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CURS A01 Anglès-Parlem en passat.Matins 
PROFESSOR/A Rebeca Pérez Bermejo 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 9.30 a 11 h.9 sessions.Inici 17 de gener de 2017 

PREU 40€ 
OBSERVACIONS Curs per a persones amb nocions bàsiques de l’idioma (adequat si han 

cursat “Inicia’t en l’anglès”) i que volen continuar evolucionant, aquest 
cop en passat. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Cada sessió del curs s’organitzarà al voltant d’una unitat temàtica. Les 
unitats temàtiques seran les següents: 
1. Repassar conceptes 
2 Past simple to be 
3. Past simple 
4. Adv. Quantitat; much, many, few, little 
6. Adverbis de temps 
7. CAN/COULD 
8. Supererlative and comparative 
9. CONVERSA 
D’acord amb les vuit unitats temàtiques en les quals s’organitza el curs, 
es treballaran els següents continguts funcionals: 
- Ampliar coneixements sobre l'idioma adquirits donar-los continuïtat. 
- Preguntar i respondre preguntes concretes, direccions i afrontar 
conflictes 
- Aprofundir en l'aprenentatge de l'idioma, descriure accions. 
- Poder parlar acuradament d’ accions passades. 
Un cop s’iniciï el curs, aquesta programació es podrà modificar per 
adaptar-la a les necessitats i interessos dels estudiants 
En cada sessió, els alumnes aprendran vocabulari i estructures 
lingüístiques relacionades amb la unitat i duran a terme activitats 
d’expressió i interacció orals.  
A més, els alumnes seran exposats també a mostres reals d’anglès 
(fragments de pel·lícules, articles del diari, tríptics publicitaris, etc.) 
relacionades amb cada unitat. La funció d’aquestes mostres serà doble: 
d’una banda, motivar els alumnes i introduir el tema, i, de l’altra, servir 
de base per presentar el vocabulari i/o les estructures. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

• Graduada en Administració d’empreses i gestió de la innovació. 

• Llicenciada en Perfoming Arts in Lambeth Collegue, Londres, Uk 

• Profiency English level awarded by Cambridge University. 

Formadora ocupacional i per a treballadors en règim continu durant 8 
anys en cursos subvencionats pel consorci de Catalunya i el Fons social 
Europeu. 

Formadora In Company per empreses del sector tecnologia i innovació; 
sector tèxtil i Anglès negociació i financer 
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CURS A02 Anglès-Parlem en futur.Matins 
PROFESSOR/A Rebeca Pérez Bermejo 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres 11.15 a 12.45.9 sessions.Inici 17 de gener 

PREU 40€ 
OBSERVACIONS És important haver cursat algun nivell inicial de present i passat 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Cada sessió del curs s’organitzarà al voltant d’una unitat temàtica. Les 
unitats temàtiques seran les següents: 
1.Revisió del curs anterior, repàs de conceptes 
2. Will 
3. Preposicions & vocabulary 
4. Going to & present continous 
5. conversa 
6. Advervis de temps & manera 
7. Modals d’obligació I 
8. Modals d’obligació II 
9. CONVERSA 
D’acord amb les vuit unitats temàtiques en les quals s’organitza el curs, 
es treballaran els següents continguts funcionals: 
- Ampliar coneixements sobre l'idioma adquirits al curs anterior i donar-
los continuïtat. 
- Preguntar i respondre preguntes concretes, direccions i afrontar 
conflictes 
- Aprofundir en l'aprenentatge de l'idioma, descriure accions. 
- Esser capaç de explicar plans i objectius 
Un cop s’iniciï el curs, aquesta programació es podrà modificar per 
adaptar-la a les necessitats i interessos dels estudiants 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

• Graduada en Administració d’empreses i gestió de la innovació. 

• Llicenciada en Perfoming Arts in Lambeth Collegue, Londres, Uk 

• Profiency English level awarded by Cambirdge University. 

- Formadora ocupacional i per a treballadors en règim continu durant 8 
anys en cursos subvencionats pel consorci de Catalunya i el Fons social 
Europeu. 

- Formadora In Company per empreses del sector tecnologia i innovació; 
sector tèxtil i Anglès negociació i financer 
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CURS A03 Anglès-Parlem en futur.Tardes 
PROFESSOR/A Sònia Bernabeu Vila 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 17.30 a 19 h.9 sessions.Inici 18 de gener 

PREU 40€ 
OBSERVACIONS És important haver cursat algun nivell inicial,de present i passat. 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Cada sessió del curs s’organitzarà al voltant d’una unitat temàtica. Les 
unitats temàtiques seran les següents: 

1. Revisió del curs anterior, refrescar conceptes 

2. Past Continous 

3. Preposicions 

4. Will  

5. Going to 

6. Advervis de temps 

7. vocabulari 

8. CONVERSA 

Un cop s’iniciï el curs, aquesta programació es podrà modificar per 
adaptar-la a les necessitats i interessos dels estudiants 

D’acord amb les vuit unitats temàtiques en les quals s’organitza el curs, es 
treballaran els següents continguts funcionals: 

Ampliar coneixements sobre l'idioma adquirits al curs anterior i donar-los 
continuïtat. 

Preguntar i respondre preguntes concretes, direccions i afrontar conflictes 

Aprofundir en l'aprenentatge de l'idioma, descriure accions. 

Poder parlar acuradament d’ accions passades 

Ésser capaç de explicar plans i objectius 

En cada sessió, els alumnes aprendran vocabulari i estructures lingüístiques 
relacionats amb la unitat, i duran a terme activitats d’expressió i 
interacció orals.  

A més, els alumnes seran exposats també a mostres reals d’anglès 
(fragments de pel·lícules, articles del diari, fullets publicitaris, etc.) 
relacionades amb cada unitat. La funció d’aquestes mostres serà doble: 
d’una banda, motivar els alumnes i introduir el tema, i, de l’altra, servir 
de base per presentar el vocabulari i/o les estructures. 
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CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 

- Llicenciada en Psicologia per la UAB, Màster en Medicina Conductual per 
la UAB. 

- C.A.E English level awared by Cambridge University. Títol de formadora 
de formadors. 

- Docent de llengua anglesa durant 8 anys a l’ acadèmia d’idiomes 
Intercom, Mataró.  

- Formadora d’anglès en escoles d’adults (Can Noè, Els tarongers…) a 
Mataró.  

- Tècnica coordinadora en Unitat de Suport a l’Educadió Especial, a Escola 
Pia Calella.  

- Educadora de reforç a l’IB Miquel Biada, Mataró 

-Coordinadora de formació ocupacional a IMPO (Ajuntament de Badalona)   

- Formadora de mòduls d’inserció per a treballadors a l’atur, a CEEFT, 
Mataró. 

- Actualment, formadora freelance In Company per empreses de diversos 
sectors, monitora d’anglès extraescolar i formadora d’anglès en diversos 
centres de formació d’adults 
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CURS A04 Conversa en anglès : parlem d’actualitat 
PROFESSOR/A Sònia Bernabeu Vila 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 19,15 a 20,45 h.9 sessions.Inici 18 de gener 

PREU 40€ 
OBSERVACIONS És important haver cursat algun dels cursos inicials d’anglès a Tres Roques 

o tenir coneixement mitjà de l’idioma. 
OBJECTIU,CON
TINGUTS, 
METODOLOGIA 

El curs es distribueix en 9 sessions on es parlarà de temes d’actualitat 
política, cultural i social que es desenvoluparan al voltat d’una notícia, 
fragment de llibre o article periodístic. 

A cada sessió es donarà un vocabulari per treballar i unes estructures 
gramaticals d’acord amb el tema de la sessió.Es plantegen temes nous, en 
funció de l’actualitat. Propostes: 

• Drets humans 
• Cinema 
• Ús de les noves tecnologies 
• Maternitat subrogada 
• La tecnologia en les relacions interpersonals 
• Qualitat de vida 
• Política 
• Addiccions 
• Reciclatge 

Objectiu del curs:  

- Desenvolupar i defensar idees  

- Preguntar i respondre preguntes sobre temes diversos 

- Descriure accions i conseqüències 

- Defensar postures i donar opinions d'una manera coherent i organitzada 

- Expressar acord o desacord amb un altre 

- Improvisar quan falta informació o vocabulari 

En cada sessió, els alumnes aprendran vocabulari i estructures lingüístiques 
relacionats amb la unitat, i duran a terme activitats d’expressió i 
interacció orals.  

A més, els alumnes seran exposats també a mostres reals d’anglès 
(fragments de pel·lícules, articles del diari, fullets publicitaris, etc.) 
relacionades amb cada unitat. La funció d’aquestes mostres serà doble: 
d’una banda, motivar els alumnes i introduir el tema, i, de l’altra, servir 
de base per presentar el vocabulari i/o les estructures. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Llicenciada en Psicologia per la UAB, Màster en Medicina Conductual per 
la UAB. 

- C.A.E English level awared by Cambridge University. Títol de formadora 
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de formadors. 

- Docent de llengua anglesa durant 8 anys a l’ acadèmia d’idiomes 
Intercom, Mataró.  

- Formadora d’anglès en escoles d’adults (Can Noè, Els tarongers…) a 
Mataró.  

- Tècnica coordinadora en Unitat de Suport a l’Educadió Especial, a Escola 
Pia Calella.  

- Educadora de reforç a l’IB Miquel Biada, Mataró 

-Coordinadora de formació ocupacional a IMPO (Ajuntament de Badalona)   

- Formadora de mòduls d’inserció per a treballadors a l’atur, a CEEFT, 
Mataró. 

- Actualment, formadora freelance In Company per empreses de diversos 
sectors, monitora d’anglès extraescolar i formadora d’anglès en diversos 
centres de formació d’adults 
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CURS A05 Conversa en francès : biografia i obra d’alguns pintors 
PROFESSOR/A Dirk Volkmar Le Gall 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 19.15 a 20.45. 8 sessions.Inici 18 de gener 

PREU 36€ 
OBSERVACIONS Recomanem un nivell mínim de B1 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

La idea del curs és utilitzar el tema de la pintura d'autors francòfons com a 
línia conductora de les sessions.  
A tal efecte els participants presentaran en forma oral (i escrita) elements 
sobre la vida i l'obra de pintors de la seva elecció. El professor corregeix 
oralment i il·lustra amb exemples les errades dels participants. Aprofita 
sempre que és possible per transmetre expressions o frases fetes 
relacionades amb el tema de la conversa.  
 El llistat de pintors francòfons és immens, així que els participants no 
tindran dificultat a trobar informació. Cada sessió podrà veure dos o tres 
estudiants presentant pintors diferents, de manera que podrem descobrir, 
al llarg de les vuit setmanes de classes, una vintena de pintors. Per bé que 
són poc conegudes, destacarem el paper d'algunes dones pintores.  

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Des de juny del 2012: professor autònom impartint classes a empreses i 
particulars d'anglès, francès i alemany. 
- Escola Nautica de Mataró: Maig-Juny-Juliol 2015 - Preparació dels 
candidats al titol de  capità de iot per la prova d'anglès d'aquesta prova.    
 - Companyia “Y tu que pintas” Curs de francès pel regisseur de la 
companyia. 
-  Elaboració d'e-mails i traducció de documents de treball (sinopsis, 
presentacions, etc.)  
- IDEABORN S.L. (http://www.ideaborn.com/) Des de l’octubre del 2012 
classes “one-to-one” conversa, business English (B2) 
- CGR Europa (http://www.cgr.fr/implantations-usines-ressorts.php) Del 
octubre del 2012 fins al març 2015 classes “one-to-one” conversa, business 
English (B2) 
- BLAMAR (http://www.blamar.com/) Des del desembre 2012: English 
A1,English B1, Français A1-A2.  
- Centre de formació municipal Tres Roques: Primer, segon i quart 
trimestre 2014 Français conversation niveau A2 et B1. Primer trimestre 
2015 Alemany A2-B1 i Francès “parlem d'actualitat” Segon trimestre 2015 
Francès “parlem d'actualitat” 
- CAN FUGAROLAS. Des de Maig 2015 : grups d'anglès (A1-2 i B1-2)  
- FERROVIAL: Des de gener del 2014 fins al juliol 2014  English Intermediate 
i des del febrer 2014 fins al setembre 2014 intensiu de francès. Desembre 
2014-Gener 2015 Intensiu d'anglès A2-B1.  
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CURS A06 Conversa en alemany : vida i obra de pintors de parla alemanya 
PROFESSOR/A Dirk Volkmar Le Gall 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 10 a 11,30h.8 sessions.Inici 19 de gener 

PREU 36€ 
OBSERVACIONS Recomanem un nivell mínim de B1 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

La idea del curs és utilitzar el tema de la pintura d'autors germanòfons 
com a línia conductora de les sessions.  
A tal efecte els participants presentaran en forma oral (i escrita) elements 
sobre la vida i l'obra de pintors de la seva elecció. El professor corregeix 
oralment i il·lustra amb exemples les errades dels participants. Aprofita 
sempre que és possible per transmetre expressions o frases fetes 
relacionades amb el tema de la conversa.  
 El llistat de pintors germanòfons és immens de manera que els 
participants no tindran dificultat a trobar informació. Cada sessió podrà 
veure dos o tres estudiants presentant pintors diferents. Aixi  podrem 
descobrir, al llarg de les vuit setmanes de classes, una vintena de pintors. 
Per bé que són poc conegudes, destacarem el paper d'algunes dones 
pintores.  
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Des de juny del 2012: professor autònom impartint classes a empreses i 
particulars d'anglès, francès i alemany. 
- Escola Nautica de Mataró: Maig-Juny-Juliol 2015 - Preparació dels 
candidats al titol de  capità de iot per la prova d'anglès d'aquesta prova.    
 - Companyia “Y tu que pintas” Curs de francès pel regisseur de la 
companyia. 
-  Elaboració d'e-mails i traducció de documents de treball (sinopsis, 
presentacions, etc.)  
- IDEABORN S.L. (http://www.ideaborn.com/) Des de l’octubre del 2012 
classes “one-to-one” conversa, business English (B2) 
- CGR Europa (http://www.cgr.fr/implantations-usines-ressorts.php) Del 
octubre del 2012 fins al març 2015 classes “one-to-one” conversa, business 
English (B2) 
- BLAMAR (http://www.blamar.com/) Des del desembre 2012: English 
A1,English B1, Français A1-A2.  
- Centre de formació municipal Tres Roques: Primer, segon i quart 
trimestre 2014 Français conversation niveau A2 et B1. Primer trimestre 
2015 Alemany A2-B1 i Francès “parlem d'actualitat” Segon trimestre 2015 
Francès “parlem d'actualitat” 
- CAN FUGAROLAS. Des de Maig 2015 : grups d'anglès (A1-2 i B1-2)  
- FERROVIAL: Des de gener del 2014 fins al juliol 2014  English Intermediate 
i des del febrer 2014 fins al setembre 2014 intensiu de francès. Desembre 
2014-Gener 2015 Intensiu d'anglès A2-B1. 
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CURS A07 Conversa en italià : el dia a dia 
PROFESSOR/A Nicoletta Nanni 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 19.15 a 20.45 h.8 sessions.Inici 17 de gener 

PREU 36€ 
OBSERVACIONS El contingut del curs està pensat per alumnes amb nivell de principiants 

És possible canviar el contingut del curs depenent del nivell i interessos 

dels alumnes. 
 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Primi contatti 
salutare; chiedere il nome; presentarsi; chiedere e indicare la 
provenienza; congedarsi; chiedere il numero di telefono; chiedere 
l’indirizzo; rispondere a queste richieste. 
 
Io e gli altri 
Informarsi dello stato di salute; presentare; chiedere e fornire 
informazioni personali; informarsi delle conoscenze linguistiche altrui e 
fornire le proprie; essere spiacentgi di qualcosa; ringraziare; chiedere e 
dire l’età 
 
Buon appettito! 
Ordinare al bar e al ristorante; chiedere qualcosa che manca sul tavolo; il 
conto; fare una prenotazione telefonica 
 
Tempo libero e lavoro 
Parlare del tempo libero e del lavoro; parlare della frequenza con cui si 
fa qualcosa; parlare di gusti e preferenze; esprimere accordo e 
disaccordo; manifestare desideri; chiedere e dire l’ora 
 
In albergo 
Prenotare una camera d’albergo; prendere informazioni; chiedere il 
prezzo di una camera; dare informazioni; parlare dell’arredamento di una 
stanza; informarsi sulla eventuale presenza d’oggetti; lamentarsi; 
descrivere un appartamento; prendere in affitto un appartamento; 
motivare una scelta. 
 
In giro per l’Italia 
Dare consigli e indicazioni; esprimere bisogni; parlare del cibo e delle 
abitudini alimentari; esprimere un’opinione. 
 
Entriamo in ditta 
La telefonata di lavoro; il CV; i convenevoli; I'uso del Lei, il colloquio di 
lavoro; come ricevere il cliente. 
Metodologia 
S’utilitzarà una metodologia inductiva, comunicativa i lúdica amb textos 
autèntics, material d’àudio i vídeo per a desenvolupar no només la 
competència comunicativa sinó també les altres habilitats. 
S’utilitzaran també tècniques com el role play, jocs de taula i cartes per 
conservar sempre una perspectiva lúdica 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Marzo 2000: Licenciada en lenguas y literaturas extranjeras (Primera 
lengua portugués, segunda español)   por la Universidad de Bolonia 
con la máxima nota.  

Junio 2005: Homologación de la licenciatura italiana al título español de 
Filología Portuguesa. 

Octubre 2004 - Abril 2005: Cap de castellano por la UB (Universidad de 
Barcelona).Entre d’altres... 

Septiembre 2001. Impartió algunas clases en el curso de traducción del 
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italiano al portugués que la UFMG de Belo Horizonte organizó para los 
estudiantes de la Universidad de Lecce. 

14-18 Noviembre 2001. Participó en el IX congreso nacional de profesores 
de italiano y en el III encuentro de estudios italianos organizados por 
la ABPI y por el departamento de letras románicas de la UFBA en 
Salvador de Bahia donde presentó la conferencia titulada “ 
Decameron: dalla memoria letteraria alla memoria cinematografica”.  

Octubre 2002- Octubre 2004. Ejerció de profesora de italiano en el 
Instituto Italiano de Cultura de Barcelona. 

Octubre 2002- Octubre 2004. Examinadora de los exámenes CELI y CILS  
en el Instituto Italiano de Cultura de Barcelona. 

Agosto 2004: impartió clases de Italiano a extranjeros en la academia “La 
lingua La vita” de Todi (Italia). 

Septiembre 2004 - Junio 2005: Impartió clases particulares y cursos de 
italiano en empresas de Barcelona.  

Octubre 2005: Realizó traducciones técnicas del portugués (brasileño) al 
italiano para la Coop Cultura Progetto de Forlì (Italia). 

Julio 2005: Impartió el curso de verano de lengua italiana en la EOI de 
Mataró (Barcelona). 

Octubre 2005-Junio 2006 ejerció de profesora de italiano en la UAB 
(Universidad Autonoma de Barcelona) y de profesora de portugués e 
italiano en ICL (In Company Languages). 

Julio 2006: Impartió el curso de verano de lengua italiana en la UB 
(Universidad de Barcelona) de Barcelona. 

Desde el 2006 ejerce de profesora de italiano  y de portugués en la UAB 
(Universidad Autonoma de Barcelona) y en la Camara de Comercio 
Italiana de Barcelona, donde imparte cursos de italiano comercial y cursos 
de conversación. 
Noviembre 2006: Realizó traducciones técnicas del castellano al italiano  
para la nea comunicación s.l. de Madrid. 
Julio 2007: Impartió parte del curso de verano de lengua italiana en la 

UAB (Universidad  Autonoma de Barcelona) de Bellaterra (Barcelona). 
Desde Enero 2008 realiza traducciones de cuentos infantiles del 

castellano al italiano  para la editorial Kalandraka. Ha traducido los 
siguientes cuentos: La casetta di cioccolata, Capretti Caproni, 
L’ombrello giallo, Dove perse la risata Luna,  Quelli di sopra e quelli 
di sotto, La famiglia C, Animali Fantastici, Arturo, Giacomino e le 
ghiande, La gallinella rossa, 

Julio 2009: Impartió parte del curso de verano de lengua italiana en la EOI 
de Terrassa (Barcelona). 
Julio 2012: Impartió el curso de verano de lengua italiana en el EIM de 
Barcelona. 
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CURS A08 Curs d’introducció a l’italià 
PROFESSOR/A Nicoletta Nanni 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 17.30 a 19h.8 sessions.Inici 17 de gener 

PREU 36€ 
OBSERVACIONS No és necessari tenir coneixements d’italià 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Primi contatti 
salutare; chiedere il nome; presentarsi; chiedere e indicare la 
provenienza; congedarsi; chiedere il numero di telefono; chiedere 
l’indirizzo; rispondere a queste richieste. 
Io e gli altri 
Informarsi dello stato di salute; presentare; chiedere e fornire 
informazioni personali; informarsi delle conoscenze linguistiche altrui e 
fornire le proprie; essere spiacentgi di qualcosa; ringraziare; chiedere e 
dire l’età 
Buon appettito! 
Ordinare al bar e al ristorante; chiedere qualcosa che manca sul tavolo; il 
conto; fare una prenotazione telefonica 
Tempo libero e lavoro 
Parlare del tempo libero e del lavoro; parlare della frequenza con cui si 
fa qualcosa; parlare di gusti e preferenze; esprimere accordo e 
disaccordo; manifestare desideri; chiedere e dire l’ora 
In albergo 
Prenotare una camera d’albergo; prendere informazioni; chiedere il 
prezzo di una camera; dare informazioni; parlare dell’arredamento di una 
stanza; informarsi sulla eventuale presenza d’oggetti; lamentarsi; 
descrivere un appartamento; prendere in affitto un appartamento; 
motivare una scelta. 
In giro per l’Italia 
Dare consigli e indicazioni; esprimere bisogni; parlare del cibo e delle 
abitudini alimentari; esprimere un’opinione. 
Entriamo in ditta 
La telefonata di lavoro; il CV; i convenevoli; I'uso del Lei, il colloquio di 
lavoro; come ricevere il cliente. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Marzo 2000: Licenciada en lenguas y literaturas extranjeras (Primera 
lengua portugués, segunda español)   por la Universidad de Bolonia 
con la máxima nota.  

Junio 2005: Homologación de la licenciatura italiana al título español de 
Filología Portuguesa. 

Octubre 2004 - Abril 2005: Cap de castellano por la UB (Universidad de 
Barcelona).Entre d’altres... 

Septiembre 2001. Impartió algunas clases en el curso de traducción del 
italiano al portugués que la UFMG de Belo Horizonte organizó para los 
estudiantes de la Universidad de Lecce. 

14-18 Noviembre 2001. Participó en el IX congreso nacional de profesores 
de italiano y en el III encuentro de estudios italianos organizados por 
la ABPI y por el departamento de letras románicas de la UFBA en 
Salvador de Bahia donde presentó la conferencia titulada “ 
Decameron: dalla memoria letteraria alla memoria cinematografica”.  

Octubre 2002- Octubre 2004. Ejerció de profesora de italiano en el 
Instituto Italiano de Cultura de Barcelona. 

Octubre 2002- Octubre 2004. Examinadora de los exámenes CELI y CILS  
en el Instituto Italiano de Cultura de Barcelona. 

Agosto 2004: impartió clases de Italiano a extranjeros en la academia “La 
lingua La vita” de Todi (Italia). 

Septiembre 2004 - Junio 2005: Impartió clases particulares y cursos de 
italiano en empresas de Barcelona.  

Octubre 2005: Realizó traducciones técnicas del portugués (brasileño) al 
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italiano para la Coop Cultura Progetto de Forlì (Italia). 
Julio 2005: Impartió el curso de verano de lengua italiana en la EOI de 

Mataró (Barcelona). 
Octubre 2005-Junio 2006 ejerció de profesora de italiano en la UAB 

(Universidad Autonoma de Barcelona) y de profesora de portugués e 
italiano en ICL (In Company Languages). 

Julio 2006: Impartió el curso de verano de lengua italiana en la UB 
(Universidad de Barcelona) de Barcelona. 

Desde el 2006 ejerce de profesora de italiano  y de portugués en la UAB 
(Universidad Autonoma de Barcelona) y en la Camara de Comercio 
Italiana de Barcelona, donde imparte cursos de italiano comercial y cursos 
de conversación. 
Noviembre 2006: Realizó traducciones técnicas del castellano al italiano  
para la nea comunicación s.l. de Madrid. 
Julio 2007: Impartió parte del curso de verano de lengua italiana en la 

UAB (Universidad  Autonoma de Barcelona) de Bellaterra (Barcelona). 
Desde Enero 2008 realiza traducciones de cuentos infantiles del 

castellano al italiano  para la editorial Kalandraka. Ha traducido los 
siguientes cuentos: La casetta di cioccolata, Capretti Caproni, 
L’ombrello giallo, Dove perse la risata Luna,  Quelli di sopra e quelli 
di sotto, La famiglia C, Animali Fantastici, Arturo, Giacomino e le 
ghiande, La gallinella rossa, 

Julio 2009: Impartió parte del curso de verano de lengua italiana en la EOI 
de Terrassa (Barcelona). 
Julio 2012: Impartió el curso de verano de lengua italiana en el EIM de 
Barcelona. 
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CURS A09 Curs d’introducció al xinès 
PROFESSOR/A Hanyu Chinese School 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 17 a 19h.8 sessions.Inici 17 de gener 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS Farem un contingut que equival al 60% del nivell Hsk1 o A1 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

1.) pinyin( transcripció fonètica en lletra romanitzada), introducció a la 
llengua Xinesa, salutacions etc. 
2.) D 'on ets? països, professions. 
3.) Qui ets? De què treballes? On vius? 
4.) La família. Edat, trucar per telèfon. 
5.) Quin dia és avui? Mesos,anys,setmanes. 
6.) Quina hora és? Quedar amb algú. 
7.) Què vols menjar?  Menjar,beure,salut 
8.) Repàs del curs i objectius 
Metodologia 
Classe basada en l’ speaking: 1 hora aproximadament. 
Mètode audiolingüe: l'alumne repeteix constantment les frases del 
professor a alta velocitat. La primera vegada tots junts, la segona vegada 
el professor va canviant aleatòriament l'ordre d'entrada de l'alumne per 
mantenir l'atenció de tota la classe. La tercera ronda són els alumnes els 
que practiquen entre ells segons les ordres del professor. 
El professor corregeix la pronunciació quan és necessari. 
- Mètode jocs universals : 20 minuts. 
La idea és fer un descans actiu.Segons proves científiques, el cervell es 
concentra en "pics" de 20-30 minuts. 
El descans actiu reactiva la circulació i l'atenció, a més, aprendre jugant 
aguditza la memorització.Algunes mostres: 
1.)Usant globus, pilotes de goma, els alumnes repeteixen les paraules més 
importants per memoritzar-les. 
2.) Vídeo joc online creat per nosaltres a la plataforma Memrise i 
l'aplicació pròpia Hskcards. 
- Mètode combinat : 40m 
Dictats, Redaccions, Gramàtica i explicacions,vídeos, lectures. etc. 
- Mètode Brainmap:  
Per acabar la classe realitzem un Brain map final ( un mapa mental 
esquemàtic )  per recordar tot l' exposat durant el dia. 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Estudis intensius amb professors particulars de xinès, a la escola Gerar 
de Sabadell i a Xiamen university ( Xina) : 99/00 
- Curs de metodologia d’ idiomes : Harry cotton( American Canadian 
Institut of English ) 2004. 
- Professor  i intèrpret autònom : 
-Classes  a particulars,empreses, organitzacions  2006-2017. 
Inlingua Mataró 2010-2014 
Richmond 2013-2016 
Hanyuchineseschool 2011-2016 
Hospital de Mataró 2014-2016 
Consell comarcal 2010-2016 
Seprotec(jutjats, Policia,mossos) 2007-2011. 
Centre cívic Peramàs, Cerdanyola : 2010-2016 
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CURS A10 Curs d’iniciació a l’àrab 
PROFESSOR/A Mourad El Ghanami 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 18 a 20h.8sessions.Inici 19 de gener 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

-Introducció a la llengua àrab: origen i  variants de l’ àrab. 
-Cal·ligrafia: presentació i pràctiques 
-Conversa 
-Lectura i comprensió de textos 
-Gramàtica bàsica:presentació i pràctiques 
Metodologia per objectius: 
En cada sessió s’han d’acomplir un mínim de dos objectius i un màxim de 
quatre .Cada objectiu es fa en tres passos :presentació,pràctiques i 
rendiment 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Llicenciat en Filologia anglesa (1997) Tetuan. Marruecos.  

- Cicles de formació en pedagogia i language Teaching. 

Professor d’ idiomes:   

- INSTITUTO IBN BATUTA DE EDUCACIÓN SEGUNDARIA (Marruecos) 
1997/2001 

Classes d’ anglès a alumnes de batxillerat 

- ASSOCIACIÓ PERAMÀS 2001/2015 

- ASSOCIACIÓ PERAMÀS 2001/2015 
Classes d’anglès per adults 

- ASSOCIACIÓ  PERAMÀS 2001/2015         
Classes d’àrab per adults   
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CURS A11 Iniciació a la informàtica 
PROFESSOR/A Enric Jofre 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 9 a 11h.9sessions.Inici 16 de gener 

PREU 54€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

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

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Enric Jofre exerceix com a profesor d'informàtica particular així com a 
assessor i tècnic en reparació i manteniment d'equips informàtics 
domèstics i d'empresa.  
Amb anterioritat ha estat treballant en el Control de Qualitat de diverses 
companyies de videojocs (Disney, Capcom, Blizzard) i també ha 
col·laborat com a assessor tècnic en institucions com la UOC o diversos 
ajuntaments catalans.  
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CURS A12 Internet pràctic 
PROFESSOR/A Enric Jofre 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 9 a 11h.9sessions.Inici 15 de gener 

PREU 54€ 
OBSERVACIONS El curs és eminentment pràctic. Cada alumne disposa d'un ordinador i es 

realitzen explicacions teòriques que es reforcen amb exercicis pràctics.  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 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 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Enric Jofre exerceix com a profesor d'informàtica particular així com a 
assessor i tècnic en reparació i manteniment d'equips informàtics 
domèstics i d'empresa.  
Amb anterioritat ha estat treballant en el Control de Qualitat de diverses 
companyies de videojocs (Disney, Capcom, Blizzard) i també ha 
col·laborat com a assessor tècnic en institucions com la UOC o diversos 
ajuntaments catalans.  
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CURS A13 Ofimàtica : processador de text, full de càlcul,presentacions i el núvol 
PROFESSOR/A Ramiro Tomé Arquera 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 17 a 19h.9sessions.Inici 16 de gener 

PREU 54€ 
OBSERVACIONS Els alumnes disposaran d’un espai web des del qual podran descarregar 

materials, exercicis i pràctiques. 
Per a la part del curs corresponent al Núvol, es recomana la creació d’un 
compte de gmail  nou, específic per aquest curs 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 Contingut del curs: 
Creació i edició de documents de text amb Microsoft Word 2016 

(365) 
• Entorn Microsoft Word 2016 
• Format de text, paràgrafs i pàgines  
• Inserció i treball amb taules 
• Inserció i treball amb imatges i formes 

  
Creació i edició de fulls de càlcul amb Microsoft Excel 2016 (365) 

• Entorn Microsoft Excel 2016 
• Operacions entre cel·les, rangs, fulls i llibres. 
• Fórmules i funcions bàsiques per al còmput i per la gestió de 

dades. 
• Impressió de fulls de càlcul 

 
Creació i edició de presentacions de diapositives amb Microsoft 

Power Point 2016 (365) 
• Entorn Microsoft Power Point 2016 
• Inserció i organització de continguts de text, imatge, àudio i 

vídeo. 
• Efectes i animacions entre diapositives 
• Impressió de presentacions. 

 
El núvol 

• Introducció al Núvol de Google: configuració acurada del 
nostre compte d’usuari. 

• Google Drive: Suite ofimàtica + Formularis Web + Disc Virtual 
• Google Calendar, Google Alerts, Google Keep i Google Photo 
• Introducció al “món blogger” 

Metodologia:   
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant els alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de 
projectes personals i/o professionals) i del “learning by doing” (segons el 
qual l’aprenentatge s’adquereix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents). 
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Consultor TIC i Social Media per a pimes 
- LLicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, Màster en “Educació i 
TICs”. 
- Formador TIC especialitzat en la gestió de la presència de les pimes a 
Internet. 
- Fundador de Ekune.net  (especialistes en e-learning i b-learning)  i 
Arquera.com  (Pàgines web sencillez,pràctiques i funcionals) 
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CURS A14 Aprofita l’Excel i el Word 
PROFESSOR/A Ramiro Tomé Arquera 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 17 a 19h.9sessions.Inici 17 de gener 

PREU 54€ 
OBSERVACIONS Els alumnes disposaran d’un espai web del que descarregar materials, 

exercicis i pràctiques relacionades amb les corresponents matèries 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 Contingut del curs: 

 Microsoft Word 2016 (365) 

• Entorn de Microsoft Word 2016 

• Creació i edició de documents de text en Word 2016 

• Llistes i esquemes 

• Treballant amb taules: format i estructura 

• Index, referències creuades i marcadors 

• Revisió de documents 

• Objectes i Internet. 

Microsoft Excel 2016 (365) 

• Entorn de Microsoft Excel 2016 (365) 

• Funcions: tipus, sintaxi i errors freqüents 

• Operacions entre fulls i llibres 

• Gestió de dades. Taules dinàmiques 

• Gràfics dinàmics 

• Introducció a les macros 

• Importació-exportació de dades 

Metodologia:   
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant els alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de 
projectes personals i/o professionals) i del “learning by doing” (segons el 
qual l’aprenentatge s’adquereix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents). 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Consultor TIC i Social Media per a pimes 
- LLicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, Màster en “Educació i 
TICs”. 
- Formador TIC especialitzat en la gestió de la presència de les pimes a 
Internet. 
- Fundador de Ekune.net  (especialistes en e-learning i b-learning)  i 
Arquera.com  (Pàgines web sencillez,pràctiques i funcionals) 
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CURS A15 Crear un web amb WordPress i treure’n el màxim profit 
PROFESSOR/A Ramiro Tomé Arquera 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 19.15 a 21,15h.9sessions.Inici 18 de gener 

PREU 54€ 
OBSERVACIONS Els alumnes que ho necessitin disposaran d’una instal·lació pròpia de 

WordPress en la qual podran dur a terme totes les pràctiques i exercicis 
del curs 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 Contingut del curs 
 

• Posada en marxa de WordPress: configuració general 
 

• Protegint la nostra instal·lació de hackers i spammers 
 

• Millorem la disposició dels continguts: columnes, slideshows, 
carrusels, pestanyes, spoilers, caixes, etc. 

 
• Optimitzem els continguts per a millorar el seu posicionament 

a Google. 
 

• Incrementem la seva velocitat de descàrrega 
 

• Gestionem les seves estadístiques 
 

• Integrem el nostre web amb les xarxes socials 
 

• Obrim canals de comunicació amb la nostra comunitat 
 

• Programem mailings automàtics per als nostres subscriptors 
 

I si tens un projecte personal, els plugins que puguis necessitar per posar-
lo en marxa. 
Metodologia 
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant als alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de 
projectes personals) i del “learning by doing” (segons el qual 
l’aprenentatge s’adquereix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents). 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Consultor TIC i Social Media per a pimes 
- LLicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, Màster en “Educació i 
TICs”. 
- Formador TIC especialitzat en la gestió de la presència de les pimes a 
Internet. 
- Fundador de Ekune.net  (especialistes en e-learning i b-learning)  i 
Arquera.com  (Pàgines web sencillez,pràctiques i funcionals) 
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CURS A16 Crea la teva botiga online des de zero 
PROFESSOR/A Ramiro Tomé Arquera 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 19.15 a 21,15h.9sessions.Inici 16 de gener 

PREU 54€ 
OBSERVACIONS Els alumnes que ho necessitin disposaran d’una instal·lació pròpia de 

WordPress en la qual podran dur a terme totes les pràctiques i exercicis 
del curs 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 Contingut del curs: 
 

• ¿Què ha de fer una botiga electrònica? 
• Una botiga electrònica és un negoci: necessitem un pla. 

 
• Instal·lació de WordPress  
• Les primeres precaucions 

 
• Informació estàtica, dinàmica i eines de classificació 
• Entrades, pàgines, categories, etiquetes, autors i estats. 

 
• Els themes: la gràfica de la nostra botiga online 
• Relació themes – widgets 
 
• Incorporació de funcionalitats (plugins) 
• Instal·lació de WooCommerce 
 
• L’aparador de la botiga 
• Productes senzills i productes variables 
• Sistemes d’enviament 
• Sistemes de pagament 
 
• Pensant en el visitant-comprador 
• Selecció de funcionalitats imprescindibles en una botiga 

electrònica 
 

• Ja tinc la botiga en marxa. I ara què? 
 
Metodologia 
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant als alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de 
projectes personals) i del “learning by doing” (segons el qual 
l’aprenentatge s’adquereix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents). 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Consultor TIC i Social Media per a pimes 
- LLicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, Màster en “Educació i 
TICs”. 
- Formador TIC especialitzat en la gestió de la presència de les pimes a 
Internet. 
- Fundador de Ekune.net  (especialistes en e-learning i b-learning)  i 
Arquera.com  (Pàgines web sencillez,pràctiques i funcionals) 
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CURS A17 Gestiona el teu mòbil 
PROFESSOR/A Enric Jofre 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 11.15 a 13,15h.6sessions.Inici 16 de gener 

PREU 36€ 
OBSERVACIONS El curs és eminentment pràctic. Cada alumne disposa d'un ordinador amb 

un simulador d'Android. Els alumnes podran utilitzar aquest simulador per 
tal de realitzar les pràctiques amb les apps 
Es recomana que els alumnes portin un telèfon mòbil o tablet amb 
sistema operatiu Android. Les classes es faran sobre el sistema operatiu 
Android, tot i que les apps tractades estan disponibles en el sistema IOS 
de l'Iphone també 
 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 
Descripció de les principals tecnologies mòbils i quins són els seus 
avantatges i inconvenients. 
Conceptes bàsics: la interfície d'usuari 
Connectar a una xarxa sense fils (WiFi) 
Configurar el compte de Google per Android. 
Instal·lar i desinstal·lar APPS 
Aplicacions de comunicació: 
Whastup i Line: missatges entre usuaris, xat, grups i molt més. 
Facebook i Twitter: utilització de les xarxes socials més importants. 
Four square: app per comentar i donar a conèixer localitzacions, 
restaurants, museus, etc    
 Apps de mobilitat geogràfica: 
Google Maps i Google Navigator: per poder arribar als llocs a peu o 
ambcotxe. 
Aplicacions fotogràfiques 
Instagram: app per fer i compartir fotografies, aplicar filtres per millorar 
les fotografies, etc 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Enric Jofre exerceix com a professor d'informàtica particular així com 
d’assessor i tècnic en reparació i manteniment d'equips informàtics 
domèstics i d'empresa.  
Amb anterioritat ha estat treballant en el Control de Qualitat de diverses 
companyies de videojocs (Disney, Capcom, Blizzard) i també ha 
col·laborat com a assessor tècnic en institucions com la UOC o diversos 
ajuntaments catalans.  
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CURS A18 Neteja i manteniment de Windows 
PROFESSOR/A Enric Jofre 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 11.15 a 13,15h.5sessions.Inici 15 de gener 

PREU 30€ 
OBSERVACIONS S'ensenyarà a utilitzar el programari des de zero, però és recomanable 

tenir certes nocions bàsiques del funcionament d'un PC sota 
Windows.Aquest curs es realitza a l’aula multimèdia però, si l’alumne ho 
desitja,pot treballar amb el seu portátil. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

L'objectiu del curs és donar eines i recursos per mantenir l'estat del 
sistema operatiu windows en la millor condició possible, així com 
aprendre a identificar i diferenciar elements del sistema. Què és un arxiu, 
que és un programa, diferenciar entre un instal·lador i un executable, 
etc... Entendre l’ estructura interna d'un sistema operatiu,què és una 
carpeta, on es localitzen els diferent element que veiem en l'escriptori 
i/o a la carpeta d'usuari, saber distingir entre contingut present a la 
pròpia màquina i el que es troba per Internet. Utilitzarem programari 
freeware com CCleaner, Defraggler, Malwarebytes per mantenir net i 
defragmentat el disc dur. 
 
Metodologia:   
Curs teorico-pràctic on els alumnes aprendran a contextualitzar el que 
passa dins d'un PC i  a saber identificar què fan exactament quan 
realitzen accions concretes com baixar un arxiu, obrir un document, 
navegar per Internet,etc...Tot això per arribar a entendre el concepte de 
"neteja" d'un sistema operatiu, entendre per què és important, i com això 
repercuteix en la durabilitat i eficàcia de funcionament del PC.La teoria 
es recolzarà en exemples pràctics que el propis alumnes realitzaran  per 
reforçar l'aprenentatge 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Enric Jofre exerceix com a professor d'informàtica particular així com 
d’assessor i tècnic en reparació i manteniment d'equips informàtics 
domèstics i d'empresa.  
Amb anterioritat ha estat treballant en el Control de Qualitat de diverses 
companyies de videojocs (Disney, Capcom, Blizzard) i també ha 
col·laborat com a assessor tècnic en institucions com la UOC o diversos 
ajuntaments catalans.  
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CURS A19 
CURS A20 
CURS A21 

Curs de suport a l’examen ACTIC mitjà ofimàtica :processador de text, 
full de càlcul, presentacions i el núvol 

PROFESSORS Enric Jofre (matins) Ramiro Tomé (tardes) 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 11.15 a 13.15 h.Inici 17 de gener 
Dimecres de 19.15 a 21.15 h. Inici 17 de gener 
Divendres de 17 a 19 h .Inici 19 de gener * En aquest curs de divendres 
l’usuari treballa amb el seu ordenador portàtil. 
8 sessions 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS El curs és eminentment pràctic. Cada alumne disposa d'un ordinador i es 

realitzen explicacions teòriques que es reforcen amb exercicis pràctics.  
 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

En aquest curs fem un repassada a algunes de les competències que 
entren en les proves ACTIC: 

Contingut del curs: 
C4 Tractament de la informació escrita 

• Format de paràgraf (autonumeració i vinyetes, sagnies, 
tabulacions, columnes, lletres capitals...) 

• Format de pàgines (encapçalament i peus de pàgines, 
seccions, marges...) 

• Inserció de taules, imatges i formes 
• Combinar correspondència 

  
C6 Tractament de la informació numèrica  

• Operacions entre cel·les, rangs, fulls i llibres. Format 
Condicional. 

• Fórmules i funcions bàsiques (matemàtiques, de text i 
lògiques) 

• Administració de dades amb un full de càlcul: cerques i 
filtres. 

• Impressió de fulls de càlcul 
 

C8 Presentació de continguts 
• Funcions bàsiques del treball amb presentacions de continguts 
• Inserció i organització de continguts (text, imatges i àudio) 
• Les vistes. Efectes i animacions entre diapositives 
• Impressió de presnetacions. 

 
C3 Navegació, cerca i comunicació al món digital 

• Configuració i seguretat del navegador web.  
• Cerca avançada d’informació a Internet. 
• Correu electrònic – missatgeria Instantània – eines de 

col·laboració web 
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant als alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la contextualització de les proves per a les 
acreditacions ACTIC) i del “learning by doing” (segons el qual 
l’aprenentatge s’adquereix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents). 

CURRICULUM 
DELS 
PROFESSORS 

Enric Jofre 
Enric Jofre exerceix com a professor d'informàtica particular així com 
d’assessor i tècnic en reparació i manteniment d'equips informàtics 
domèstics i d'empresa.  
Amb anterioritat ha estat treballant en el Control de Qualitat de diverses 
companyies de videojocs (Disney, Capcom, Blizzard) i també ha 
col·laborat com a assessor tècnic en institucions com la UOC o diversos 
ajuntaments catalans.  
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Ramiro Tomé 
- Consultor TIC i Social Media per a pimes 
- LLicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, Màster en “Educació i 
TICs”. 
- Formador TIC especialitzat en la gestió de la presència de les pimes a 
Internet. 
- Fundador de Ekune.net  (especialistes en e-learning i b-learning)  i 
Arquera.com  (Pàgines web sencillez,pràctiques i funcionals) 
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CURS A22 Curs de suport a l’examen ACTIC mitjà multimèdia i bases de dades 
PROFESSOR/A Ramiro Tomé 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 17 a 19 h.8 sessions.Inici 18 de gener 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS El curs és eminentment pràctic. Cada alumne disposa d'un ordinador i es 

realitzen explicacions teòriques que es reforcen amb exercicis pràctics.  
 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Curs 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 muntatges multimèdia i 
pràctiques guiades pas a pas. Completarem el curs amb una introducció a 
les bases de dades i en realitzarem un exemple pràctic. 
 

- Conceptes avançats sobre les Tecnologies de la Informació (TI) 
- Bases de dades 
- Retoc fotogràfic 
- Edició de vídeo bàsica 
- Edició d'àudio bàsica 
- Ofimàtica avançada 

 
CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Consultor TIC i Social Media per a pimes 
- LLicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació, Màster en “Educació i 
TICs”. 
- Formador TIC especialitzat en la gestió de la presència de les pimes a 
Internet. 
- Fundador de Ekune.net  (especialistes en e-learning i b-learning)  i 
Arquera.com  (Pàgines web sencillez,pràctiques i funcionals) 
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CURS A23 Introducció al món de les Adds : Instagram, Facebook, Twiter 
PROFESSOR/A Cristina Pérez 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 17 a 20 h.3 sessions.Inici 5 de febrer 

PREU 27€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 
Introducció a Facebook Ads 
• Raons per invertir a Facebook Ads. 
• Les funcionalitats de l'eina. 
La Plataforma 
• Crear un gestor de Ads per al teu PAGE. 
• Configurar la plataforma. 
• Mòdul Power Editor. 
• Eines associades per crear i validar les imatges. 
Analitzant propostes efectives 
• Raons per invertir a Facebook Ads. 
La Segmentació 
• Tipus de públic i segmentació dels anuncis. 
Crear anuncis a Facebook 
• Creació d'una campanya. 
• Com crear un anunci amb Vídeo. 
Estadística 
• Anàlisi de resultats. 
• Comparativa i descàrrega de dades. 
• Informes de resultats. 
Metodologia 
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant els alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de 
projectes personals) i del “learningbydoing” (segons el qual 
l’aprenentatge s’adquereix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents). 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Consultora en formació i Social Media 

- Pedagoga  

- Màster en “Multimèdia i Noves Tecnologies” i especialista en Social 

Media Marketing per la Universitat de VIC. 

- Social Media Manager en The Plan Company per Cinesa. 

- Formadora a Barcelona Activa. 
- Dissenyadora instruccional a UNIKEMIA 
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CURS A24 Claus per a les teves campanyes de marketing on line 
PROFESSOR/A Cristina Pérez 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 17 a 20 h.3 sessions.Inici 15 de gener 

PREU 27€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs 
-Què és una campanya de màrqueting online. 
-Màrqueting viral, què és? com s'aconsegueix? 
-Tips i claus imprescindibles per engegar una campanya de 
màrqueting 
-Explica la teva història i genera impacte. Storytelling. 
-En marxa! : 

-Casos d'èxit 
-Eines clau per gestionar les campanyes low cost 
-Crea una campanya de publicitat low cost 

Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant als alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de 
projectes personals) i del “learning by doing” (segons el qual 
l’aprenentatge s’adquireix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents). 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Consultora en formació i Social Media 

- Pedagoga  

- Màster en “Multimèdia i Noves Tecnologies” i especialista en Social 

Media Marketing per la Universitat de VIC. 

- Social Media Manager en The Plan Company per Cinesa. 

- Formadora a Barcelona Activa. 
- Dissenyadora instruccional a UNIKEMIA 
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CURS A25 Tips per preparar les teves presentacions i reunions 
PROFESSOR/A Cristina Pérez 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 17 a 19 h.8 sessions.Inici 19 de gener 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs 
- Presentacions i reunions efectives què són? 
- Gestió del temps i productivitat. 
- Hàbits de les persones efectives. 
- Punts claus per crear una presentació o reunió eficaç. 
- Crear presentacions al món digital. Utilització de Prezi. 

         - SlideShare, plataforma de LinkedIn per compartir les teves                           
presentacions professionals. 
 
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant els alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de 
projectes personals) i del “learning by doing” (segons el qual 
l’aprenentatge s’adquireix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents). 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Consultora en formació i Social Media 

- Pedagoga  

- Màster en “Multimèdia i Noves Tecnologies” i especialista en Social 

Media Marketing per la Universitat de VIC. 

- Social Media Manager en The Plan Company per Cinesa. 

- Formadora a Barcelona Activa. 
- Dissenyadora instruccional a UNIKEMIA 
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CURS A26 Community manager (inicial) 
PROFESSOR/A Cristina Pérez 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 19.15 a 21.15 h.8 sessions.Inici 19 de gener 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Introducció al Social Media i la web 2.0 
 L’explotació de la presència a Internet 
 Necessitem un pla: estratègia, objectius i tàctiques. 
  
 El perfil professional del Community Manager i funcions 
 Què és un Community Manager? 
 Les 7 Cs d'un Community Manager. 
 El dia a dia del CM (intern o extern?) 
 
 Estratègies de Màrqueting 2.0. 
 Que ens coneguin està bé: que ens recomanin és millor.  
 Repàs a les principals estratègies de màrqueting online 
 
 Facebook 
 Conceptes bàsics: elements que componen Facebook. 
 Perfils, pàgines, grups i aplicacions: descripció i ús. 
 Actualització d'estat o entrada a Facebook 
 
 Twitter 
 Descripció de Twitter i la seva configuració. Primers passos. 
 Paraules i símbols clau. Hashtag, RT, DM, FF. 
 Parts de Twitter i pestanyes. 
 Hootsuite, un poderós aliat per al Community Manager 
 
 “The content is the king”: Màrqueting de continguts. 
 Del Community Manager al Content Curator 
 La captació de leads 
 Eines de gestió per a la curació i màrqueting de continguts 
Aquest curs es du a terme des de les perspectives de l’aprenentatge 
significatiu (ubicant els alumnes en el centre del seu procés 
d’aprenentatge a partir de la realització, en la mida del possible, de 
projectes personals) i del “learning by doing” (segons el qual 
l’aprenentatge s’adquireix eminentment des de la pràctica de les 
matèries corresponents). 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Consultora en formació i Social Media 

- Pedagoga  

- Màster en “Multimèdia i Noves Tecnologies” i especialista en Social 

Media Marketing per la Universitat de VIC. 

- Social Media Manager en The Plan Company per Cinesa. 

- Formadora a Barcelona Activa. 
- Dissenyadora instruccional a UNIKEMIA 
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CURS A27 Gestió i liquidació d’impostos : IVA,IRPF,impostos de societats 
PROFESSOR/A Jaume Busquets 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 9.15 a 11.15 h.8 sessions.Inici 19 de gener 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 

• Impost sobre Beneficis / Societats  
Naturalesa i àmbit d’aplicació.Esquema liquidatori.  El fet 
imposable. El subjecte passiu  La base imposable El deute 
tributari. Regimens especials. 
CASOS PRÀCTICS. 
PRESENTACIÓ DE L’IMPOST A L’AEAT. 

• Impost sobre la Renda de las Persones Físiques  
Conceptes generals. Base imposable Rendiments del treball. 
Rendiments del capital. Rendiments de les activitats 
econòmiques. Guanys  i pèrdues patrimonials Imputacions de 
renda. La base imposable, la base liquidable. Mínim personal i 
familiar. El deute tributari. Tributació familiar. Obligacions 
formals.  
Tributació de no residents. 
CASOS PRÀCTICS. 
PRESENTACIÓ DE L’IMPOST A L’AEAT. 

 
• La Llei General Tributària. Aspectes bàsics. 

 

• Impost sobre el Valor Afegit  
 Naturalesa i  àmbit d’ aplicació. El fet imposable. Operacions no 
subjectes. Operacions exemptes 
Meritació i lloc de realització. La base imposable. Tipus impositius. El 
subjecte passiu. Repercussió de l’impost. 
 Deduccions i devolucions. Rêgimens especials. 

 
CASOS PRÀCTICS. 
PRESENTACIÓ DE L’IMPOST A L’AEAT. 

Metodologia 
Les sessions consistiran en exposicions teòriques de les matèries del 
temari combinades amb casos pràctics utilitzant ordinador i internet. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

En l’actualitat Formador en el camp de les Finances, Comptabilitat i 
Fiscalitat i Consultor. 
Experiència de més de 20 anys com a Responsable Administratiu, 
Comptable i Financer en diverses Pymes i filials en entorn multinacional 
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CURS A28 Finances per a no financers 
PROFESSOR/A Jaume Busquets 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 11.30 a 13.30 h.8 sessions.Inici 19 de gener 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

1. Introducció a les finances   
a) Què són les finances? b) Quina finalitat tenen? c) Conceptes i termes 
financers més utilitzats d) Diferències entre comptabilitat i finances e) 
El pla financer    
 

2. Instruments bàsics: compte de resultats i balanç  
a) Compte de resultats (rendibilitat de l'empresa)  
 Concepte, finalitat, tipus de comptes de resultats i composició  
Ingressos - despeses versus cobraments - pagaments  Amortització, 
provisió  El flux de caixa (cash flow)    
b) Balanç de situació (situació financera de l'empresa)  
 Concepte de masses patrimonials. Elements que les formen  
Ordenació i classificació  Situació patrimonial de l'empresa  
c) Exercicis i casos 
    

3. Anàlisi dels comptes de resultats i els balanços dinàmics   
a) Anàlisi de comptes de resultats (evolució de la rendibilitat de 
l'empresa)  
 Anàlisi dels resultats. Anàlisi del marge, rendibilitat  Càlcul del tant 
per cent sobre els elements que el formen  Autofinançament i 
creixement  Ràtios més importants sobre el compte de resultats  
Exercicis i casos   
b) Anàlisi de balanços (evolució de la situació financera de l'empresa)  
 Anàlisi patrimonial estàtica. Principis d'equilibri financer.  Solidesa 
patrimonial.  Càlcul del tant per cent i de les ràtios més importants. 
 Anàlisi patrimonial dinàmica..  Fons de maniobra  Exercicis i casos  
    

4. Gestió de costos (comptabilitat analítica)  
a) Concepte i utilitat b) Tipus de costos disponibles c) Fixos, variables, 
semifixos, directes, indirectes... d) Sistemes de càlcul: cost directe,  full 
cost, ABC (costos per activitats) e) Punt mort / llindar de rendibilitat f) 
Marge de contribució g) Assignació de costos fixos i indirectes h) Exercicis 
i casos 
Metodologia:   
Exposició de la formació de forma TEÒRICA relacionada amb CASOS 
PRÀCTICS. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

En l’actualitat Formador en el camp de les Finances, Comptabilitat i 
Fiscalitat i Consultor. 
Experiència de més de 20 anys com a Responsable Administratiu, 
Comptable i Financer en diverses Pymes i filials en entorn multinacional 
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CURS B01 Fotografia nivell 2 
PROFESSOR/A Xènia Sola 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts  de 10 a 12 h.8 sessions.Inici 16 de gener 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS El curs de Nivell II de fotografia digital és un tast de diverses disciplines 

fotogràfiques a fi de millorar la tècnica de l’alumne i orientar-lo cap a la 
vessant de la fotografia que més li pot interessar. Aquestes disciplines 
tenen les seves aplicacions en múltiples àmbits laborals. Tanmateix, el 
curs pot derivar en propostes com: exposicions, taules rodones sobre 
fotografia o ponències de fotògrafs professionals especialistes en 
diferents disciplines.  
Imprescindible haver cursat el primer nivell o similar i portar càmera 
rèflex. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 
1- L’estudi, presentació del curs. 

Presa de contacte i explicació del funcionament dels flaixos d’estudi. 
Fotometria i balanç de blancs 

2- El retrat I 
Tècnica i esquemes d’il·luminació. El rati de contrast, direcció i qualitat 
de la llum. Pràctiques. 

3- El retrat II 
Autors destacats en retrat, passi de diapositives. Composició i fons. 
Treball lliure en retrat. 

4- El bodegó i macro 
Composició de l’escena, il·luminació i enquadrament. Il·luminació 

de materials complexos.Objectius macro i rati d’ampliació. L’enfocament 
i la profunditat de camp crítica. Il·luminació macro. 

5- Paisatge (pràctiques dissabte) 
Pràctiques i explicacions en viu. Treball lliure. Repàs dels treballs 
realitzats i conclusions. 

6- Reportatge (teoria) 
La fotografia documentalista i la seva importància social. Passi de 
diapositives d’autors. 

7- Reportatge pràctica (street photo, pràctica dissabte) 
Pràctiques i explicacions en viu. Treball lliure. Repàs dels treballs 
realitzats i conclusions. 

8- Fotografia nocturna teoria (pràctica d’estudi) 
Teoria i utilització de lluminària creativa. La llum combinada i el 
lightpainting. Passi de diapositives. 

9- Fotografia nocturna pràctica (a exteriors) 
Fotografia urbana nocturna, control de l’exposició. Treball lliure. 
Metodologia:   
- Les classes a l’aula són una combinació de teoria i pràctica, els alumnes 
realitzen fotos a totes les sessions.  
- Les explicacions es combinen amb diferents materials audiovisuals: 
fitxes explicatives, fotografies d’exemples, pàgines webs, vídeos, 
elements flash interactius i material d’autors destacats de la història de 
la fotografia. 
- En moments concrets de la part teòrica, s’expliquen els conceptes 
càmera en mà i es videoprojectaran en viu les accions de la càmera.  
- Les pràctiques es realitzen amb llum artificial continua i flaixos d’estudi 
professionals. 
- Les sortides de pràctiques consten d’una primera part explicativa i 
organitzativa i una segona de pràctica lliure de l’alumnat. Al final de les 
pràctiques es fa una valoració del treball obtingut. 
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CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

     
 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 

 
Projectes Fotogràfics: 
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 camp  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) 
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         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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CURS B02 
CURS B03 

Fotografia bàsica 

PROFESSORS Xènia Sola (matins) Sergio Ruiz (tardes) 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres  de 10 a 12 h. Inici 17 de gener. 8 sessions 
Dimarts de 17.30 a 19 h. Inici 16 de gener.10 sessions 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS És imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o similar. 

 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 
1- Presentació del curs. ¿Què és la fotografia?: 

Explicació del desenvolupament del curs i temari. Introducció a la 
disciplina fotogràfica. 

2- La llum, formació de la imatge. 
Principis bàsics de la formació de la imatge en un material fotosensible. 
Història de la fotografia. 

3- L’objectiu 
Diferents tipus d’objectius, l’enfocament, el diafragma i la profunditat de 
camp. 

4- El cos de la càmera 
Tipus de càmeres. Funcions bàsiques, l’obturador i els seus efectes a la 
imatge. 

5- Ús de la càmera 
L’exposició correcta de la imatge, el control manual de la càmera. Balanç 
de blancs i qualitat. 

6- Il·luminació i Composició 
La qualitat de la llum (natural i artificial) i efectes sobre la imatge. El 
flash portàtil. El llenguatge fotogràfic com a transmissor de conceptes, 
sensacions i sentiments. L’aspecte formal. 

7- Retrat i Reportatge 
Monogràfic. Exemples i aspectes pràctics. Passi de diapositives d’autors 
rellevants. 

8- Projecció projecte de final de curs 
Presentació dels projectes de final de curs dels alumnes. Comentaris i 
conclusions. 
 
SORTIDES DE CAMP 
 
SORTIDA 1: Posada en pràctica de les tècniques apreses fins el tema 
núm. 5. El control manual de la càmera. Les pràctiques tenen lloc a un 
entorn natural (platja/port, parc/bosc) 
SORTIDA 2: Pràctiques de retrat i reportatge aplicant els coneixements 
sobre il·luminació i composició. Les pràctiques tenen lloc a un entorn 
natural i a un entorn urbà. 
Metodologia:   
 - Les classes teòriques s’imparteixen a l’aula i les explicacions es 
combinen amb diferents materials audiovisuals: fitxes explicatives, 
fotografies d’exemples, pàgines webs, vídeos, elements flash interactius i 
material d’autors rellevants de la història de la fotografia. 
- En moments concrets de la part teòrica, s’expliquen els conceptes 
càmera en mà i es videoprojectarà en viu les accions de la càmera. 
- El material didàctic es reparteix en format pdf i jpg als alumnes al 
començament del curs. 
- Al final de cada classe es demana un exercici relacionat amb el tema 
impartit, per presentar a la classe següent. A principi de la classe següent 
es projecten els exercicis dels alumnes i es comenten. 
- A les sortides de camp es practica tot el contingut teòric amb 
explicacions i demostracions en viu, els alumnes es posen per parelles o 
grups i fan els exercicis proposats. 
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CURRICULUM 
DELS 
PROFESSORS 

     
 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 

 
Projectes Fotogràfics: 
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 camp  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) 
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         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) 
 
SERGIO RUIZ 
FORMACIÓ ACADÈMICA: 
 
1997-1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs General de 
Fotografia. 
1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs de fotoperiodisme i 
reportatge. 
1998 Universitat de Barcelona. Primer curs de llicenciatura de Filosofia. 
2000 Mataró In. Curs de disseny gràfic. 
2002 Seminari de fotografia i premsa (Fundación Santamaría de 
Albarracín) 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DESTACADA 
 
- Juliol de 2011 a Abril 2013: Freelance. Publicacions regulars a la revista 
Capçalera, revista El Siglo de Europa, revista Valors. Treballs de 
fotografia institucional, publicitària i  periodística per a l'agencia 
Strategycomm i Ajuntament de Mataró. Professor al Centre Tres Roques. 
 
- Març de 2008 a Maig de 2011: Freelance. Cap fotografia revista 
Capçalera. Treballs de fotografia de reportatge, publicitat, empresa, 
social i institucional.  Professor de cursos de fotografia al Centre Tres 
Roques, Espai Novellas i Centre Cívic Plà d'en Boet. Realització de 
reportatge al Japó publicat a el Dominical de El Periódico. 
 
- Juliol de 2006 a Febrer de 2008: Freelance. Cap de fotografia de la 
revista Report Maresme (Editorial Capgròs). Treballs de fotografia de 
reportatge, publicitat, editorial i industrial. Realització de reportatges a 
diverses capitals europees i a Athos (Grècia) publicats a el Magazine de la 
Vanguardia. 
 
- Octubre de 2002 a Juliol de 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 de 2001 a Setembre de 2002: Freelance. Treballs de fotografia 
social i col·laboracions en revistes d’àmbit local i nacional. Realització de 
reportatges a Suècia i Xile publicats a el Magazine de la Vanguardia i a la 
Revista de la Vanguardia. 
 
- Febrer de 2000 a setembre de 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. 
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CURS B04 Retrat fotogràfic 
PROFESSOR/A Sergio Ruiz  
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 19.15 a 21.15 h. Inici 16 de gener. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS És imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o similar. 

Trípode i flaix portàtil (opcionals). 
Aquest curs està destinat a aficionats amb nocions bàsiques de fotografia. 
Poden assistir tant alumnes del primer com del segon nivell de fotografia 
digital de Tres Roques o d'altres cursos similars. Per a la classe de "Retrat 
en moda" es valorarà la possibilitat de contractar un model odos, en 
funció de si els alumnes estan d'acord en costejar a part les despeses. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 
1- Presentació del curs i antecedents històrics del retrat fotogràfic. 
Benvinguda al curs, definició del retrat fotogràfic i passe de diapos 
d'autors destacats en retrat. 
2- La il·luminació i la composició. 
Diferents tipus de il·luminació: natural, artificial continua/discontinua. 
Qualitat, direcció i to de la 
llum. Esquemes de il·luminació. Enquadre i composició, enfoc i distància 
focal. 
3- Pràctiques de il·luminació i composició. 
Exercissis: llum continua/discontinua, rati de contrast, direcció de la llum 
i temperatura de color. 
Composició del retrat, enquadre, distància focal, l'enfoc i la profunditat 
de camp. 
4- El retrat periodístic 
Tècnica de il·luminació i composició del retrat de premsa i reportatge, el 
subjecte en moviment. 
5- El retrat d'estudi 
El plantejament i la idea, la llum com a eina del llenguatge. Exemples i 
exercissis. 
6- El retrat d'exteriors amb llum d'estudi 
Equip necessari per a la il·luminació d'estudi en exteriors. La llum 
combinada. Exercissis. 
7- El retrat en moda 
Nocions de vestuari i maquillatge, pràctiques amb models. 
8- Projectes fi de curs 

Passi de diapositives dels projectes de final de curs dels alumnes, 

comentaris i conclusions finals. 

Metodologia:   
- Les classes a l'aula són una combinació de teoria i pràctica. 
-Les explicacions es combinen amb diferents materials audiovisuals: fitxes 
explicatives, fotografies d'exemples i material d'autors destacats de la 
història de la fotografia. 
- Les pràctiques es realitzen amb llum artificial continua i flaixos d'estudi 
professionals. 
- Les sortides de pràctiques consten d'una primera part explicativa i 
organitzativa i una segona de pràctica lliure de l'alumnat. Al final de les 
pràctiques es fa una valoració del treball obtingut.  
 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

FORMACIÓ ACADÈMICA: 
1997-1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs General de 
Fotografia. 
1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs de fotoperiodisme i 
reportatge. 
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1998 Universitat de Barcelona. Primer curs de llicenciatura de Filosofia. 
2000 Mataró In. Curs de disseny gràfic. 
2002 Seminari de fotografia i premsa (Fundación Santamaría de 
Albarracín) 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DESTACADA 
- Juliol de 2011 a Abril 2013: Freelance. Publicacions regulars a la revista 
Capçalera, revista El Siglo de Europa, revista Valors. Treballs de 
fotografia institucional, publicitària i  periodística per a l'agencia 
Strategycomm i Ajuntament de Mataró. Professor al Centre Tres Roques. 
 
- Març de 2008 a Maig de 2011: Freelance. Cap fotografia revista 
Capçalera. Treballs de fotografia de reportatge, publicitat, empresa, 
social i institucional.  Professor de cursos de fotografia al Centre Tres 
Roques, Espai Novellas i Centre Cívic Plà d'en Boet. Realització de 
reportatge al Japó publicat a el Dominical de El Periódico. 
 
- Juliol de 2006 a Febrer de 2008: Freelance. Cap de fotografia de la 
revista Report Maresme (Editorial Capgròs). Treballs de fotografia de 
reportatge, publicitat, editorial i industrial. Realització de reportatges a 
diverses capitals europees i a Athos (Grècia) publicats a el Magazine de la 
Vanguardia. 
 
- Octubre de 2002 a Juliol de 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 de 2001 a Setembre de 2002: Freelance. Treballs de fotografia 
social i col·laboracions en revistes d’àmbit local i nacional. Realització de 
reportatges a Suècia i Xile publicats a el Magazine de la Vanguardia i a la 
Revista de la Vanguardia. 
 
- Febrer de 2000 a setembre de 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. 
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CURS B05 Il·luminació amb flaix portàtil 
PROFESSOR/A Sergio Ruiz  
DATES,HORARISE
SSIONS 

Dimecres de 19 a 21 h. Inici 17 de gener. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Material de l'alumne: càmera digital rèflex. Trípode i flaix portàtil. 

Aquest curs està destinat a aficionats amb nocions bàsiques de fotografia. 
Poden assistir tant alumnes del primer com del segon nivell de fotografia 
digital de Tres Roques o d'altres cursos similars. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 
1- Presentació del curs. Aspectes tècnics del flash portàtil. 
Benvinguda al curs. Les parts de flaix i el seu funcionament. Núm. guia, 
zomm, conexions, etc. 
2- Modes del flaix i les seves utilitats. 
Els modes M, A, TTL i RPT. El flaix acoplat a la càmera. Flaix directe i 
rebotat. 
3- Pràctiques de il·luminació amb flaix I. 
Amb el flaix acoplat a la càmera, primera sessió de pràctiques en interior 
i exterior. 
4- El flaix extern. 
Sincronització del flaix extern. Accesoris per il·luminació externa, l'estudi 
a casa. 
5-Pràctiques de il·luminació amb flaix II 
Il·luminacó d'estudi amb flaixos externs, pràctiques a l'estudi. 
6-Pràctiques de il·luminació amb flaix III 
Il·luminació d'exteriors amb flaix extern. Pràctiques en exteriors. 
7- Fotografia d'alta velocitat 
Explicació i pràctica de fotografia d'alta velocitat. 
8- Projectes fi de curs 
Passi de diapositives dels projectes de final de curs dels alumnes, 
comentaris i conclusions finals 

Metodologia:   
- Les classes a l'aula són una combinació de teoria i pràctica. 
-Les explicacions es combinen amb diferents materials audiovisuals: fitxes 
explicatives, 
fotografies d'exemples i material d'autors destacats de la història de la 
fotografia. 
- Les pràctiques a l'estudi es realitzen amb llum artificial continua i 
flaixos. 
- Les sortides de pràctiques consten d'una primera part explicativa i 
organitzativa i una segona de pràctica lliure de l'alumnat. Al final de les 
pràctiques es fa una valoració del treball obtingut.  

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

FORMACIÓ ACADÈMICA: 
1997-1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs General de 
Fotografia. 
1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs de fotoperiodisme i 
reportatge. 
1998 Universitat de Barcelona. Primer curs de llicenciatura de Filosofia. 
2000 Mataró In. Curs de disseny gràfic. 
2002 Seminari de fotografia i premsa (Fundación Santamaría de 
Albarracín) 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DESTACADA 
- Juliol de 2011 a Abril 2013: Freelance. Publicacions regulars a la revista 
Capçalera, revista El Siglo de Europa, revista Valors. Treballs de 
fotografia institucional, publicitària i  periodística per a l'agencia 
Strategycomm i Ajuntament de Mataró. Professor al Centre Tres Roques. 
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- Març de 2008 a Maig de 2011: Freelance. Cap fotografia revista 
Capçalera. Treballs de fotografia de reportatge, publicitat, empresa, 
social i institucional.  Professor de cursos de fotografia al Centre Tres 
Roques, Espai Novellas i Centre Cívic Plà d'en Boet. Realització de 
reportatge al Japó publicat a el Dominical de El Periódico. 
 
- Juliol de 2006 a Febrer de 2008: Freelance. Cap de fotografia de la 
revista Report Maresme (Editorial Capgròs). Treballs de fotografia de 
reportatge, publicitat, editorial i industrial. Realització de reportatges a 
diverses capitals europees i a Athos (Grècia) publicats a el Magazine de la 
Vanguardia. 
 
- Octubre de 2002 a Juliol de 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 de 2001 a Setembre de 2002: Freelance. Treballs de fotografia 
social i col·laboracions en revistes d’àmbit local i nacional. Realització de 
reportatges a Suècia i Xile publicats a el Magazine de la Vanguardia i a la 
Revista de la Vanguardia. 
 
- Febrer de 2000 a setembre de 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. 
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CURS B06 
CURS B07 

Retoc fotogràfic 1 

PROFESSORS Xènia Sola (matins) Sergio Ruiz (tardes) 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous  de 9.30 a 11.30 h. Inici 18 de gener 
Dilluns de 19.15 a 21.15 h. Inici 15 de gener 
8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS És imprescindible tenir coneixements bàsics d’informàtica. Si l’alumne 

vol, podrà treballar amb el seu propi ordinador portàtil. 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

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... Fotomuntatges, 
retoc de fotografies antigues, aplicació de filtres, textures i filtres són 
alguns dels temes que tractarem en el curs.   

CURRICULUM 
DELS 
PROFESSORS 

     
 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 

 
Projectes Fotogràfics: 
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 camp  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 



  

 43 

 

         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) 
 
SERGIO RUIZ 
FORMACIÓ ACADÈMICA: 
1997-1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs General de 
Fotografia. 
1999 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Curs de fotoperiodisme i 
reportatge. 
1998 Universitat de Barcelona. Primer curs de llicenciatura de Filosofia. 
2000 Mataró In. Curs de disseny gràfic. 
2002 Seminari de fotografia i premsa (Fundación Santamaría de 
Albarracín) 
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DESTACADA 
- Juliol de 2011 a Abril 2013: Freelance. Publicacions regulars a la revista 
Capçalera, revista El Siglo de Europa, revista Valors. Treballs de 
fotografia institucional, publicitària i  periodística per a l'agencia 
Strategycomm i Ajuntament de Mataró. Professor al Centre Tres Roques. 
 
- Març de 2008 a Maig de 2011: Freelance. Cap fotografia revista 
Capçalera. Treballs de fotografia de reportatge, publicitat, empresa, 
social i institucional.  Professor de cursos de fotografia al Centre Tres 
Roques, Espai Novellas i Centre Cívic Plà d'en Boet. Realització de 
reportatge al Japó publicat a el Dominical de El Periódico. 
 
- Juliol de 2006 a Febrer de 2008: Freelance. Cap de fotografia de la 
revista Report Maresme (Editorial Capgròs). Treballs de fotografia de 
reportatge, publicitat, editorial i industrial. Realització de reportatges a 
diverses capitals europees i a Athos (Grècia) publicats a el Magazine de la 
Vanguardia. 
 
- Octubre de 2002 a Juliol de 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 de 2001 a Setembre de 2002: Freelance. Treballs de fotografia 
social i col·laboracions en revistes d’àmbit local i nacional. Realització de 
reportatges a Suècia i Xile publicats a el Magazine de la Vanguardia i a la 
Revista de la Vanguardia. 
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- Febrer de 2000 a setembre de 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. 
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CURS B08 Macro de camp a la natura : fotografia d’aproximació a l’aire lliure 
PROFESSOR/A Albert Masó 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dissabtes de 10 a 13.30 h. Inici 3 de març. 4 sessions (una de les sessions 
és una sortida) 

PREU 49€ 
OBSERVACIONS El curs està dirigit als aficionats a la fotografia que desitgin entrar en 

aquest mon, així com als professionals que vulguin perfeccionar la seva 
tècnica. 
Per a la sortida al camp s’aconsella als alumnes portar una càmera reflex 
i els objectius i accessoris de què disposin, com ara trípode, flaix, 
reflectors, etc. però no és imprescindible, ja que el professor portarà un 
equip complet per als qui el necessitin utilitzar. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 
1. Definició, concepte i límits 
2. Bases òptiques 
3. Característiques generals 
4. Ràtio 
5. Profunditat de camp 
6. Elements i accessoris de treball 
7. Sistemes de subjecció 
8. Complements 
9. Tècniques de macro de camp 
10. Fotografiar elements estàtics 
11. Captar elements mòbils 
12. El flaix anular 
13. Ús de flaixos normals 
14. Trucs i complements útils 
15. Sistemes d'atracció i tècniques especials 

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 a observar els resultats del que s’ha dit. Es mostren els 
objectius i accessoris idonis en cada situació i s’utilitzen a la sortida al 
camp, posant en pràctica diverses tècniques que s’han explicat segons 
l’equip de cada alumne.  
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. Tot s’aplica en la sortida al camp 
final. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Mataró, 1956. 
Biòleg per la Universitat de 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).  
 
Fundador 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 
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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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CURS B09 Curs de cinema : direcció de fotografia en documentals, ficció i 
publicitat. 

PROFESSOR/A Marc Cuxart 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dissabte de 10.30 a 12.30 h. Inici 20 de gener. 6 sessions. 

PREU 42€ 
OBSERVACIONS Aquest seminari té per objectiu explicar les diferents etapes del director 

de fotografia des que comença a llegir el guió de la pel.lícula, a la 
visualització i  preparació (prerodatge), al rodatge i postproducció amb la 
correcció d´imatges de la pel.lícula per arribar finalment a la projecció. 
La idea és veure les diferents tasques del DoP en tot el projecte, des de 
la part tècnica i artística, a la seva relació i col·laboració amb els 
diferents membres de l’equip. Es tracta de donar vida amb imatges a una 
història, la del director. 
Seria interessant que els assistents tinguessin un nivell dels  diferents 
temes que es veuran en el curs. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Continguts del curs: 
- Lectura i visualització del guió(anàlisi de la història, reflexió i 
visualització, referències visuals). 
- Estil visual que acompanya la història a través de la llum. 
- Determinació dels diferents formats. 
- Elecció de càmera, lents i filtres. El llenguatge de les lents 
cinematogràfiques. 
- Elecció del material elèctric i grip. 
- Proves de càmera(tècniques, art, maquillatge i vestuari).  
- Localitzacions. 
- Dibuixar amb la llum:  com usar les diferents llums en funció del 
guió.Diferents postes de llum. Qualitats de llum i profunditat de camp. 
- Rodatge en exteriors i interiors.Combinació de llum natural i artificial. 
Temperatura de color 
- Exposició: ràtios, contrast.  
- Il.luminació de personatges, raccord de llum. 
- Medició de la llum (llum incident i reflectida). 
Metodologia:   
A cada classe es veuran les diferents etapes del curs que corresponguin 
per l´aprenentatge, de manera que es comprenguin els diferents 
processos i passos del contingut de la matèria. Es veuran exemples 
pràctics que es treballaran amb els alumnes. Analitzarem pel.lícules de 
diferents directors de fotografia.   

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

www.marccuxart.com 
Nace en Barcelona el año 1962. 
Reside actualmente entre España y Buenos Aires 
Born in Barcelona, Spain. Lives in Spain and Buenos Aires, Argentina. 
Formación / Training 
Graduado en imagen y sonido en la Escuela de Cine Ciappe, en Barcelona. 
Graduated in Image and Sound at the Ciappe School Of Cinema in 
Barcelona 
En 1982 comienza con sus primeros trabajos en la industria 
cinematográfica, pasando de auxiliar de cámara y foquista a operador de 
cámara, para ascender a Director de Fotografía en 1992, trabajo que ha 
desarrollado hasta la actualidad, tanto en Largometrajes de ficción, 
documentales, publicidad y series de televisión.  
In 1982 he begins with his early work in the film industry, as camera 
assistant, focus puller  
and cameraman, to ascend to Cinematographers in 1992, work that has 
developed to date,  
in Feature Lenght, documentaries, commercials and TV series. 
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Durante su trayectoria colaboró y desarrolló su técnica con prestigiosos 
Directores:  
David Calloway (EEUU), Jeff Freilich (EEUU), Ken Wiederhom (EEUU),  
Freddie Francis (Inglaterra), Bigas Luna (España), Paco Betriu (España),  
Alvaro Saenz de Heredia (España), John Nocolella (EEUU), Antonio Zorrilla 
(España),  
Michael Wyn (Inglaterra), Sammo Hung (China), José Antonio de la Loma 
(España),  
Henry Meziat (Argentina), Eliseo Subiela (Argentina), Andrés Fogwill 
(Argentina), Marcelo Torcida (Paraguay), etc. 
During his career he worked and developed his technique with prestigious 
Directors:  
David Calloway (USA), Jeff Freilich (USA), Ken Wiederhom (USA), Freddie 
Francis (England), 
Bigas Luna (Spain), Paco Betriu (Spain), Alvaro Saenz de Heredia (Spain),  
John Nocolella (USA), Antonio Zorrilla (Spain), Michael Wyn (England), 
Sammo Hung (China), 
José Antonio de la Loma (Spain), Henry Meziat (Argentina), Eliseo Subiela 
(Argentina), Andrés Fogwill (Argentina), Marcelo Torcida (Paraguay), etc. 
Y tuvo la oportunidad de aprender de grandes Directores de Fotografía:  
Andrés Berenguer (España), José Luis Alcaine (España), Freddie Francis 
(Inglaterra),  
Paco Femenia (España), Santiago Peirona (España), Tomás Pladevall 
(España),  
Hans Burmann (España), Carlos Suarez (España). 
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CURS B10 Pintar amb papers : collage 
PROFESSOR/A Jordi Prat Pons 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 17 a 19 h. Inici 15 de gener. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

- Donar tota la informació i materials per poder començar a treballar en 
el món del collage.   
- Petita història del collage i direrents tècniques: collage, assemblage i 
informalisme. 
Metodologia 
Les classes són  pràctiques. Es valorarà amb els alumnes la posibilitat de 
fer una visita a algun taller. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Llicenciat en història de l’art. 
52 Anys.Pintor.  
53 exposicions individuals i 93 col.lectives.  
Especialista en collages des de fa 29 anys. 
 
www.jordipratpons.com 
 
FACEBOOK jordi prat pons 
 
Instagram @jordipratpons 
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CURS B11 Iniciació a la ceràmica 
PROFESSOR/A Ceràmica Ixió (Joan Serra i Mia LLauder.) 

 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 18 a 20 h. Inici 17 de gener. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Es recomana portar una bata o davantal.El taller comptarà amb les eines 

que es necessiten.El material fungible es pagarà a part. 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

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 altra peça de cada una de les 
tècniques. 
Metodologia(tractament individualitzat): 
Classe de teòrica: visió general de la ceràmica. 
Explicació de l’exercici. 
Disseny del projecte. 
Elaboració de la peça. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

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: 
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) 
 
2011:Mille et un bols.Musée Ariana. Genève (Suiza) 
Terres Blaves. Museu de ceràmica de Barcelona. (España) 
Galerie la Célestine. París (France) 
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25è Aniversari ACC. Barcelona. (Spain) 
25è Aniversari ACC. Artesania Catalunya.Barcelona. (Spain) 
25è Aniversari ACC. Catell de la Bisbal.Girona. (Spain) 
Biennale internationale de céramique contemporaine de 
Châteauroux.Cedex. (France) 
“Més enllà de Cumella“.Museu d’Art Contemporani,La Sala.Vilanova i la 
Geltrú (Espanya)) 
 
       www.ceramicaixio.com 
       http://ceramicaixio.com/blogmia 
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CURS B12 Pintura de mobles i objectes 
PROFESSOR/A Montse Bassas 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 9 a 11 h. Inici 15 de gener. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Cada participant ha de portar un objecte per pintar, de dimensions 

reduïdes, una bata i uns guants per no embrutar-se. 
Durant la primera sessió s’explicaran els materials que es necessiten per 
tal de poder realitzar el taller. Aquesta activitat comporta una despesa 
extra en material. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

La Chalk Paint o pintura de guix ofereix la possibilitat de pintar sense 
decapar, no necessita imprimació, s'adhereix molt bé sobre diferents 
superfícies i és molt fàcil d'aplicar. Té un acabat molt adequat per pintar 
els mobles amb aquest aspecte envellit que ens agrada tant. En aquest 
taller descobrirem les diferents tècniques (decapés, craquelats, envellits, 
estargits) i mostrarem com aplicar la pintura d’una manera senzilla. 
 Farem acabats a la cera i amb vernís a l'aigua.  

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Formació acadèmica 
BATXILLERAT I.E.S. Mediterrània (El Masnou) 
- Curs de formació de Restauradors del moble antic. (Escola Era) 
- Curs de tècniques pictòriques (Escola Era) 
- Curs de tapisseria (Escola Era) 
- Curs de reixeta (Escola Era) 
- Curs d’acabats de la fusta (Taller Xavier Duch) 
- Curs de pintura aplicada al moble (Mercantic) 
- Curs d’Ebanistería organitzat pel SOC,realitzat a les Escoles 
Professionals Salessianes de Sarrià.370 hores. 
Formació 
Complementària 
- Tècniques informàtiques de Gestió Administrativa (Forcem). 
- Formació contínua en competències a Barcelona Activa. 
Perfil Professional 
- Professora de tallers de restauració de mobles, pintura 
decorativa de mobles i manualitats. 
- Restauració i reciclatge de mobles per encàrrec. Pintat de 
mobles amb diverses tècniques: envellits, decapés, 
craquelats, etc.  
Experiència 
1986-2010 Disclub S.A (Barcelona) 
Empresa distribuïdora de productes multimèdia. 
2011-2013 
- Professora dels tallers de restauració de mobles, pintura 
decorativa de mobles i manualitats a Can Lleonart d’Alella. 
Nou de Nou www.noudenou.cat 
- Restauració i reciclatge de mobles per encàrrec. 
- Pintat de mobles per encàrrec. 
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CURS B13 Restauració de mobles 
PROFESSOR/A Montse Bassas 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 10 a 12 h. Inici 19 de gener. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Cada participant ha de portar un objecte a restaurar, de dimensions 

reduïdes i una bata per no embrutar-se. 
Aquesta activitat comporta una despesa extra en material. 
Material:   
TINTSNATURALS,DECAPANT,MATACORCS(DESINFECTANT),MASSILLA,VERNÍS
: GOMALACA O TAPAPORUS,DISSOLVENT,PINZELL,PAPER DE VIDRE,COLA 
BLANCA,CINTA DE PINTOR. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

- Planificar la restauració de la peça  
- La preparació i neteja  
- El tractament insecticida i preventiu  
- La petita reparació  
- Tècniques de vernissatge o acabat superficial  
- Els diferents acabats i policromies  

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Formació acadèmica 
BATXILLERAT I.E.S. Mediterrània (El Masnou) 
- Curs de formació de Restauradors del moble antic. (Escola Era) 
- Curs de tècniques pictòriques (Escola Era) 
- Curs de tapisseria (Escola Era) 
- Curs de reixeta (Escola Era) 
- Curs d’acabats de la fusta (Taller Xavier Duch) 
- Curs de pintura aplicada al moble (Mercantic) 
- Curs d’Ebanistería organitzat pel SOC,realitzat a les Escoles 
Professionals Salessianes de Sarrià.370 hores. 
Formació 
Complementària 
- Tècniques informàtiques de Gestió Administrativa (Forcem). 
- Formació contínua en competències a Barcelona Activa. 
Perfil Professional 
- Professora de tallers de restauració de mobles, pintura 
decorativa de mobles i manualitats. 
- Restauració i reciclatge de mobles per encàrrec. Pintat de 
mobles amb diverses tècniques: envellits, decapés, 
craquelats, etc.  
Experiència 
1986-2010 Disclub S.A (Barcelona) 
Empresa distribuïdora de productes multimèdia. 
2011-2013 
- Professora dels tallers de restauració de mobles, pintura 
decorativa de mobles i manualitats a Can Lleonart d’Alella. 
Nou de Nou www.noudenou.cat 
- Restauració i reciclatge de mobles per encàrrec. 
- Pintat de mobles per encàrrec.    
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CURS B14 Manualitats 
PROFESSOR/A Montse Bassas 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 11.15 a 13.15 h. Inici 15 de gener. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Aquesta activitat comporta una despesa extra en material: 

pinzells . La professora us els recomanarà el primer dia de classe 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Els alumnes crearan varis objectes tot practicant diferents tècniques i 
coneixeran els productes i la metodologia per poder aplicar-les. 
Aquest curs es totalment pràctic, farem servir material per reciclar 
aplicat a tècniques com: 
-decoupage 
-scrap 
-origami 
-estargits 
-embossing 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Formació acadèmica 
BATXILLERAT I.E.S. Mediterrània (El Masnou) 
- Curs de formació de Restauradors del moble antic. (Escola Era) 
- Curs de tècniques pictòriques (Escola Era) 
- Curs de tapisseria (Escola Era) 
- Curs de reixeta (Escola Era) 
- Curs d’acabats de la fusta (Taller Xavier Duch) 
- Curs de pintura aplicada al moble (Mercantic) 
- Curs d’Ebanistería organitzat pel SOC,realitzat a les Escoles 
Professionals Salessianes de Sarrià.370 hores. 
Formació 
Complementària 
- Tècniques informàtiques de Gestió Administrativa (Forcem). 
- Formació contínua en competències a Barcelona Activa. 
Perfil Professional 
- Professora de tallers de restauració de mobles, pintura 
decorativa de mobles i manualitats. 
- Restauració i reciclatge de mobles per encàrrec. Pintat de 
mobles amb diverses tècniques: envellits, decapés, 
craquelats, etc.  
Experiència 
1986-2010 Disclub S.A (Barcelona) 
Empresa distribuïdora de productes multimèdia. 
2011-2013 
- Professora dels tallers de restauració de mobles, pintura 
decorativa de mobles i manualitats a Can Lleonart d’Alella. 
Nou de Nou www.noudenou.cat 
- Restauració i reciclatge de mobles per encàrrec. 
- Pintat de mobles per encàrrec.    
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CURS B15 El cuir : ferretejat, troquelat, tenyit i cosit 
PROFESSOR/A Abel Ruiz 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 18 a 20 h. Inici 16 de gener. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Cada alumne haurà de portar martell propi 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

- Conèixer les propietats i prestacions del cuir. 
- Tècnica del ferretejat en fred. 
- Tècnica del troquelat. 
- Els acabats del cuir, tenyit, capes de protecció i brunyit.  
- Patronatge. 
- Cosit a mà. 
Metodologia:   
Elaboració de patrons en cartró de les peces. Tallar les parts del cuir, 
humitejar la pell per aplicar la tècnica del ferretejat. Tenyir el cuir amb 
anilines i betum. Aplicació de laques i vernissos per protegir els tints. 
Encolat de les peces, foradar el cuir per posteriorment poder cosir.  

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Carnet Artesà Cultural: manufacturer, complements del cuir. 
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. 
2013, Barcelona. 
 
Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de 
Catalunya.Diplomat en conservació i restauració de béns 
culturals.Especialitat; Escultura.2009,  Barcelona. 

Docent al Centre Cívic Golferichs 
Professor de curs aprèn a treballar el cuir. 
Novembre 2016, juny 2017 Barcelona. 
 
Docent a l’Escola de Conservació i Restauració d’Obres d’Art  
E.C.O.R.E. 
Professor de curs de conservació i restauració de la pell.  
Febrer- Abril 2015. Octubre., Desembre 2016 Barcelona.   
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CURS B16 Jardineria sostenible  
PROFESSOR/A Eduard Pey Camps 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dissabte de 10 a 13 h. Inici 20 de gener. 5 sessions. 

PREU 52€ 
OBSERVACIONS Aquesta activitat comportarà una despesa extra en material 

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. 
Col·labora: Associació Horts Urbans Bon Recés i Servei de Medi 

Ambient i Sostenibilitat   www.entornmediterrani.com 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 
SESSIÓ 1: 
1.1.- Introducció a la jardineria: història, referències climatològiques, 
biologia, actualitat 
1.2.- El manteniment: consideracions generals, el manteniment en 
jardins, el manteniment en jardineres i testos 
SESSIÓ 2: 
2.1. Les plantes: la diversitat de les plantes aplicada en jardineria, la 
selecció d'espècies, les plantes mediterrànies, plantació: tècnica i futur.  
SESSIÓ 3: VISITA A GARDEN CENTER I PRÀCTIQUES D'ESQUEIXOS 
SESSIÓ 4: 
4.1.- Les podes: fonaments de la poda, la poda d'arbrat ornamental i 
fruiter, la poda d'arbustives, subarbustives i herbàcies, la poda aplicada.  
4.2.- L'aigua i el reg: introducció a la problemàtica de l'aigua, la sequera i 
les plantes, l'estalvi d'aigua, els regs automàtics 
SESSIÓ 5: PRÀCTIQUES DE PODA a la finca 'Bon Recés' 
Metodologia: 
El format del curs consistirà en classes magistrals acompanyades de 
diverses sessions pràctiques que permetran als alumnes avaluar i 
desenvolupar els coneixements desenvolupats en les sessions pràctiques. 
En totes les sessions a l'aula es realitzarà algun tipus d'activitat pràctica, 
com fer esqueixos, manipulat del vegetal, tècniques de plantació, 
reconeixement i anàlisi d'espècies... 
  

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 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). 
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 
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CURS C01 Pastisseria creativa 
PROFESSOR/A Cristina Camps 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 10 a 12.30 h. Inici 15 de gener. 6 sessions. 

PREU 52€ 
OBSERVACIONS Cal portar davantal  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

1. Aprenem a fer un pastís en capes (Layer cake) típic d’hivern: El Red 
Velvet!  

2. Cupcake d’hivern típic per excel·lència. Cupcake de Ferrero Rocher.  

3. Fem galetes! Aprendrem a realitzar les típiques galetes de mantega per 
a decorar.  

4. Decorem galetes! Aprendrem a decorar galetes amb fondant. Ideal per 
a regalar o fer amb els nostres nens.  

5. Realitzem un pastís de fondant en grup. Pastís i farciment. Decoració  

6. Realitzem un pastís de fondant en grup. Ganaché de xocolata i 
fondant. Decoració  

7. Loaf Cake (Pastís de Llimona, i Marmolat)  
Metodologia:  
Curs pràctic on els alumnes aplicaran els coneixements teòrics explicats 
per la professora a través de  les elaboracions realitzades a classe. A 
l’inici de cada sessió, s’oferirà una petita introducció del temari que es 
realitzarà aquell dia a classe. S’explicarà la base general de les receptes, 
es donaran les claus per algun ingredient més complicat, i es procedirà a 
l’elaboració conjunta de les receptes indicades, seguint les instruccions 
de la professora. Finalment, es degustaran les receptes elaborades aquell 
dia.  
S’oferirà als alumnes un dossier amb totes les receptes realitzades durant 
el curs. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Cristina Camps Palacios.  
La petite galette (www.lapetitegalette.com)  
Llicenciada en Història de l’Art i amb un Màster en Estudis d’Àsia 
Oriental, va decidir donar un tomb a la seva vida professional i dedicar-se 
a la Rebosteria Creativa.  
 
Realitzà els quatre cursos Wilton en Rebosteria anglosaxona, sent 
condecorada amb el diploma estrella. Un curs-màster en Creació i Gestió 
de Bakeries, negocis relacionats amb la pastisseria creativa. 
 
 El maig del 2014 creà La petite galette (www.lapetitegalette.com), blog 
de pastisseria creativa i cuina. 
 
 L’octubre de 2015 inicià la seva carrera professional en el sector, 
professionalitzant La petite galette i creant la seva pròpia empresa.  
 
Ha dut a terme pràctiques al País Basc, i treballat per obradors de 
pastisseria creativa, així com la realització de tallers per ajuntaments 
com el de Barcelona, Mataró, i altres entitats públiques.  
Des del desembre del 2016, compta amb la seva pròpia botiga de 
rebosteria creativa a la localitat de Badalona.  
 
Com a curiositat, el passat més de març va ser seleccionada per 
MasterChef com un dels 20 millors cuiners amateurs de Catalunya, Aragó, 
i Illes Balears, entre més de 3.000 participants, atorgant-li d’aquesta 
manera la famosa cullera de fusta com a guardó. 
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CURS C02 Taller d’arrossos 
PROFESSOR/A Josep Vidal (Calaix de cultura) 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 10.30 a 12.30 h. Inici 16 de gener. 6 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS No calen coneixements previs per realitzar el curs. 

 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

1a sessió: Arròs de verdures. 
2a sessió: Arròs de muntanya. 
3a sessió: Arròs negre. 
4a sessió: Risotto de bolets. 
5a sessió: Arròs al forn.  
6a sessió: Arròs caldòs. 
Metodologia:   
En aquest curs combinarem la part pràctica amb la part teòrica. Al final 
de cada sessió es farà un tastet dels plats cuinats 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

En Josep Vidal és cuiner i ha estat xef durant 25 anys en un restaurant de 
cuina de mercat. Té experiència com a docent a diferents centres cívics i 
culturals.  
Actualment, combina els tallers i cursos amb el seu negoci gastronòmic de 
creació de salses i altres productes. 

 
 
 
 
 
CURS C03 Cuina per a mandrosos 
PROFESSOR/A Josep Vidal (Calaix de cultura) 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 18.30 a 20.30 h. Inici 16 de gener. 6 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS No calen coneixements previs per realitzar el curs. 

 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Ja en tens prou de plats precuinats i posar-te a cuinar et fa una mandra 
infinita? Si és així, aquest és el teu taller. Deixa’t seduir pels fogons, en 
un tres i no res et trobaràs vivint una història apassionant amb la cuina de 
teló de fons. Receptes senzilles, ràpides i per a tots els nivells. 
Metodologia:   
En aquest curs combinarem la part pràctica amb la part teòrica. Al final 
de cada sessió es farà un tastet dels plats cuinats 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

En Josep Vidal és cuiner i ha estat xef durant 25 anys en un restaurant de 
cuina de mercat. Té experiència com a docent a diferents centres cívics i 
culturals.  
Actualment, combina els tallers i cursos amb el seu negoci gastronòmic de 
creació de salses i altres productes. 
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CURS C04 Cuina oriental II 
PROFESSOR/A Yumiko Saito (Calaix de cultura) 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 18.30 a 20.30 h. Inici 18 de gener. 6 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS No cal haver realitzat el curs de cuina 1 . 

En aquest taller de cuina oriental s’utilitzaran condiments picants, fruits 
secs i farines. Si es té alguna al·lèrgia, cal avisar amb antelació al centre 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Repassarem les millors receptes de la cuina del Japó, Tailàndia, Xina... 
Actualment, la cuina asiàtica ens ha descobert una cuina mil·lenària i 
molt sana que ens aporta un important valor nutritiu que és beneficiós 
per a la nostra salut. Redescobrirem les tècniques de cocció més 
saludables i fàcils de portar a terme.  

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

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

La Yumiko és una japonesa que ha viscut a Tokio i Yokohama. Va estudiar 
periodisme i comunicació a Nihon University. Va treballar en un revista 
del Japó durant 5 anys. Després va entrar al sector del màrqueting i la 
comunicació en una empresa que promocionava grans marques. 
 
Fa 10 anys que viu a Barcelona i treballa com a traductora i intèrpret i 
des de fa 3 anys treballa com a professora de cuina i cultura japonesa.   
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CURS C05 Cuina vegetariana (bàsic) 
PROFESSOR/A Montse Tapia 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dissabte de 10.30 a 12.30 h. Inici 20 de gener. 4 sessions. 

PREU 32€ 
OBSERVACIONS No cal ser vegetarià per apuntar-te a aquest curs, però cada cop  hi ha 

més persones que volen fer un canvi en la seva alimentació i reduir 
greixos i proteïnes animals. Canvia la teva cuina sense canviar d’ estil de 
vida. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

• Aliments i nutrients: on trobem el que necessitem. 
• Grups d’ aliments: descartar la proteïna d’origen animal. 
• L’ 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 l’ alimentació. 
• Es presentaran plats senzills, assequibles en quant a elaboració i 

molt atractius. 
Metodologia:   
Les classes tindran un primer apartat on es parlarà d’ on podem trobar els 
nutrients necessaris i on es donaran consells culinaris .La segona part 
plantejarà un menú o un parell de plats. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 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.Curs 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 
 
Experiència 
Mestra de cuina des de fa 6 anys. 
Col·laboradora habitual de les revistes CuerpoMente i Descobrir cuina. 
 
www.montsecuines.com 
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CURS C06 Cuina vegetariana creativa (avançat) 
PROFESSOR/A Montse Tapia 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dissabte de 10.30 a 12.30 h. Inici 17 de febrer. 4 sessions. 

PREU 32€ 
OBSERVACIONS No cal ser vegetarià per apuntar-te a aquest curs, però cada cop  hi ha 

més persones que volen fer un canvi en la seva alimentació i reduir 
greixos i proteïnes animals. Canvia la teva cuina sense canviar d’ estil de 
vida. 
T’ agrada la cuina, t’ agrada menjar bé i vols deiar enrere els aliments d’ 
origen animal? En aquest curs aprendràs repetes vegetarianes fàcils i 
creatives per inspirar la teva cuina i alegrar la teva taula. 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

• Aliments i nutrients: on trobem el que necessitem. 
• Grups d’ aliments: descartar la proteïna d’origen animal. 
• L’ 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 l’ alimentació. 
• Es presentaran plats senzills, assequibles en quant a elaboració i 

molt atractius. 
Metodologia:   
Les classes tindran un primer apartat on es parlarà d’ on podem trobar els 
nutrients necessaris i on es donaran consells culinaris .La segona part 
plantejarà un menú o un parell de plats. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 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.Curs 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 
 
Experiència 
Mestra de cuina des de fa 6 anys. 
Col·laboradora habitual de les revistes CuerpoMente i Descobrir cuina. 
 
www.montsecuines.com 
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CURS C07 Cuina bàsica (nivell inicial) 
PROFESSOR/A Montse Tapia 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 18.15 a 20.15 h. Inici 15 de gener. 3 sessions. 

PREU 24€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Un tast de cuina  amb receptes molt pràctiques de tots els grups d’ 
aliments. 
Cuinarem 1 pasta, 1 arròs, 1 llegum,  1 amanida,1 sopa o crema, 1 plat de 
carn, 1 plat de peix i dos postres senzilles. 
La idea és que els plats permetin acostar-se a la cuina  amb més 
seguretat i que motivin a cuinar. 
Aprendre les bases de la cuina i la manera d’ organitzar-se. Des del que 
hem de comprar  fins com ho hem de presentar. 
Elaborarem receptes senzilles, atractives i  equilibrades 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 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.Curs 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 
Experiència 
Mestra de cuina des de fa 6 anys. 
Col·laboradora habitual de les revistes CuerpoMente i Descobrir cuina. 
 
www.montsecuines.com 
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CURS C08 Cuina bàsica : noves receptes (nivell avançat) 
PROFESSOR/A Montse Tapia 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 18.15 a 20.15 h. Inici 5 de febrer. 3 sessions. 

PREU 24€ 
OBSERVACIONS Et vas quedar amb ganes de més receptes, més cuina i més consells? Aquí 

tens la segona part del curs de cuina bàsica i pràctica 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Un tast de cuina  amb receptes molt pràctiques de tots els grups d’ 
aliments. 
Cuinarem 1 pasta, 1 arròs, 1 llegum,  1 amanida,1 sopa o crema, 1 plat de 
carn, 1 plat de peix i dos postres senzilles. 
La idea és que els plats permetin acostar-se a la cuina  amb més 
seguretat i que motivin a cuinar. 
Aprendre les bases de la cuina i la manera d’ organitzar-se. Des del que 
hem de comprar  fins com ho hem de presentar. 
Elaborarem receptes senzilles, atractives i  equilibrades 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 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.Curs 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 
Experiència 
Mestra de cuina des de fa 6 anys. 
Col·laboradora habitual de les revistes CuerpoMente i Descobrir cuina. 
 
www.montsecuines.com 
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CURS C09 Cuinar amb cinc ingredients 
PROFESSOR/A Montse Tapia 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 18.15 a 20.15 h. Inici 26 de febrer. 2 sessions. 

PREU 16€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Cuinar amb pocs ingredients  és fàcil. Cal triar bé i saber combinar per 
encertar els plats i treure’n el màxim profit. T’ oferim una cuina 
viva,fresca i simple. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

 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.Curs 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 
Experiència 
Mestra de cuina des de fa 6 anys. 
Col·laboradora habitual de les revistes CuerpoMente i Descobrir cuina. 
 
www.montsecuines.com 
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CURS C10 Coaching nutricional 
PROFESSOR/A Griselda Marfà 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 18 a 20 h. Inici 18 de gener. 8 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 
- Roda de l’alimentació. Propòsits i motivació 
- Quins canvis vols fer dels teus hàbits alimentaris. 
- Barreres i recursos.  
- Les teves creences potenciadores i les limitants. 
- Pla d’acció. Pautes alimentàries que m’apropen a l’objectiu. 
- Escala gradual del zero al deu 
- Línia de la vida 
- Valoració dels canvis i passos favorables 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments, i postgraduada en 
Dietètica i Nutrició Humana. 
- Coaching nutricional avalat per IAC Coaching Masteries. 
- Professora de manipuladors d’aliments. Certificació. 
- Educadora en nutrició: dietes personalitzades i guia  per a que el client 
adquireixi i integri hàbits alimentaris saludables. Coaching nutricional. 
- Conferències :  “Alimentació i salut”; “Estima els teus fills donant-los-hi 
salut amb l’Alimentació”; “Alimentació i osteoporosis”; “Els fruits secs 
engreixen?”; “El colesterol i l’alimentació”; “Hàbits alimentaris per a 
deixar de fumar”; “Mites alimentaris”; “Avantatges i inconvenients de les 
dietes de règim”; “Com influeixen les emocions en la manera 
d’alimentar-nos”, “ Alimentació i emocions”,etc. 
 
www.dietaresponsable.blogspot.com 
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CURS C11 L’alimentació en l’etapa infantil dels 3 als 12 anys d’edat 
PROFESSOR/A Griselda Marfà 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 9.30 a 11.30 h. Inici 18 de gener. 8 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 
. L’alimentació infantil. Objectiu. 
. Creixement i desenvolupament. Requeriments nutritius en l’etapa 
infantil.  
. Alimentació i escola. Com combinar els menús?. Dieta equilibrada per 
l’etapa infantil. 
. Desequilibri alimentari en l’etapa infantil. Conseqüències.  
. Sobrepès i obesitat. Podem ajudar el nostre fill? 
. Estratègies per a introduir nous aliments i nous hàbits saludables. 
. Situacions de diarrea, restrenyiment, vòmits. Com actuar? 
. Exemples pràctics de menús saludables i divertits en l’etapa infantil. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments, i postgraduada en 
Dietètica i Nutrició Humana. 
- Coaching nutricional avalat per IAC Coaching Masteries. 
- Professora de manipuladors d’aliments. Certificació. 
- Educadora en nutrició: dietes personalitzades i guia  per a que el client 
adquireixi i integri hàbits alimentaris saludables. Coaching nutricional. 
- Conferències :  “Alimentació i salut”; “Estima els teus fills donant-los-hi 
salut amb l’Alimentació”; “Alimentació i osteoporosis”; “Els fruits secs 
engreixen?”; “El colesterol i l’alimentació”; “Hàbits alimentaris per a 
deixar de fumar”; “Mites alimentaris”; “Avantatges i inconvenients de les 
dietes de règim”; “Com influeixen les emocions en la manera 
d’alimentar-nos”, “ Alimentació i emocions”,etc. 
 
www.dietaresponsable.blogspot.com 
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CURS C12 Aliments que ajuden a prevenir el colesterol i l’osteoporosi 
PROFESSOR/A Griselda Marfà 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 9.30 a 11.30 h. Inici 15 de gener. 8 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 
- Alimentació saludable. Diferència entre alimentació i nutrició. 
- Què és l’osteoporosi? Factors importants 
- Què és el colesterol? Factors importants 
- Aliments recomanats en el colesterol 
- Aliments recomanats en l’osteoporosi 
- La fibra alimentària. Conèixer la seva funció. 
- Àpat equilibrat. Estudi i exemple 
- Beneficis de l’esport. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments, i postgraduada en 
Dietètica i Nutrició Humana. 
- Coaching nutricional avalat per IAC Coaching Masteries. 
- Professora de manipuladors d’aliments. Certificació. 
- Educadora en nutrició: dietes personalitzades i guia  per a que el client 
adquireixi i integri hàbits alimentaris saludables. Coaching nutricional. 
- Conferències :  “Alimentació i salut”; “Estima els teus fills donant-los-hi 
salut amb l’Alimentació”; “Alimentació i osteoporosis”; “Els fruits secs 
engreixen?”; “El colesterol i l’alimentació”; “Hàbits alimentaris per a 
deixar de fumar”; “Mites alimentaris”; “Avantatges i inconvenients de les 
dietes de règim”; “Com influeixen les emocions en la manera 
d’alimentar-nos”, “ Alimentació i emocions”,etc. 
 
www.dietaresponsable.blogspot.com 
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CURS C13 Què has de menjar al llarg d’una setmana 
PROFESSOR/A Griselda Marfà 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 17 a 19 h. Inici 15 de gener. 8 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 
- Definició d’alimentació i nutrició. 
- Procés de la nutrició. 
- Valor energètic dels aliments. Definició de caloria. 
- Classificació funcional dels nutrients. 
- Grups d’aliments. 
- Bases per a una dieta equilibrada 
- La importància dels esmorzars 
- La dieta Mediterrània. 
- Elaboració d’un menú equilibrat (esmorzar, dinar, berenar i 

sopar). 
- Pautes de nutrició equilibrada al llarg de la setmana per poder 

aconseguir una dieta equilibrada i saludable. 
- Organització de menús setmanal 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments, i postgraduada en 
Dietètica i Nutrició Humana. 
- Coaching nutricional avalat per IAC Coaching Masteries. 
- Professora de manipuladors d’aliments. Certificació. 
- Educadora en nutrició: dietes personalitzades i guia  per a que el client 
adquireixi i integri hàbits alimentaris saludables. Coaching nutricional. 
- Conferències :  “Alimentació i salut”; “Estima els teus fills donant-los-hi 
salut amb l’Alimentació”; “Alimentació i osteoporosis”; “Els fruits secs 
engreixen?”; “El colesterol i l’alimentació”; “Hàbits alimentaris per a 
deixar de fumar”; “Mites alimentaris”; “Avantatges i inconvenients de les 
dietes de règim”; “Com influeixen les emocions en la manera 
d’alimentar-nos”, “ Alimentació i emocions”,etc. 
 
www.dietaresponsable.blogspot.com 
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CURS C14 Comunicació assertiva 
PROFESSOR/A Grace Puertas 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 19.15 a 21.15 h. Inici 19 de gener. 6 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

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 
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.  

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

• FORMACIÓ        
          Llicenciada en psicologia per la Universitat de Girona. 
          Curs de  Postgrau d’actualització en psicopatologia.UdG 
          Curs de Postgrau de trastorns de l’alimentació. 
          Màster en psicologia esportiva. 
EXPERIENCIA PROFESSIONAL  
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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CURS C15 Intel·ligència emocional 2 
PROFESSOR/A Grace Puertas 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Divendres de 17 a 19 h. Inici 19 de gener. 6 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 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 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

• FORMACIÓ        
          Llicenciada en psicologia per la Universitat de Girona. 
          Curs de  Postgrau d’actualització en psicopatologia.UdG 
          Curs de Postgrau de trastorns de l’alimentació. 
          Màster en psicologia esportiva. 
 
EXPERIENCIA PROFESSIONAL  
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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CURS C16 Que no t’espanti l’estrès.Tècniques de mindfulness 
PROFESSOR/A Arantxa Sabanés 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 17 a 19 h. Inici 15 de gener. 6 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 Contingut del curs: 
• Què és Mindfuness o Atenció Plena i de què em pot servir? 

• Què és l’estrès? 

• La interpretació de la realitat 

• El poder de les emocions 

• Responent a l’estrès 

• La cura d’un mateix i la gestió del temps amb consciència 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
- Màster en Psicopatologia Clínica de l’Adult per la Universitat Autònoma 
de Barcelona 
- Postgrau en detecció i intervenció en violència familiar. Un enfocament 
interdisciplinari per la Universitat de Barcelona 
- Formació en MBSR- Reducció de l’estrès basada en Mindfulness 
- Sòcia-directora del Centre de Psicologia Puyané Sabanés Psicologia 
Clínica 
- Membre de l’Associació L’Hora Violeta 
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CURS C17 Iniciació als primers auxilis (adults) 
PROFESSOR/A Alba Ansuategui. CREU ROJA 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 17 a 19 h. Inici 15 de gener. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Amb la realització d’aquest curs, CREU ROJA expedeix un certificat propi  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

SOCORRISME I SALUT 
Què és la salut? 
La prevenció de riscos 
Què són els primers auxilis? 
Àmbit legal 
PROTOCOL PAS     
Seqüència de la primera actuació 
Protocol de trucada als serveis d’urgència 
EXPLORACIÓ DE LA VÍCTIMA  
L’estat de la víctima 
Exploració dels signes vitals o primària 
SUPORT VITAL BÀSIC   
Aturada respiratòria 
Aturada cardíaca 
Aturada cardiorespiratòria 
OBSTRUCCIÓ DE LA VIA AÈRIA   
Obstruccions per cossos estranys, completes i incompletes 
HEMORRÀGIES I XOC    
Hemorràgies externes 
Hemorràgies internes 
Hemorràgies exterioritzades 
Xoc i tractament del xoc 
TRAUMATISMES     
Conèixer els signes i símptomes de  contusions,esquinços, fractures i 
luxacions.Actuació davant els traumatismes 
ALTERACIONS DE LA CONSCIÈNCIA       
Característiques i causes. 
Lipotímia i Coma 
TRAUMATISMES      
Conèixer els signes i símptomes de contusions, esquinços, fractures i 
luxacions 
Actuació davant els traumatismes 
Localitzar els traumatismes 
Actuació general davant d’ un traumatisme 
Immobilització de l’extremitat superior 
Immobilització de l’extremitat inferior 
Traumatismes cranials 
Traumatismes a la cara 
Traumatismes a la columna 
Causes i tipus de traumatismes toràcics. 
Causes i tipus de traumatismes 
CREMADES       
Concepte de cremada 
Agents causants de las cremades 
Factors determinants de la gravetat de les cremades 
Efectes generals de les cremades 
Estimació de la gravetat de les cremades 
Actuacions generals 
Lesions per inhalació de fums 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

• Monitora de Primers Auxilis per Creu Roja Espanyola, amb una 
amplia experiència en formació. 

• Curs d’assistència Sanitària Immediata II i DEA. 
• Coordinació de serveis preventius i de platges. 
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• Especialista en primers auxilis en pediatria, cremades, xoc i 
hemorràgies. 

• Tècnica en emergències sanitàries.  
 
 
CURS C18 Taller de primers auxilis en nadons i nens 
PROFESSOR/A Alba Ansuategui. CREU ROJA 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 17 a 19 h. Inici 17 de gener. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Amb la realització d’aquest curs, CREU ROJA expedeix un certificat propi  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

SOCORRISME I SALUT    
Què és la salut?  
La prevenció de riscos  
Què són els primers auxilis?  
Àmbit legal 
PROTOCOL PAS       
Seqüència de la primera actuació  
Protocol de trucada als serveis d’urgència 
VALORACIÓ       
Triangle de valoració pediàtrica 
SUPORT VITAL BÀSIC      
Aturada respiratòria  
(Pediàtric i lactant)     
Aturada cardíaca 
Aturada càrdio- respiratòria  
OBSTRUCCIÓ VIES AÈRIES     
Obstrucció total i parcial 
ACCIDENTS COMUNS PEDIÀTRICS   
Epistaxi                                                     
Contusions lleus 
Cremades lleus 
Tractament de ferides lleus (asèpsia i desinfecció)                                                    
LA FARMACIOLA     
Material 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

• Monitora de Primers Auxilis per Creu Roja Espanyola, amb una 
amplia experiència en formació. 

• Curs d’assistència Sanitària Immediata II i DEA. 
• Coordinació de serveis preventius i de platges. 
• Especialista en primers auxilis en pediatria, cremades, xoc i 

hemorràgies. 
• Tècnica en emergències sanitàries.  
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CURS C19 El bullying i el ciberbullying : prevenció i rol de pares i educadors 
PROFESSOR/A Juan Bustamante Zapata 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 18 a 20 h. Inici 16 de gener. 4 sessions. 

PREU 32€ 
OBSERVACIONS Roba còmoda 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs: 

1.- Revisar els conceptes bàsics de bulliyng i ciberbulliyng 

2.- identificar els factors que potencien l’ assetjament escolar 

3.- Identificar els factors protectors individuals, familiars i socials  

4.- Definir els recursos que els pares i mares poden utilitzar com a 
prevenció vers el bulliyng i ciberbulliying. 

Metodologia:  

L'experiència, com a font d'aprenentatge, en la mesura que integra els 
diferents aspectes del desenvolupament de les persones (emocionals, 
cognitius, socials ...). 

El diàleg,com a recurs que permet a la persona intercanviar idees i 
sentiments, adonar-se que hi ha diferents punts de vista sobre un tema, i 
ser conscient de la seva pròpia vivència personal i grupal. 

El grup, com a espai de suport on compartir experiències i aprendre nous 
recursos.  

Les sessions es distribuiran en una part teòrica i una altra vivencial. 
CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

•  Llicenciat en Psicologia per la Universitat Nacional Andrés Bello, 
Xile (Títol homologat) 

• Formació en Artteràpia, Artterapèuta 
• Projecte “Amb vosaltres” (suport a les capacitats parentals) 

Servei d’acompanyament a famílies IReS. Funcions: Disseny, 
implementació i gestió del projecte Equip Tècnic, atenció 
individual i familiar 

• Servei d’atenció a menors que han viscut violència de gènere en 
l’àmbit familiar (SAN). IReS. Ajuntament de Barcelona. Formador 
en cursos i tallers. Tema: “Intervenció amb menors que han viscut 
violència de gènere en l’àmbit familiar”  

• Xerrades adreçades a pares i mares en diferents temàtiques al 
voltant de l’educació i acompanyament dels seus fills i filles. 
Escola Traç , Barcelona. 

• Tallers d’artteràpia en diferentes col·lectius a Barcelona i 
Rodalies. Taller: “Prevenció de Bullying” IES Esteve Terrades. 
Cornellà, Save the children. 

• Atenció individual i familiar a famílies derivades de Serveis Social 
a Vilassar de Mar, Malgrat de Mar i Badia del Vallès. Fundació AGI. 

• Associació L’Hora Violeta. Atenció terapèutica. Tallers de 
creixement personals 

• Doctorand en temàtica violència de gènere i conseqüències en els 
menors 
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CURS C20 Les plantes medicinals a l’hivern 
PROFESSOR/A Alba Miralpeix 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 9.30 a 12.30 h. Inici 18 de gener. 2 sessions. 

PREU 24€ 
OBSERVACIONS A la primera sessió s’informarà els alumnes del material necessari que 

caldrà portar per la segona sessió pràctica 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Contingut del curs:  
Sessió 1  
Sessió introductòria i teòrica a l’aula on, amb el suport d’un pdf, 
aprofundirem en algunes de les plantes medicinals més importants durant 
l’estació hivernal, coneixent les seves propietats, aplicacions i usos.  
Sessió 2  
Sessió pràctica a l’aula on prepararem algunes medicines naturals i  
casolanes a partir de les plantes medicinals estudiades per cuidar, 
regenerar i preparar el cos per sostenir l’hivern.  
Metodologia:  
El taller afavoreix que els participants aportin els seus coneixements i 
experiències al grup per tal d’enriquir-nos entre tots i totes.  

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Alba Miralpeix i Camps és mare, remeiera i educadora social.  
 
Amb una àmplia experiència en el món de l’Educació Ambiental, la 
Fitoteràpia i l’Etnobotànica, fa més de 15 anys que acompanya grups al 
medi natural realitzant passejades conscients i tallers de plantes 
medicinals i de connexió amb la natura.  
 
Formada en Aromateràpia, Aromateràpia Sagrada i Psicoaromateràpia, 
Mestria en Reiki i coneixements diversos en diferents teràpies manuals 
com la Reflexologia i l’Ayurveda.  

Creadora d’Art Viu, petit projecte familiar que neix per acompanyar les 
persones en els seus processos de vida amb diferents propostes 
relacionades amb l’agricultura, l’educació, els remeis i l’art. 
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CURS C21 Expressió oral eficient : tècniques 
PROFESSOR/A Jaume Martí 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dijous de 19.15 a 21.15 h. Inici 18 de gener. 8 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS  
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

 Contingut del curs: 
 

• Afrontament de la vergonya al parlar en públic (desinhibició). 
• La relaxació i la respiració. 
• La interpretació i comprensió de la veu. 
• La improvisació (es treballa la imaginació i l’agilitat mental). 
• Controlar la mirada i la gesticulació. 
• Superació i gestió de la por escènica. 
• Principals aspectes psicològics de la comunicació. 
• Els cinc canals comunicatius.  
• El procés efectiu de la comunicació: 
• La Tècnica dels Mapes Mentals com a mètode d’organització de 

les nostres idees per memoritzar i transmetre el que volem dir. 
Metodologia:   
La metodologia a seguir per tal d’impartir aquest programa d’acció 
formativa és activa i participativa. Els treballs pràctics individuals i en 
equip suposaran una part important del temps de la formació. 
Concretament més d’un 75% del temps del curs consistirà en activitats que 
impliquin algun tipus d’acció per part dels participants. 

Durant el transcurs de la formació es farà especial incidència en l’entorn 
concret dels participants, per tal que els aprenentatges es produeixin sobre 
la base de la resolució de problemes i la seva posada en pràctica en el 
període de formació en primer lloc i, sobretot, en la posterior aplicació a 
l’activitat requerida 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

• Llicenciat en Psicologia (UB) i Master en Psicologia de l’Esport 
(UAB). 

• Vicepresident de l’Associació Catalana de Psicologia de l’Esport 
(ACPE). 

• Tresorer de la Federación Española de Psicologia del Deporte 
(FEAPD). 

• Fundador i Director General de 6tma i Psicosport. 
• Consultor i formador en Recursos Humans d’empreses i 

organitzacions. 
• Professor – consultor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
• Professor de la Universitat Pompeu Fabra (Tecnocampus de 

Mataró). 
• Més de 30 anys d’experiència com a psicòleg de l’esport i de les 

organitzacions. 
• Actor amateur de teatre i figurant professional en sèries de TV i 

cinema. 
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CURS D01 Lectura creativa 
PROFESSOR/A Raquel Picolo 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimecres de 18.30 a 20.30 h. Inici 17 de gener. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS El primer dia de curs és necessari que els alumnes hagin llegit fins a la 

pàgina 90 del primer llibre proposat. 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

Sessions 1-3. Haru. Flavia Company. (Novel·la) 

Sessions 4-6. El Juego de los mentirosos. Juan Miñana. (Novel·la) 

Sessions 7-8. Cròniques de Kaneai. Raquel Picolo. (contes) 

Metodologia:  

1. Es facilitarà informació sobre l’autora o autor i la seva trajectòria 
literària. 

2. Cada llibre es dividirà en blocs de lectura, per llegir entre sessions. 

3. Practicarem la lectura en veu altra de fragments de l’obra. 

4. A les sessions hi haurà un espai per recollir l’experiència de tots els 
lectors i debatre tots els temes que sorgeixin de la lectura. 

5. Es facilitaran eines d’anàlisi literària. 

6. Establirem un diàleg amb el text i preguntarem. 

7. Farem arribar algunes preguntes als autors o autores dels llibres.  
  

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Professora d’escriptura i conductora de clubs de lectura des de fa 15 
anys. Doctora en ciències biològiques. www.raquelpicolo-net 
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CURS D02 Com veure i entendre l’art contemporani 
PROFESSOR/A Jordi Prat Pons 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 19.15 a 21.15 h. Inici 15 de gener. 8 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS Seria convenient anar a veure alguna exposició per tal que els assistents 

al curs poguessin posar en pràctica els conceptes i metologies que 
s’hauran impartit 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

- Veure l’art  contemporani, saber mirar i observar. 
- Globalització de l’art. 
- Crítica al sistema. 
- Nous materials. 
- Art al carrer. 
- Video art. 
- Land art 
- Les fronteres de l’art. 
- L’art, mitjans de comunicació i xarxes socials. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Llicenciat en història de l’art. 
52 Anys.Pintor.  
53 exposicions individuals i 93 col.lectives.  
Especialista en collages des de fa 29 anys. 
 
www.jordipratpons.com 
 
FACEBOOK jordi prat pons 
 
Instagram @jordipratpons 
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CURS D03 Taller d’Scrabble en català 
PROFESSOR/A Miquel Sesé 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dimarts de 18 a 20 h. Inici 16 de gener. 8 sessions. 

PREU 48€ 
OBSERVACIONS El material el proporciona el professor. Només, si els alumnes volen, 

alguna llibreta i/o bolígraf per a les seves anotacions personals. 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

L'objectiu del taller de Scrabble en català, a banda de servir per a 
aprendre la nostra llengua, és permetre desenvolupar les nostres 
habilitats lingüístiques, matemàtiques i estratègiques per tal de resoldre 
en tot moment la millor opció possible sobre el tauler de joc. 
 
Primera sessió: Què és l'Scrabble? La seva història, el seu inventor, les 
seves virtuts, les seves curiositats, la seva mecànica de joc, la seva 
manera de comptar punts, la seva millor estratègia, les seves millors 
opcions a cada moment. Resolució de dubtes amb exemples pràctics. 
Segona sessió: Aprenentatge de les millors paraules amb les lletres menys 
freqüents: paraules curtes amb l'ela geminada, el dígraf NY, la Z, la X, la 
J, la Q, la Ç o la H. De com remenar les fitxes per tractar de trobar 
paraules llargues, finals de verbs, allargament de paraules existents sobre 
el tauler, contrucció de parets de maons de paraules per aprofitar el 
tauler i aconseguir més punts. 
Tercera a sisena sessions: jocs i partides reals en grups de 2, 3 o 4 
jugadors. Resolució de dubtes existents durant el joc. També, i des de 
l'inici de la tercera sessió, endegarem un campionat amb tots els 
assistents al taller a través de l'aplicació Apalabrados per a smartphones i 
tauletes. Vindria a ser com si els assistents s'emportessin deures per fer a 
casa i des de casa competiran amb els seus companys de taller. 
Setena i vuitena sessions: partides duplicades de Scrabble. Una partida 
duplicada de Scrabble és aquella en la que tots els jugadors es troben en 
tot moment amb el mateix tauler de jocs i les mateixes lletres en el seu 
faristol. Aquest sistema evita l'atzar de l'extracció de fitxes de la bossa i, 
per tant, el millor jugador esdevindrà aquell que hagi sabut assimilar tot 
l'aprenentatge adquirit durant les 6 primeres sessions.  
   
Metodologia:  
El format combina la part teòrica (sobretot les dues primeres sessions) 
amb la part pràctica (de la sessió 3 en endavant) i aniran posant en  
pràctica els continguts assimilats amb els consells tutelats a cada moment 
pel professor. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

- Autor dels mots encreuats de El Punt Avui des de fa més de 25 anys: 
1992-2017. 
- Autor de la publicació de més de 4.000 problemes d’Scrabble en català 
al diari AVUI durant 11 anys (1996-2007). 
- Autor de problemes de Scrabble al dominical del diari ARA (2012-2014).  
- 2 vegades campió del món de Scrabble en català: 1a. Edició – 
Viladecavalls 2005 i 4a. Edició – Mataró 2011.  
 
- 1 vegada subcampió del món de Scrabble en català: 3a. Edició – 
Granollers 2009. 
- 2 vegades tercer classificat del món de Scrabble en català: 5a. Edició – 
Mataró 2013 i 7a. Edició – Barcelona 2016 
- 2 vegades campió dels Països Catalans: edicions 2008 i 2010. 
- 2 vegades campió de l’Obert de Badalona: edicions 2010 i 2012. 
- Campió de la Copa Tísner per equips a l’Ateneu Barcelonès l’any 2008. 
- Campió de la Copa Granollers per equips l’any 2010. 
- 16 lligues guanyades (els darrers 10  anys consecutivament) al club 
Queimada, el grup de joc de Scrabble en català més antic de Catalunya 
(fundat l’any 1992). Per aquest club i durant aquests 20 anys, han passat 
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més de 350 jugadors/es. 
- 7 temporades anant tot sol a escoles, en una aventura pionera, a 
ensenyar a jugar Scrabble durant els anys 2002 al 2008. 
- 2 temporades col·laborant i ensenyant a jugar Scrabble en el marc dels 
tallers que organitza i gestiona la marca Scrabble Escolar durant 2 anys: 
2011 i 2012.   
- Actual President de l’AJUSC (Associació de Jugadors de Scrabble en 
Català), des de la qual es nodreix d’activitats relacionades amb el món 
del Scrabble: tallers i campionats per tot el territori català: Barcelona, 
Badalona, Sabadell, Molins de Rei, Manresa, El Prat de Llobregat, 
Matadepera, el Port de la Selva, Capafonts, Granollers, l’Hospitalet de 
Llobregat, Vilanova i la Geltrú i un llarg etcètera de poblacions més.   
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CURS D04 El llenguatge teatral : el diàleg 
PROFESSOR/A Francesc Hernández 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 17 a 19 h. Inici 15 de gener. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Es demanarà la lectura d’alguna obra per ser comentada el darrer dia de 

classe 
CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

El curs oferirà eines tècniques per aconseguir construir una estructura 
dramàtica que funcioni dalt un escenari, partint de la tècnica del diàleg 
(pròpia del teatre de text), però també obrint-se a altres formes 
dramatúrgiques no dialogades. Els continguts bàsics seran els següents: 

1.- Estructura bàsica de la dramatúrgia teatral 

2.- Construcció de personatges: la veu 

3.- Monòlegs. 

4.- Diàlegs a dos 

5.- Diàlegs entre diversos personatges. 

6.- Tipus de diàlegs (fals diàleg, diàleg de sords...) 

7.- Allò no dit. 

8.- El text des de la improvisació 

Metodologia:  

El taller és bàsicament pràctic. A cada sessió s’oferirà una proposta 
d’exercici que els alumnes realitzaran a casa i que serà comentada en 
grup la setmana següent. Els exercicis es basen en alguna premisa tècnica 
o creativa al voltant de la construcció de diàlegs. 

S’oferiran lectures i visionats d’escenes de pel:lícules que el professor 
consideri necessàries per complementar les explicacions setmanals. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Francesc Hernàndez (Olesa de Montserrat, 1972) és llicenciat en Direcció i 
Dramatúrgia i amb un Màster en PNL. A més d'una llarga carrera com a 
guionista de televisió, curt-metratges i teatre, fa anys que és professor 
d'escriptura en escoles, centres cívics i biblioteques de Catalunya. A més, 
es creador i conductor dels tallers d’ESCRIPTURA D'EXPLORACIÓ PERSONAL 
i ESCRIPTURA DE RECORDS, que s'ofereixen en escoles d'escriptura i en 
ONGS (ActuaVallés, STOP SIDA, Fundació Ànima...), institucions (Hospital 
General de L'Hospitales, CAS Sabadell, Presó Model...) i grups de suport 
social (dol, dones maltractades...) com a complement de les teràpies 
personals i grupals.   
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CURS D05 Escriptura creativa : construïm personatges 
PROFESSOR/A Francesc Hernández 
DATES,HORARI
SESSIONS 

Dilluns de 19.15 a 21.15 h. Inici 15 de gener. 8 sessions. 

PREU 56€ 
OBSERVACIONS Es demanarà la lectura d’algun llibre o conte per ser comentat el darrer 

dia de classe. 
 

CONTINGUTS I 
METODOLOGIA 

El curs es centrarà en la figura del personatge per oferir elements 
creatius i tècnics d’escriptura. Es parlarà d’elements com: 

1.- Tipus de personatge (protagonista, antagonista...) 

2.- Motivacions i objectius. 

3.- Descripció física i mental. 

4.- El món del personatge 

5.- Originalitat 

6.- El conflicte entre personatges 

7.- La veu del personatge: diàlegs 

8.- Com convertir un personatge en únic 

El taller és bàsicament pràctic. A cada sessió s’oferirà una proposta 
d’exercici que els alumnes realitzaran a casa i que serà comentada en 
grup la setmana següent. Els exercicis es basen en alguna premisa tècnica 
o creativa al voltant de la construcció de personatge.S’oferiran lectures i 
visionats d’escenes de pel·lícules que el professor consideri necessàries 
per complementar les explicacions setmanals. 

CURRICULUM 
DEL 
PROFESSOR/A 

Francesc Hernàndez (Olesa de Montserrat, 1972) és llicenciat en Direcció i 
Dramatúrgia i amb un Màster en PNL. A més d'una llarga carrera com a 
guionista de televisió, curt-metratges i teatre, fa anys que és professor 
d'escriptura en escoles, centres cívics i biblioteques de Catalunya. A més, 
es creador i conductor dels tallers d’ESCRIPTURA D'EXPLORACIÓ PERSONAL 
i ESCRIPTURA DE RECORDS, que s'ofereixen en escoles d'escriptura i en 
ONGS (ActuaVallés, STOP SIDA, Fundació Ànima...), institucions (Hospital 
General de L'Hospitales, CAS Sabadell, Presó Model...) i grups de suport 
social (dol, dones maltractades...) com a complement de les teràpies 
personals i grupals.   

 


