aquarel·la i
les seves pròpies possibilitats.
* Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

Iniciació a la joieria.
Dimarts de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 16 d’abril)
Imparteix: Maiane Fradera

64* e

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.
* Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.
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Iniciació a la ceràmica.
Dimecres de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 17 d’abril)
Imparteix: Mia Llauder – Escola Eixió

48* e

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.
* Aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

Taller de restauració de mobles.
Dilluns de 10.30 a 12.30 h (9 sessions. Inici 15 d’abril)
Imparteix: Carme Hanacsek

72 e

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.
Observacions: cada participant ha de portar un objecte per restaurar, de dimensions
reduïdes i una bata per no embrutar-se.

Patronatge i costura.
Dilluns de 10 a 12 h (9 sessions. Inici 15 d’abril)
Imparteix: Sandra del Cerro

54* e

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

IMATGE I So
Curs de creació fotogràfica
Dijous de 17.30 a 19h (8 sessions. Inici 18 d’abril)
Imparteix: Xènia Sola Masafrets

36* e

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

Fotografia digital. Nivell bàsic
Grup matins. Dimarts de 10.30 a 12 h (11 sessions. Inici 16 d’abril)
Grup tardes. Dimarts de 20 a 21.30 h (11 sessions. Inici 16 d’abril)
49,50 e
Imparteix: Xènia Sola (matins) i Sergio Ruiz (tardes)

Aquest curs proposa endinsar-nos en la tècnica fotogràfica per tal de
tenir un control total sobre la imatge que volem obtenir, és a dir, controlar tot el procés des que tenim la idea de la fotografia fins que obtenim
el resultat final.
15

Observació: és imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o digital bridge.

Fotografia digital. Nivell 2.
Grup matins. Dimecres de 10.30 a 12 h (11 sessions. Inici 17 d’abril)
Grup tardes. Dimarts de 18 a 19.30 h (11 sessions. Inici 16 d’abril)
49,50 e
Imparteix: Xènia Sola (matins) i Sergio Ruiz (tardes)

Dirigit a aficionats amb nocions bàsiques que volen seguir aprenent i
perfeccionant el seu treball. Aquest curs oferirà l’oportunitat de fer un
tast de diverses disciplines: la fotografia d’estudi (el retrat, el bodegó
i el macro amb la il·luminació específica), la fotografia d’exteriors (el
paisatge i l’arquitectura), el reportatge i la fotografia nocturna.
Observació: és imprescindible haver cursat el primer nivell o similar i portar una
càmera rèflex.

Gravació de vídeo bàsic.
Dimarts de 17.30 a 19 h (8 sessions. Inici 30 d’abril)
Imparteix: Jordi Aliberas

NOU

36 e

Amb qualsevol càmera de vídeo podem gravar les nostres pel·lícules.
Només falta saber com extreure el màxim partit d’aquestes imatges
enregistrades. Aquest és un curs bàsic de vídeo destinat a persones que
utilitzen el vídeo a nivell domèstic i volen acabar de dominar-lo.
Observació: els alumnes hauran de disposar d’una càmera de vídeo.

Píndola formativa. Jugar amb la fotografia.

NOU

Dimarts de 10 a 12 h (2 sessions. 8 i 15 de juny)
Imparteix: Xènia Sola

12 e

El curs vol fugir de la classe teòrica. Pretén ser un punt de trobada per
a tots aquells amants de la fotografia que van trobar una manera de
divertir-se, enamorant-se dels recursos visuals amb una intenció lúdica.
S’utilitzaran diferents càmeres, joguines fotogràfiques, lents amb característiques diverses, per així fer un tastet d’aquests aparells i passar
una bona estona, lluny de la complicitat tècnica de les càmeres reflex.
16

Observació: S’haurà de portar un rodet de 35mm. El revelat i la digitalització s’abona a
part del cost del curs, aproximadament uns 7 euros addicionals.

Curs de il·luminació en retrat.
Dimecres de 19 a 21h ( 8 sessions. Inici 17 d’abril)
Imparteix: Sergio Ruiz

48 e

El curs s’endinsa en la temàtica del retrat. El repte de treure un bon retrat
en condicions desfavorables o la planificació d’una il·luminació d’estudi concreta són problemes freqüents, però el diàleg, no sempre parlat
entre el fotògraf i el model, és un problema específic del retrat. Tractar
el model, la llum, el vestuari, etc. són aspectes essencials per a un bon
resultat. En el curs es donen solucions a totes aquestes qüestions.
Observació: és imprescindible haver cursat el primer nivell o segon nivell de fotografia
i portar una càmera rèflex.

Píndola formativa. Social media per a fotògrafs.
Dissabte de 10 a 12 h (2 sessions. 11 i 18 de maig)
Imparteix: Albert Canalejo

NOU

12 e

Taller enfocat a aficionats i professionals de la fotografia que volen treure el màxim rendiment a les xarxes socials, millorar la seva presència a
Internet o promocionar el seu treball. Coneixerem les eines bàsiques per
gestionar des del nostre bloc fins a les xarxes socials més populars; i crearem i gestionarem un portafoli per potenciar la nostra marca personal.
Píndola formativa. Perd la por al flaix de mà.

NOU

Dissabte de 10 a 13 h (2 sessions. 20 i 27 d’abril)
Imparteix: Albert Canalejo

18 e

Amb l’Strobist (o flaix de mà), les teves fotos ja no seran el mateix. En
aquest taller d’il·luminació Strobist es mostraran les tècniques bàsiques
per controlar la llum amb un equip de flaixos portàtil tant en interior com
exterior. També es tractarà l’ús de l’equip necessari  i s’exploraran les
diferents solucions existents per poder treure el màxim profit als teus
flaixos. Aprendràs a controlar la llum com un professional.
17

Taller de Lightroom. Flux de treball en fotografia.
Dilluns de 19.15 a 21.15 h ( 8 sessions. Inici 15 d’abril )
Imparteix: Sergio Ruiz

48 e

Aquest taller dóna solucions en tot el procés fotogràfic digital. Des de la
presa de decisions a l’hora de triar el tema, passant per la importació
d’arxius a l’ordinador, l’arxivat... fins al resultat final en qualsevol versió. Un cop tenim les nostres fotografies, cal fer una gestió adequada
dels arxius per tal de no perdre la informació i tenir-la ben arxivada
i guardada. El resultat final es basa en el control i la gestió de tot el
procés.
Fotografia de fauna.
Dissabtes de 10 a 13.30 h (4 sessions. Inici 11 de maig)
Imparteix: Albert Masó

NOU

56 e

També coneguda com a fotografia de fauna, d’animals, la caça fotogràfica és una especialitat de la fotografia de natura, útil per als estudis de
zoologia, ecologia, biologia en general, museística, didàctica, elaboració
d’exposicions i en totes aquelles activitats en les que es requereixen imatges del món natural.
Observació: és imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o digital bridge, així
com coneixements mínims en fotografia.

Fotografia de viatge: capta l’essència d’altres llocs.
Divendres de 17.30 a 19 h (8 sessions. Inici 19 d’abril)
Imparteix: Eva Parey

36 e

L’objectiu del taller és aprendre a organitzar un viatge per poder captar l’essència del recorregut amb la càmera fotogràfica. S’explicarà la
tècnica necessària per fotografiar les diverses situacions pròpies d’un
viatge així com tècniques per retratar a la gent autòctona, com aconseguir les millors instantànies paisatgístiques i com muntar tot el material per presentar-ho un cop arribat a casa.
18

Observació: és imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o digital bridge, així
com coneixements mínims en fotografia.

INFORMÀTICA
iniciació a la informàtica
Grup matins. Dimecres de 9 a 11 h (9 sessions. Inici 17 d’abril)
Grup tardes. Dimecres de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 17 d’abril)
Imparteix: Iván González (matins) i Jordi Clopés (tardes)

54 e

Adreçat a l’alfabetització digital en les àrees d’informàtica i ofimàtica bàsica. Des d’aprendre a utilitzar el ratolí i el teclat, components
principals de l’ordinador, creació de carpetes, un sistema operatiu, com
treure profit de l’ordinador, passant per les aplicacions bàsiques en ofimàtica i Internet. El contingut d’aquest curs serveix de preparació pel
nivell bàsic de la certificació ACTIC.

Internet pràctic.
Grup matins. Dimecres d’11.15 a 13.15 h (9 sessions. Inici 17 d’abril)
Grup tardes. Dimecres de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 17 d’abril)
Imparteix: Iván González (matins) i Jordi Clopés (tardes)
54 e

Vols treure el suc a Internet? Utilitzar totes les funcions del correu electrònic? Vols tenir la teva agenda en línia i rebre’n avisos? Saps xatejar?
Vols comprar o vendre per Internet? Realitzar una vídeo conferència amb
qualsevol lloc del mon? Veure vídeos en línia? Descarregar música i pel·
lícules de la xarxa? Saps com utilitzar Internet de forma segura? Coneixes
el núvol? Internet pràctic és un curs pràctic emmarcat dins del temari
bàsic de la certificació ACTIC.
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Actic Mig - Ofimàtica: processador de text, full de
càlcul, presentacions i el núvol
Grup matins. Dimarts de 9 a 11 h (9 sessions. Inici 16 d’abril)
Grup tardes. Dijous de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 18 d’abril)
Imparteix: Iván González (matins) i Jordi Clopés (tardes)

54 e

Aprèn des del principi però amb profunditat les principals eines ofimàtiques utilitzades al món laboral. Coneixes les eines gratuïtes Google
Drive i LibreOffice? Treballa de forma col·laborativa i en temps real sobre un document, comparteix-lo per Internet amb qui desitgis, crea els
teus formularis en línia per tal d’obtenir el grau de satisfacció d’un
servei, organitza els comptes amb un potent full de càlcul, millora la
imatge dels teus productes o activitats amb una presentació. El temari
d’aquest curs també serveix com a preparació per l’examen del nivell
mig de la certificació ACTIC.
Actic mig - Multimèdia i bases de dades.
Grup matins. Dimarts d’11.15 a 13.15 h (9 sessions. Inici 16 d’abril)
Grup tardes. Dijous de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 18 d’abril)
Imparteix: Iván González (matins) i Jordi Clopés (tardes)

54 e

Curs fonamentalment pràctic emmarcat dins del temari del nivell mig
de la certificació ACTIC. Treballarem de forma molt dinàmica i introductòria amb programes de tractament d’imatge, àudio i vídeo. Realitzarem muntatge multimèdia i pràctiques guiades pas a pas. Completarem el curs amb una introducció a les bases de dades i en realitzarem
un exemple pràctic.
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Actic avançat. Curs en línia.
Dimarts de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 16 d’abril )
Imparteix: Jordi Clopés

NOU

54 e

Curs a través d’Internet per fer des de casa en l’horari que l’alumne vulgui. Està adreçat a aquelles persones que es volen preparar per obtenir
el nivell avançat de la certificació ACTIC. Es treballaran les competències de tractament de la informació escrita, tractament de la informació
numèrica i presentacions. Els alumnes disposaran d’un campus virtual
(Moodle) on podran seguir el temari establert, fer consultes al professor
a través del fòrum i realitzar tests d’autoavaluació . La formació en
línia es completarà amb quatre sessions presencials que serviran per
resoldre dubtes a aquells alumnes que així ho desitgin.
Aprèn a fer presentacions dinàmiques i
interessants.
Divendres de 19.15 a 21.15h (5 sessions. Inici 10 de maig)
Imparteix: Ferriol Barbena

NOU

30 e

Aprendre a crear presentacions efectives i atractives per poder presentar
les nostres idees d’una manera dinàmica i original. Veure’m les diferents
solucions: el reconegut PowerPoint, Impress l’alternativa lliure i eines d’Internet innovadores en el món de les presentacions. En els últims anys hi ha
hagut un gran avenç sobretot en eines en línia com Prezi i d’altres.
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Edició partitures (Finale 2012).
Divendres de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 19 d’abril)
Imparteix: Ferran Badal – Escola de Música de Mataró.

NOU

36 e

Actualment conèixer les eines bàsiques d’un editor de partitures és indispensable per a qualsevol persona relacionada amb el món de la música. Des de professors que necessitin realitzar els seus propis exercicis
o partitures, grups que vulguin registrar la seva música, o estudiants
que vulguin escriure les seves pròpies composicions o arranjaments.
Coneixerem les principals eines que ens ofereix aquest programari, i
ens permetrà editar una partitura amb un resultat professional.
utilitzar Facebook, Twitter i altres plataformes socials
Divendres de 19.15 a 21.15 h (3 sessions. 19 i 26 d’abril i 3 de maig)
24 e
Imparteix: Joan Santana Flores

Les xarxes socials estan revolucionant el món i la nostra manera de
comunicar-nos amb l’entorn. Aquest taller està adreçat a aquelles entitats, empreses i particulars que vulguin explotar aquest nou canal de
comunicació. Es tractaran les xarxes socials de Facebook i Twitter.
Creació i disseny base de dades.
Dissabtes de 10.30 a 12.30 h (6 sessions. 20 d’abril)
Imparteix: Ivan González

36 e

Curs pràctic adreçat a persones amb coneixements d’informàtica a nivell d’usuari. S’explicaran tots els conceptes propis per elaborar una
base de dades. En acabar el curs, l’alumne serà capaç d’analitzar,
crear i gestionar una base de dades adequada a les dades que vulgui
tractar en cada cas. És farà servir Microsoft Access i es mostraran altres alternatives.
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Torna’t expert en els fulls de càlcul.
Dimarts de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 16 d’abril)
Imparteix: Jordi Clopés

48 e

En aquest curs es dotarà l’alumne dels coneixements necessaris per
fer fulls de càlcul professionals, amb tot tipus de fórmules, funcions i
format. Es farà servir el programa Microsoft Excel i es mostrarà la seva
alternativa lliure, el Calc.
Programari lliure.
Dilluns de 17 a 19h (5 sessions. Inici 6 de maig)Imparteix:
Ferriol Barbena

30 e

Estàs fart de virus? Vols conèixer un munt de programari gratuït, tècnicament viable i socialment just? Has pensat a utilitzar Ubuntu o Linkat
en comptes de Windows? En aquest taller et donarem les claus per entendre i ser autònom en l’ús de totes les eines informàtiques que ens
ofereix aquest programari.
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Podeu trobar més informació a www.mataro.cat/tresroques

CURSOS I TALLERS / CUINA, SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

Cuina d’ ensamblatge per a la llar
Dijous de 18.30 a 20.30h (8 sessions. Inici 18 d’abril)
Imparteix: Gonzalo Martinez

64 e

Solucions pràctiques i econòmiques per preparar el menjar de la setmana, optimitzant al màxim el temps a la cuina.
Prepararem bases de sabor (sofregits, brous, salses, vinagretes i picades) que després, combinades amb ingredients frescos de temporada,
et permetran organitzar els teus menús ràpidament.
Podràs crear plats per portar a la feina o menjar a casa, i fins a un menú
degustació per compartir amb els teus amics o família.
Menús per menys de QUATRE euros
Dimarts de 18.30 a 20.30 h (8 sessions. Inici 16 d’abril)
Imparteix: Gonzalo Martínez

64 e

Menús divertits, fàcils, saborosos i econòmics per al dia a dia.
Aprendràs a aprofitar al màxim la matèria primera de temporada, preparant un primer, un segon i unes postres amb menys de 4 euros per
persona.
24
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Podeu trobar més informació a www.mataro.cat/tresroques

Cuina europea.

NOU

Dilluns de 18.30 a 20.30 h (4 sessions. Inici 15 d’abril)
Imparteix: Montse Tàpia

32 e

Taller de cuina demostrativa per aprendre i tastar les receptes més
característiques de la cuina europea. Una mirada cap a les arrels però
amb una presentació moderna.
Cuina per dummis.

NOU

Dilluns de 18.30 a 20.30 h (4 sessions. Inici 27 de maig)
Imparteix: Montse Tàpia

32 e

Un taller per aprendre les receptes bàsiques per sobreviure als fogons.
Tècniques que ens permetran preparar delicioses , equilibrades i nutritives receptes.
No donarem res per fet. Cuina pas a pas.
Cuina fàcil, cuina feliç.
Dissabtes de 10.30 a 12.30 h (4 sessions. Inici 20 d’abril)
Imparteix: Montse Tàpia

32 e

Cuinar per viure, cuinar per ser feliç i no viure per cuinar.
La cuina és un plaer si ens sabem organitzar, i si tenim bones idees
i receptes senzilles que no costin de seguir i tinguem la seguretat que
queden bé.
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!

Podeu trobar més informació a www.mataro.cat/tresroques

Books and cooks.
Dissabtes de 10.30 a 12.30 h (4 sessions. Inici 25 de maig)
Imparteix: Montse Tàpia

32 e

M’ encanta llegir...encara més llegir llibres en què la cuina sigui l’escenari, la inspiració, l’excusa o la vertadera protagonista de la narració.
Parlarem d’ aquests llibres inspiradors i deixarem que les receptes de
les seves pàgines volin als nostres fogons.
Iniciació a la pastisseria
Dimecres de 18 a 20.30 h (6 sessions. Inici 17 d’abril)
Imparteix: Dani Vila

60 e

Curs demostratiu adreçat a totes aquelles persones no professionals
que vulguin conèixer els secrets de la pastisseria per poder elaborar les
postres més apetitoses i algunes de les més tradicionals, de les més
actuals i de les pròpies per l’època de l’any.
Postres de xocolata.
Dimecres de 10.30 a 13 h (6 sessions. Inici 17 d’abril)
Imparteix: Dani Vila

60 e

Curs demostratiu adreçat a totes aquelles persones no professionals
que vulguin conèixer, complementar o corregir els secrets de la xocolata
a la pastisseria,. Podrem posar en pràctica les postres que es poden fer
amb els tres tipus de xocolata: negra, llet i blanca.
Iniciació al ioga i la meditació
Grup matins. Dimecres de 10.30 a 12.30 h (8 sessions. Inici 17 d’abril)
Grup tardes. Dimarts de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 16 d’abril)
48 e
Imparteix: Dúnia Torné

Curs on aprendrem i practicarem les antigues tècniques del ioga i la
meditació per tal que resultin pràctiques, efectives i fàcils de fer.
26

S’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola.

Ioga i meditació nivell II

NOU

Dimarts de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 16 d’abril)
Imparteix: Dúnia Torné

48 e

Aquest curs de nivell avançat s’adreça a persones que volen ampliar
una mica més la pràctica del ioga físic i el ioga mental.
S’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola.

Iniciació al tai-txi
Divendres de 11 a 12.30 h ( 8 sessions. Inici 19 d’abril)
Imparteix: Roser Alcover

36 e

El tai-txi es basa en el desenvolupament de l’energia interior mitjançant
la suavitat, la respiració i la intenció. Considerat com un art marcial,
també inclou l’aspecte terapèutic i espiritual. La teoria i la pràctica es
formula d’acord amb molts dels principis de la medicina tradicional
xinesa. També és conegut com un art de meditació en moviment.
Observació: s’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola.

reeducació de la postura
Grup matins. Dimarts de 10 a 12 h (8 sessions. Inici 16 d’abril)
Grup tardes. Dimecres de 19 a 21h (8 sessions. Inici 17 d’abril)
Imparteix: Catherine Hanssen

48 e

Un curs pràctic on prendrem consciència dels hàbits de postura inadequats i aprendrem exercicis d’aplicació senzilla per millorar la
nostra postura.
S’ha de venir amb roba còmoda i una tovallola.
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intel·ligència emocional
Dimarts de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 16 d’abril)
Imparteix: Grace Puertas

48 e

La intel·ligència emocional és la que ens ajuda a millorar la relació
amb un mateix i la relació amb els altres. Millorar-la suposa tenir
més control sobre les nostres emocions, sobre la nostra felicitat i sobre la nostra salut emocional.
Comunicació assertiva per millorar les teves relacions
Dilluns de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 15 d’abril)
Imparteix: Grace Puertas

48 e

La comunicació és un aspecte molt important per desenvolupar qualsevol relació humana. Gràcies a la comunicació assertiva aprendrem
noves tècniques de comunicació per millorar les nostres relacions i
per reduir els conflictes.
Segueix un estil de vida saludable.
Dijous de 10.30 a 12 h (8 sessions. Inici 18 d’abril)
Imparteix: Arantxa Sabanés i Meritxell Puyané

36 e

El propòsit d’aquest taller és transmetre una sèrie de coneixements
teòrics i pràctics sobre l’estrès i l’ansietat. La clau és estar dotat/
dotada d’unes bones estratègies, no només perquè les situacions
estressants no ens ho facin passar malament, sinó també per evitar-nos les conseqüències que l’estrès té en la nostra salut, com
l’ansietat. Coneixerem les eines per afrontar les situacions que ens
ofeguen.
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ALTRES ACTIVITATS / TERCER TRIMESTRE CURS 2011-2012

“EL DISSABTE FEM UN VERMUT AMB...”
5è cicle de conferències:
Eines i recursos pels escriptors/es

En aquest tercer trimestre del curs 2012_2013 seguim amb aquest
cicle que gira al voltant de la creació artística i de les eines i coneixements que ens aporten els diferents autors.
Al final de cada trobada els conferenciants prendran un vermut amb
els assistents, una estona per compartir les experiències diverses
entre públic i artista.
Vermuts literaris amb personatges de rellevància al voltant del món
editorial i del llibre
Aquest cicle de conferències està organitzat pel grup Planeta Lletra
http://3rescrituracreativa.blogspot.com
... AMB Sandra Bruna, agent literària

Entrada lliure

DISSABTE 4 De maig A LES 12 H / SALA D’ACTES TRES ROQUES
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La Sandra ens explicarà què és una agent literària i quina és la seva
feina. La Sandra té una agencia literària a Barcelona i representa a
escriptors catalans i espanyols de primera línia. Si sentiu curiositat
per conèixer, de primera mà, el complex món de l’edició i dels autors
no us perdeu aquesta xerrada. Després celebrarem un Vermut popular amb els assistents a l’acte.

EXPOSICIONS / TERCER TRIMESTRE CURS 2012-2013
Exposició fotogràfica fotos submarines i
marines del litoral de Mataró.
De l’1 d’ABRIL al 15 de MAIG / sala d’actes tres roques

El mar és un llençol blau que amaga els seus secrets. Només els que
l’estripen els poden descobrir. D’entre aquests, n’hi ha que són generosos i en capturen instants de bellesa amb la convicció que han d’estar
a l’abast de tothom. Aquestes
imatges són una mostra d’aquest
altruisme: perquè només allò
que es coneix s’estima. I el mar,
el primer bressol, l’ha d’estimar
tothom.
Oscar Monferrer
Exposició fotogràfica dels alumnes del curs de
IL·LUMINACIÓ EN RETRAT d’en Sergio Ruiz.
Del 17 de maig al 28 de juny / sala d’actes tres roques

Inauguració el divendres 17 de maig
Un curs que neix de la mà del fotògraf i formador Sergio Ruiz i el Centre
de Formació Permanent Tres Roques i que té per objectiu endinsar-se
en la temàtica del retrat. El repte de treure un bon retrat en condicions
desfavorables o la planificació d’una il·luminació d’estudi concreta són
problemes freqüents tant en retrat com en d’altres temàtiques fotogràfiques, però el diàleg, no sempre parlat entre el fotògraf i el model, en fa
un problema específic del retrat. Tractar el model, la llum, el vestuari,
etc. són aspectes essencials per a un bon resultat.
Amb Sergio Muñoz, Paco Muñoz, Oscar Gómez, Sonia Bolívar, Amaia
Fernández, Francesc Giménez, Raul Cortijo, Josep Raventós, Lu Carreras, David Martín, Cintia Vico i Rita Valls.
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Els assistents a la inauguració tindran la oportunitat de fer-se una mini sessió fotogràfica realitzada pels alumnes i s’obsequiarà l’arxiu digital de la foto.
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TRES ROQUES Centre de Formació Permanent
Institut Municipal d’Educació / Ajuntament de Mataró
Pl. del Canigó, 7 (c. Tres Roques) / 08303 Mataró
Tel. 93 758 24 75 / Fax 93 758 24 76
tresroques@ajmataro.cat / ime@ajmataro.cat / www.mataro.cat
Segueix-nos a facebook de Tres roques o al twitter @tresroques
Matins / De dilluns a divendres de 9 a 14 h / Dissabtes de 10 a 13.30 h
Tardes / De dilluns a divendres de 17 a 21 h
Equipaments / Sala d’actes (100 persones) / 5 aules taller (50 m2)
2 sales de treball / 1 aula d’informàtica / 1 equipament de cuina
Localització GPS / Coordenades
+41º 32’ 36.51”/ +2º 25’ 41.53” (41.543474,2.428203)

Equipament

accessible

centre de formació permanent

