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Del dilluns 26 de febrer 

al dimecres 14 de març

ambdós inclosos.

 Les places són limitades en totes les activitats.
 En cas que la demanda superi l’oferta, les places s’adjudicaran 
per sorteig i romandreu en llista d’espera. Si hi ha baixes en un 
curs, us avisarem seguint l’ordre de la llista.

 Activitats adreçades a persones a partir dels 16 anys. 

INSCRIPCIONS
Podeu realitzar la sol·licitud d’inscripció on line a:
www.mataro.cat/tresroques 
També podeu fer la inscripció físicament si us dirigiu a:
Centre de formació permanent Tres Roques (pl. del Canigó, 7).
Direcció d’Ensenyament (baixada de les Figueretes, 1, 2n pis).
Oficines d’atenció ciutadana (de dilluns a divendres de 9 a 15 h).
 Amb la realització de la inscripció, el vostre correu electrònic 
passarà a la base de dades del centre per tal de poder rebre 
informació.

 Cada persona podrà fer un màxim de 3 sol·licituds 
d’inscripcions.

 L’ordre d’arribada de les preinscripcions no és determinant  
per obtenir plaça.

http://www.mataro.cat
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Del dilluns 26 de febrer 

al dimecres 14 de març

ambdós inclosos.

 Les llistes d’alumnes admesos, amb el nom del curs i el DNI de 
la persona sol·licitant, es publicaran el divendres 16 de març i 
es podran consultar al mateix CFP Tres Roques i a  
www.mataro.cat/tresroques 

IMPORTANT 
Si voleu renunciar a la plaça que teníeu en un curs al qual heu 
estat admesos, ompliu el full “RENÚNCIA DE PLAÇA”. D’aquesta 
manera una altra persona podrà ocupar la vostra vacant.

PAGAMENT
Si heu estat acceptats/des rebreu un correu electrònic amb la 
carta de pagament. 
El pagament es pot fer d’aquestes dues maneres:
 Imprimiu la carta de pagament amb codi de barres que rebreu 
per correu i aneu als caixers de les entitats indicades. 

 Pagueu a través del TPV (targeta de crèdit) clicant a l’enllaç que 
hi ha al correu electrònic que us hem enviat.

 La data límit per fer l’ingrés és el dijous 29 de març.

INSCRIPCIONS FORA DE TERMINI
En cas que no hàgiu aconseguit una plaça al curs desitjat o no 
hàgiu fet la preinscripció en el seu moment, podreu formalitzar 
una inscripció fora de termini. Aquest és el procediment:
Quan hagin acabat les preinscripcions, penjarem les llistes d’ad-
mesos al nostre web i al Centre. Es podran sol·licitar inscripcions 
fora de termini només en aquelles activitats on hi hagi places 
disponibles o per si voleu quedar en llista d’espera.
Envieu-nos el formulari d’inscripcions fora de termini que 
està penjat al web per correu electrònic o bé feu la matrícula de 
forma presencial al CFP Tres Roques. 
En aquests casos, la matrícula es farà per estricte ordre d’arribada 
de la sol·licitud i el pagament del curs s’haurà de fer en 48 hores.

http://www.mataro.cat/tresroques
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CURSOS I TALLERS 

Millora de les compe- 
tències personals

IDIOMES

Anglès – Parlem en futur. Matins
Durant aquest curs, a banda de repassar vocabulari, ens fixarem 
en les estructures bàsiques per expressar aquest temps verbal.
Dimecres de 9.30 a 11 h (9 sessions. Inici 11 d’abril, final 6 de juny)
Professora: Rebeca Pérez Bermejo • Preu: 40 €

Observacions: curs per a persones amb nocions bàsiques de 
l’idioma (adequat si han cursat “Inicia’t en l’anglès” i “Parlem en passat”) 
i que volen continuar evolucionant, aquest cop en futur.

Anglès per viatjar. Matins 
Curs dissenyat per desenvolupar les habilitats d’expressió i com-
prensió orals. Els alumnes aprendran a defensar-se oralment en 
anglès en situacions formals i informals relacionades amb el món 
dels viatges.
Dimecres d’11.15 a 12.45 h (9 sessions. Inici 11 d’abril, final 6 de juny)
Professora: Rebeca Pérez Bermejo • Preu: 40 €

Observacions: nivell mínim necessari: haver cursat els trimestres 
Parlem en present, Parlem en passat i Parlem en futur a Tres Roques 
o bé tenir coneixements bàsics de l’idioma (nivell A1-A2)
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Conversem en anglès. Tardes
Cada sessió del curs s’organitzarà al voltant d’una unitat temàtica. 
En cadascuna repassarem els verbs en present, passat i futur. 
Introduirem nou vocabulari i repassarem el que s’havia proporci-
onat en trimestres anteriors. Les sessions es basaran en la posada 
en pràctica dels coneixements adquirits, mitjançant l’expressió 
oral i les dinàmiques de grup.
Dijous de 17.30 a 19 h (9 sessions. Inici 12 d’abril, final 7 de juny)
Professora: Sònia Bernabeu Vila • Preu: 40 €

Observacions: nivell mínim necessari: haver cursat els trimestres 
Parlem en present, Parlem en passat i Parlem en futur a Tres Roques 
o bé tenir coneixements bàsics de l’idioma (nivell A1-A2)

Anglès per viatjar. Tardes
Cada sessió del curs s’organitzarà al voltant d’una unitat temàtica. 
Les unitats temàtiques i alguns dels principals subtemes que es 
tractaran durant la classe seran les següents: 1. Travelling abroad; 
2. Organizing a trip; 3. Different ways of travelling; 4. Food and 
beverages; 5. Accommodation; 6. Attractions and Activities.
Dijous de 19.15 a 20.45 h (9 sessions. Inici 12 d’abril, final 7 de juny)
Professora: Sònia Bernabeu Vila • Preu: 40 €

Observacions: nivell mínim necessari: mitjà. 

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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Conversa en francès 
L’objectiu del curs és fer ús de la llengua francesa a través de la 
temàtica general del viatge i de la geografia francesa. El contin-
gut està estructurat al voltant de quatre blocs temàtics:  
1. Mitjans de transport – com desplaçar-se a França; 2. Allotja-
ment; 3. Paratges naturals, edificis i monuments importants;  
4. Festes, festivals i tradicions franceses.
Dijous de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 12 d’abril, final 31 de maig )
Professor: Dirk Volkmar Le Gall • Preu: 36 €

Observacions: recomanem un nivell mínim de B1 

Conversa en alemany
El curs està dirigit a totes aquelles persones que volen seguir 
posant en pràctica l’expressió oral en alemany. Tractarem situa-
cions relacionades amb el nostre dia a dia que ens han d’ajudar 
a perdre la por i a ser més espontanis. Les expressions i frases 
fetes tindran un lloc important sempre que sorgeixin de forma 
natural mitjançant textos i àudios de la cultura germanòfona 
contemporània. 
Divendres de 10 a 11.30 h (8 sessions. Inici 13 d’abril, final 1 de juny)
Professor: Dirk Volkmar Le Gall • Preu: 36 €

Observacions: destinat a persones que han assolit el nivell A2/B1 d’alemany

Italià inicial 1 
Si sempre t’has sentit atret per aquesta llengua però mai no has 
tingut ocasió de posar-t’hi, ara és el moment!
Dimecres de 19.15 a 20.45 h (8 sessions. Inici 11 d’abril, final 30 de maig)
Professora: Nicoletta Nanni • Preu: 36 €

Observacions: no cal tenir coneixements de l’idioma
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Italià inicial 2
Seguirem aprofundint en l’estudi de la llengua italiana: noves 
estructures gramaticals i vocabulari. Revisarem els conceptes 
assolits en cursos anteriors.
Dimecres de 17.30h a 19h (8 sessions. Inici 11 d’abril, final 30 de maig)
Professora: Nicoletta Nanni • Preu: 36 €

Observacions: és interessant haver cursat el primer 
nivell o tenir coneixements bàsics d’italià

Llengua i cultura xinesa a l’abast de tothom
Curs de xinès inicial orientat a la comunicació: parlaràs xinès des 
de la primera classe i aprendràs a comunicar-te en les situacions 
més importants. A més t‘ensenyarem a utilitzar eines didàctiques 
per reduir el temps d’aprenentatge i motivar-te. També explica-
rem com és la cultura xinesa i donarem suggeriments per als ne-
gocis amb la comunitat xinesa. Et demostrarem que és possible 
aprendre xinès en menys temps del que imagines. Un mètode 
efectiu, divertit i que enganxa, ideal perquè comprovis que parlar 
xinès en poc temps és possible.
Dimecres de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 11 d’abril, final 30 de maig)
Professor: Hanyu Chinese School • Preu: 48 €

Observacions: farem un contingut que equival al 60% del nivell Hsk1 o A1



10

Atreveix-te amb l’àrab 
Un curs d’àrab estàndard bàsic (iniciació) destinat a les persones 
no araboparlants i que té com a objectiu treballar les competèn-
cies bàsiques en aquesta llengua: comprensió oral, comprensió 
escrita, expressió escrita i expressió oral, a banda de conèixer la 
cultura.
Divendres de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 13 d’abril, final 1 de juny)
Professor: Mourad El Ghanami • Preu: 48 €

INFORMÀTICA

Iniciació a la informàtica 
Adreçat a l’alfabetització digital en les àrees d’informàtica i ofimà-
tica bàsica. Des d’aprendre a utilitzar el ratolí i el teclat, compo-
nents principals de l’ordinador, a la creació de carpetes, saber 
què és un sistema operatiu, com treure profit de l’ordinador i 
conèixer les aplicacions bàsiques en ofimàtica i internet. 
Dimarts de 9 a 11 h  
(9 sessions. Inici 10 d’abril, final 12 de juny. Dimarts 1 de maig festa)
Professor: Xevi Torres • Preu: 54 €

Internet pràctic
Vols treure el suc a internet? Utilitzar totes les funcions del cor-
reu electrònic? Saps xatejar? I fer videoconferència? Vols comprar 
o vendre per internet? Veure vídeos en línia? Descarregar música 
i pel·lícules de la xarxa? Saps com utilitzar internet de forma 
segura?
Dilluns de 9 a 11 h  
(9 sessions. Inici 9 d’abril, final 11 de juny. Dilluns 30 d’abril no hi haurà classe)
Professor: Xevi Torres • Preu: 54 €

Observacions: és interessant tenir uns coneixements 
mínims d’informàtica a nivell d’usuari
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Ofimàtica: processador de text, full de càlcul, 
presentacions i el núvol
Un recorregut per les principals funcions de Microsoft Word, 
Excel i Power Point, tot incloent alguns dels serveis més utilitzats 
del famós “núvol”. Escriurem i donarem format a una carta de 
presentació o una recepta de cuina, farem una factura que cal-
culi automàticament els resultats, i una espectacular presentació 
de diapositives amb imatges, àudios i gràfics. Pujarem al núvol i 
aprendrem a treballar col·laborativament i en temps real un bon 
grapat d’aplicacions com Photo, Drive, Calendar, Keep, Formularis 
web... 
Dimarts de 17 a 19 h  
(9 sessions. Inici 10 d’abril, final 12 de juny. Dimarts 1 de maig festa)
Professor: Ramiro Tomé Arquera • Preu: 54 €

Aprofita l’Excel i el Word 
Si ja et defenses amb programes com Word i Excel però t’agra-
daria acabar de treure’n el màxim profit, aquest curs és per a tu. 
Els exercicis pràctics d’aquest curs recuperen les funcionalitats 
bàsiques de tots dos programes i exploren el seu potencial. A 
Word passarem per les taules i les columnes, per les imatges i els 
dibuixos fins a arribar a la gestió de grans documents. A Excel 
repassarem les operacions, fórmules i funcions fins a arribar a les 
taules dinàmiques i les macros.
Dimecres de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 11 d’abril, final 6 de juny)
Professor: Ramiro Tomé Arquera • Preu: 54 €

Observacions: cal estar familiaritzat en ofimàtica 
en general i en EXCEL en particular
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Crea un web amb WordPress i treu-ne 
el màxim profit .Nivell I
Crearem un web des de zero i farem una ullada als plugins més 
potents de Wordpress per incrementar la velocitat, integrar el 
web amb les xarxes socials, crear el nostre newsletter, prote-
gir-nos dels hackers, fer còpies de seguretat, optimitzar el SEO al 
mil·límetre i un llarg etcètera.
Dijous de 17 a 19 h (9 sessions. Inici 12 d’abril, final 7 de juny)
Professor: Ramiro Tomé Arquera.com • Preu: 54 €

Wordpress. Nivell II
 Un cop ja tenim un WordPress en marxa i una primera idea de 
com funciona a nivell bàsic, farem un pas més : descobrirem els 
secrets d’Elementor (el “page builder” de moda), ens plantejarem 
un web de “membresia”, crearem una xarxa social pròpia i com-
provarem els pros i els contres d’un WordPress MultiSite. I si tens 
una idea de web que no saps ben bé com es pot fer, explorarem 
les opcions que ens pugui oferir WordPress. Tot sense tocar codi, 
amb eines gratuïtes i directament online: cada alumne amb la 
seva pròpia instal·lació.
Dijous de 19.15 a 21.15 h (9 sessions. Inici 12 d’abril,final 7 de juny )
Professor: Ramiro Tomé Arquera • Preu: 54 €

Observacions: cal haver cursat el primer nivell.

Crea la teva botiga online des de zero 
Crea i gestiona la teva botiga en línia des de zero amb WordPress 
+ WooCommerce. Aprèn a crear i gestionar tots els seus produc-
tes: catàlegs, pagaments, enviaments, informes, etc. Posa’t al dia 
d’algunes bones pràctiques d’e-màrqueting que t’ajudaran a 
treure el màxim profit al teu negoci en línia.
Dimarts de 19.15 a 21.15 h  
(9 sessions. Inici 10 d’abril,final 12 de juny. Dimarts 1 de maig festa)
Professor: Ramiro Tomé Arquera • Preu: 54 €
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Gestiona el teu mòbil 
Quin mòbil tenim? Quines possibilitats té? El mòbil et diu que 
està ple? La bateria es descarrega molt ràpid i no saps per què? 
Vols conèixer els principals programes (APPS) i com utilitzar-los? 
Aprèn a sincronitzar els teus dispositius amb un sol compte de 
GMAIL i a instal·lar i desinstal·lar les APPS del teu dispositiu mòbil. 
Es treballarà amb el sistema Android i l’entorn Windows, tot i que 
moltes de les aplicacions que es veuran a classe són compatibles 
amb IOS (Iphone).
Dimarts d’11.15 a 13.15 h  
(6 sessions. Inici 10 d’abril, final 22 de maig. Dimarts 1 de maig festa)
Professor: Xevi Torres • Preu: 36 €

Neteja i manteniment de Windows
Aprendrem a tenir cura de l’estat de salut del nostre ordina-
dor: mantenir-lo net de brossa i organitzar-ne el contingut per 
agilitzar-ne l’ús. També veurem com prevenir la infec ció de virus, 
troians i programes nocius(malware). Podreu distingir i identificar 
correctament l’element d’ús a l’ordinador (explorador, navega-
dors i buscadors),gestionar contrasenyes de forma cor recta i 
millorar la vostra habilitat per aprendre a identificar els paranys, 
sempre canviants, a Internet.
Dilluns d’11.15 a 13.15 h  
(5 sessions. Inici 9 d’abril, final 14 de maig. Dilluns 30 d’abril no hi haurà classe) 
Professor: Xevi Torres • Preu: 30 €

Observacions: aquest curs es realitza a l’aula multimèdia però 
si l’alumne/a ho desitja, pot treballar amb el seu portàtil.
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CURSOS DE SUPORT A L’EXAMEN AC TIC 

• Podeu demanar-nos hora per a l’aula d’estudi i consultar els 
manuals dels tres nivells ACTIC.

• Si feu la inscripció a un dels nostres cursos, rebreu un suport 
per preparar l’examen del nivell mitjà (mòduls d’ofimàtica/mò-
duls de multimèdia).

• Per realitzar la prova: entreu a la pàgina de la Generalitat i de-
maneu dia i hora per fer l’examen oficial a les nostres instal·laci-
ons. Es pot realitzar per lliure, sense necessitat d’haver realitzat 
cap curs previ.
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Curs de suport a l’examen ACTIC mitjà 
ofimàtica: processador de  text, full de càlcul, 
presentacions i el núvol 
Aprèn des del principi però amb profunditat les principals eines 
ofimàtiques utilitzades al món laboral. Coneixes les eines gratu-
ïtes Google Drive i LibreOffice? Treballa de forma col·laborativa 
i en temps real sobre un document , comparteix-lo per internet 
amb qui desitgis, crea els teus formularis online per tal d’obtenir 
el grau de satisfacció d’un servei, organitza els comptes amb 
un potent full de càlcul i millora la imatge dels teus productes o 
activitats amb una presentació.
MATINS: dimecres d’11.15 a 13.15h.(8 sessions. Inici 11 d’abril, final 30 de 
maig) Professor: Xevi Torres • Preu: 48 € 

TARDES: dimecres de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 11 d’abril, final 30 de 
maig) Professor: Ramiro Tomé Arquera • Preu: 48 € 

Curs de suport a l’examen ACTIC mitjà: 
multimèdia i bases de dades 
Treballarem de forma molt dinàmica amb programes de tracta-
ment 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 portarem a terme un exemple 
pràctic.
Divendres de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 13 d’abril, final 1 de juny) 
Professor: Ramiro Tomé Arquera • Preu: 48 € 

Observacions: aquest curs de DIVENDRES no es realitza a l’aula 
multimèdia i, per tant, requereix que l’alumne porti el seu portàtil.
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ALTRES

Inicia’t en el món de Facebook ADS i 
comença a crear els teus anuncis
Descobreix com pots aconseguir més clients fent petites inversi-
ons en posts de Facebook & Instagram. Genera noves audiències 
per al teu negoci, configura el teu perfil d’ Ads Manager i crea la 
teva primera campanya de Facebook Ads. Amb només 5 € podràs 
aconseguir ampliar l’audiència i els teus resultats!
Dilluns de 17 a 19 h  
(6 sessions. Inici 9 d’abril, final 21 de maig. Dilluns 30 d’abril no hi haurà classe)
Professora: Cristina Pérez • Preu: 36 €

Observacions: cal tenir una pàgina d’empresa a 
Facebook amb finalitats comercials.

Claus per a les teves campanyes de màrqueting 
online. Sortejos, esdeveniments, promocions i 
accions offline
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. Sortejos i promocions per xarxes 
socials, esdeveniments i accions offline. Casos d’èxit. Coneix les 
eines clau que et permetran gestionar les campanyes low cost.
Dilluns de 19.15 a 21.15 h  
(6 sessions. Inici 9 d’abril, final 21 de maig. Dilluns 30 d’abril no hi haurà classe)
Professora: Cristina Pérez • Preu: 36 €
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Community Manager (inicial) 
Acosta’t a la internet que es veu des de l’e-màrqueting i fes un 
tastet en el dia a dia dels professionals del Community Manage-
ment, tot familiaritzant-te amb les principals xarxes socials i algu-
nes de les millors eines per gestionar-les. Milloraràs el teu perfil 
professional i t’ubicaràs en un sector laboral ple de dinamisme i 
oportunitats.
Divendres de 17 a 20 h (4 sessions. Inici 13 d’abril, final 4 de maig ) 
Professora: Cristina Pérez • Preu: 36 €

Community Manager (avançat) 
Ets Community Manager de la teva empresa i vols conèixer noves 
estratègies? Necessites aprofitar les teves xarxes socials per 
arribar a nous clients? Analitza els teus coneixements sobre la 
gestió diària de xarxes socials i desenvolupa noves estratègies de 
màrqueting digital que t’ajudaran a arribar molt més enllà (esde-
veniments, sorteigs, influencers...) Transforma les teves habilitats 
de Community Manager en habilitats de Màrqueting Digital.
Divendres de 17 a 20 h (4 sessions. Inici 18 de maig, final 8 de juny )
Professora: Cristina Pérez • Preu: 36 €

Observacions: és aconsellable haver cursat el nivell inicial.
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Finances per a no financers
L’objectiu és ajudar a comprendre els comptes anuals de l’em-
presa, així com altres aspectes econòmics i financers, a aquelles 
persones que per la seva posició dins l’entorn empresarial, i mal-
grat no tenir sòlids coneixements en aquest àmbit, han de poder 
entendre quins són els principals punts forts i mancances de la 
seva organització per a la correcta presa de decisions.
Dimarts de 18 a 20 h  
(6 sessions. Inici 10 d’abril, final 22 de maig. Dimarts 1 de maig festa) 
Professor: Jaume Busquets • Preu: 36 €

Observacions: no cal tenir coneixements previs en l’entorn 
comptable. Aquest curs no es realitza a l’aula multimèdia i, 
per tant, requereix que l’alumne porti el seu portàtil

Comptabilitat i pla general comptable
L’objectiu del curs és proporcionar als assistents una formació 
pràctica en comptabilitat que els permeti comprendre com es 
realitzen i formulen els estats financers a partir de les anotacions 
comptables. Sense necessitat de coneixements previs, l’alumne 
que realitzi aquest curs dominarà, en finalitzar-lo, els fonaments 
de la comptabilitat i la normativa relacionada.
Dilluns de 18 a 20 h  
(8 sessions. Inici 9 d’abril, final 4 de juny. Dilluns 30 d’abril no hi haurà classe) 
Professor: Jaume Busquets • Preu: 48 €

Observacions: sense necessitat de coneixements previs. El curs es realitza aplicant 
el Pla General Comptable vigent des de l’1 gener de 2008. Aquest curs no es 
realitza a l’aula multimèdia i, per tant, requereix que l’alumne porti el seu portàtil
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CURSOS I TALLERS

Formació
professional

IMATGE I  SO

Creació fotogràfica
Aquest curs pretén crear una continuïtat en l’aprenentatge de 
la fotografia com a eina de comunicació. Treballarem la creati-
vitat mitjançant exercicis pràctics i amb la presentació d’autors 
destacats en diferents disciplines com a fil conductor. Fotografia 
de nu, fotografia de vida quotidiana, autoretrat, diferents “ismes” 
de la fotografia (ex. surrealisme fotogràfic...)
Dimarts de 10 a 12 h  
(8 sessions. Inici 10 d’abril, final 5 de juny. Dimarts 1 de maig festa)
Professora: Xènia Sola • Preu: 56 €

Observacions: és imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex 
o similar. Recomanable haver realitzat el 1r i 2n curs de fotografia.
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Fotografia nivell 2
Dirigit a aquelles persones aficionades amb nocions de tècni-
ques bàsiques que volen seguir aprenent i perfeccionant el seu 
treball. Aquest curs ofereix l’oportunitat de fer un tast a diverses 
disciplines en fotografia d’estudi: el retrat, el bodegó i el macro 
amb la il·luminació específica; en fotografia d’exteriors: el pai-
satge, l’arquitectura, el reportatge i la fotografia nocturna. Amb 
una millora en la tècnica fotogràfica sempre es pot perfeccionar 
el resultat, tant en aplicacions professionals com en d’altres 
artístiques.
MATÍ: dimecres de 10 a 12 h (8 sessions. Inici 11 d’abril, final 30 de maig) 
Professora: Xènia Sola • Preu: 56 €
Observacions: és imprescindible disposar d’una càmera 
digital rèflex o similar i haver cursat el primer nivell

TARDA: dimarts de 17.30 a 19 h (10 sessions. Inici 10 d’abril, final 5 de juny. 
Dimarts 1 de maig festa. Es realitzen dues sortides dissabte al matí. La progra-
mació exacta de les dates dependrà de les condicions meteorològiques).
Professor: Sergio Ruiz • Preu: 56 €

Observacions: és imprescindible disposar d’una càmera 
digital rèflex o similar i haver cursat el primer nivell.

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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Fotografia nivell 1
La fotografia digital com a mitjà d’expressió, comunicació i d’oci 
s’ha popularitzat enormement com a conseqüència de la millora 
en l’accés a les noves tecnologies. L’abaratiment dels equips fo-
togràfics i la facilitat d’ús fan que,cada cop més, la gent s’interessi 
pel mitjà fotogràfic. El curs bàsic de fotografia digital proposa 
endinsar-nos en la tècnica fotogràfica per tal de tenir un control 
total sobre la imatge que volem obtenir, és a dir, controlar tot el 
procés, des que tenim la idea de la fotografia fins que obtenim 
el resultat final. Amb els coneixements adquirits l’alumne pot 
resoldre la majoria dels petits encàrrecs fotogràfics de qualsevol 
negoci.
Dimarts de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 10 d’abril, final 5 de juny. Dimarts 
1 de maig festa. Es realitzen dues sortides dissabte al matí. La programació 
exacta de les dates dependrà de les condicions meteorològiques)
Professor: Sergio Ruiz • Preu: 56 €

Observacions: és imprescindible disposar d’una càmera digital rèflex o similar

Fotografia creativa
“Ja conec totes les funcions de la meva càmera, i ara què?” Crear 
imatges interessants, diferents i amb estil propi, no té res a veure 
amb saber controlar la càmera. Conèixer les regles de composi-
ció, observar l’escena i utilitzar el llenguatge fotogràfic són aspec-
tes que sovint no tenim en compte i, per tant, no aconseguim 
bons resultats. Aquest taller teoricopràctic se centra a facilitar les 
bases necessàries per adquirir “l’ull fotogràfic” i a ensenyar a utilit-
zar la nostra càmera com una verdadera eina d’expressió creativa. 
Dimecres de 19 a 21 h (8 sessions. Inici 11 d’abril, final 30 de maig) 
Professor: Sergio Ruiz Gordillo • Preu. 56 €

Observacions: imprescindible portar càmera rèflex o similar 
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Retoc fotogràfic 1 
L’objectiu principal del curs és aprendre a manipular una imatge 
partint d’un criteri inicial i utilitzar correctament les eines per 
aconseguir un resultat satisfactori. Ens endinsarem en el progra-
mari més utilitzat quant a edició gràfica i donarem solucions als 
principals reptes que tenim en intentar retocar una imatge. 
MATÍ: dijous de 9.30 a 11.30 h (8 sessions. Inici 12 d’abril, final 31 de maig)
Professora: Xènia Sola • Preu: 56 €

Observacions: és imprescindible tenir coneixements bàsics d’informàtica. 
L’alumne que ho prefereixi podrà portar el seu propi portàtil

TARDA: dilluns de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 9 d’abril, final 4 de juny. 
Dilluns 30 d’abril no hi haurà classe)
Professor: Sergio Ruiz Gordillo • Preu: 56 €

Observacions: és imprescindible tenir coneixements bàsics d’informàtica. 
L’alumne que ho prefereixi podrà portar el seu propi portàtil

Macro d’estudi: 
Fotografiar objectes menuts amb qualitat
S’expliquen les tècniques de la fotografia macro d’estudi: equipa-
ment, accessoris, procediments i trucs necessaris per aprendre a 
obtenir imatges de qualitat dels elements més menuts, com ara 
monedes, segells, joies, minerals, peces de rellotgeria, plantes, 
insectes... o bé detalls d’objectes més grossos. L’alumne aprendrà 
a captar la textura, eliminar les lluentors, les ombres, etc.
Dissabtes de 10 a 13.30 h (4 sessions. Inici 5 de maig, final 26 de maig)
Professor: Albert Masó • Preu: 49 €
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Més informació a www.mataro.cat/tresroques!

Capta l’essència d’altres indrets. 
Fotografia de viatges
L’objectiu del taller és aprendre a organitzar un viatge per poder 
captar l’essència del recorregut amb la càmera fotogràfica. 
S’explicarà la tècnica necessària per fotografiar les diverses 
situacions pròpies d’un viatge, així com tècniques per retratar la 
gent autòctona. Aprendrem a aconseguir les millors instantànies 
paisatgístiques i a muntar tot el material per presentar-lo un cop 
arribat a casa. 
Dijous de 18 a 20 h 
(6 sessions. Inici 12 d’abril, final 17 de maig. Sortides dies 26/4 i 10/5)
Professora: Eva Parey • Preu: 42 €

Observacions: és imprescindible portar càmera rèflex o semirèflex. Cal 
tenir coneixements de fotografia i de com fer servir la càmera fotogràfica. 
En aquest curs es realitzen dues sessions pràctiques que podran variar 
en funció de les condicions climatològiques. Dia 26 d’abril: arquitectura 
i paisatge; dia 10 de maig: foto de carrer, retrat i arquitectura.



Introducció al cinema per a joves 
(16 a 20 anys)
L’objectiu del curs és apropar l’alumne a les diferents formes 
de representació,mitjançant la realització de petits treballs 
audiovisuals amb mitjans a l’abast de tothom (mòbils, tauletes 
o càmeres digitals, edició amb programes de fàcil accés). Amb 
aquestes tasques es potencia l’expressió personal del jove per 
trobar mitjans, a través de la imatge i el so, i bolcar les seves ide-
es, els seus sentiments, històries i experiències personals. D’altra 
banda, s’aprofundeix en el domini de les eines indispensables 
dels mitjans audiovisuals per tal de ser efectius en allò que volem 
expressar, buscant una inserció adequada i responsable en el 
context de la comunicació actual.Les classes d’aquest curs són 
principalment pràctiques.
Dimecres de 18 a 20 h ( 8 sessions. Inici 11 d’abril, final 30 de maig)
Professora: Eva Poncet • Preu: 56 €

Observacions:els mitjans que s’utilitzaran són mòbils, tauletes o 
càmeres digitals. Es treballarà amb programes de fàcil accés. No cal 
experiència prèvia. Aquest taller s’imparteix en llengua castellana.

Introducció al cinema documental
L’objectiu és apropar les eines teoricopràctiques necessàries per 
tal que els participants trobin un recorregut personal per conce-
bre els seus propis projectes. Es farà un recorregut per les dife-
rents instàncies d’elaboració: la investigació prèvia i el planteja-
ment de la idea, pensar i imaginar el treball audiovisual, el procés 
d’escriptura del projecte, les diferents opcions de representació i 
producció i com aquestes es relacionen amb el tema escollit.
Dimarts de 18 a 20 h  
(8 sessions. Inici 10 d’abril, final 5 de juny. Dimarts 1 de maig festa)
Professora: Eva Poncet • Preu: 56 €

Observacions: taller teoricopràctic. Recomanat al públic en general. Útil per a 
persones que vulguin documentar amb imatges determinats esdeveniments. 
No cal experiència prèvia. Aquest taller s’imparteix en llengua castellana.
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OFICIS I  ARTESANIA

El procés creatiu d’una joia
Aquest és un curs per donar espai a les idees i materialitzar-les en 
una peça que acabarà essent una joia. El procés de creació pre-
veu diverses etapes en les quals, de forma guiada, ens haurem 
d’entregar al joc i a la investigació oblidant l’objectiu final. 
Dijous de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 12 d’abril, final 31 de maig)
Professora : Maiane Fradera • Preu: 56 € (*)

 (*)ATENCIÓ: aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

Observacions: es recomana mirar la fitxa completa per veure el material 
necessari. Per fer el curs no cal tenir coneixements previs en joieria.

Iniciació a la ceràmica
Taller d’aprenentatge de les tècniques bàsiques de construcció 
de peces ceràmiques i acabats per poder desenvolupar un 
treball personal i creatiu de manera autònoma amb la finalitat de 
comercialitzar petites sèries.
Dimecres de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 11 d’abril, final 30 de maig)
Professor: Ceràmica Ixió • Preu: 56 € (*)

 (*)ATENCIÓ : aquesta activitat comporta una despesa extra en material
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Pintura de mobles i objectes
La Chalk Paint o pintura de guix ofereix la possibilitat de pintar 
sense decapar, no necessita emprimació, s’adhereix molt bé 
sobre diferents superfícies i és molt fàcil d’aplicar. Té un acabat 
molt adequat per pintar els mobles amb acabats envellits que 
ens agrada tant. Permet entendre la renovació de la llar des d’una 
perspectiva ecològica, sostenible, 100% creativa i totalment 
personalitzada. Aprendrem les tècniques d’estergir, clivellat, 
decapès, patinats, etc.
Dilluns de 9 a 11 h  
(8 sessions. Inici 9 d’abril, final 4 de juny. Dilluns 30 d’abril no hi haurà classe)
Professora: Montse Bassas • Preu: 56 € (*)

(*)ATENCIÓ : aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

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

Restauració de mobles
La restauració de mobles i peces antigues és un ofici que abasta 
multitud de tècniques. L’objectiu d’aquest taller és apropar-nos 
a la restauració de mobles amb elements no massa grans. 
Aprendrem les tècniques bàsiques com decapar, tractament 
de xilòfags, envernissats a monyeca, encerats i brunyits.També 
coneixerem els diferents materials que s’utilitzen en cada procés 
de restauració.
Divendres de 10 a 12 h (8 sessions. Inici 13 d’abril, final 1 de juny)
Professora: Montse Bassas • Preu: 56 € (*)

(*) ATENCIÓ: aquesta activitat comporta una despesa extra en material

Observacions: cada participant ha de portar un objecte per restaurar, 
de dimensions reduïdes i una bata per no embrutar-se
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Manualitats 
L’afició per les manualitats s’ha disparat en els darrers anys, les 
coses fetes a mà –handmade- estan de moda. Crearem els teus 
obsequis personalitzats, reciclarem els objectes que tens per casa 
o en crearem de nous, estimularem la sensibilitat individual per 
decorar amb les tècniques del decoupage, l’embossing, l’scrap, 
els estergits, origami, etc. 
Dilluns d’11.15 a 13.15 h  
(8 sessions. Inici 9 d’abril, final 4 de juny. Dilluns 30 d’abril no hi haurà classe)
Professora: Montse Bassas • Preu: 56 € (*)

(*) ATENCIÓ : aquesta activitat comporta una despesa extra en material.

Observacions: es recomana mirar la fitxa completa per veure el 
material necessari.Cada participant ha de portar un objecte per 
treballar, de dimensions reduïdes i una bata per no embrutar-se.

El cuir: ferretejat,troquelat,tenyit i cosit 
Et proposem treballar el cuir de manera artesanal fent servir 
les eines tradicionals per manipular-lo. Aprendràs a elaborar 
diferents objectes contemporanis com polseres o moneders 
utilitzant tècniques decoratives tradicionals com el ferretejat 
o troquelat. Aprèn a cosir el cuir, tenyir, polir i donar diferents 
acabats.
Dimarts de 18 a 20 h 
(8 sessions. Inici 10 d’abril, final 5 de juny. Dimarts 1 de maig festa)
Professor: Abel Ruiz • Preu: 56 € (*)

***ATENCIÓ (*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material
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Jardineria sostenible 
Una introducció a la jardineria que tractarà sobre alguns dels 
seus aspectes: el manteniment, les plantes, les podes, l’aigua i el 
reg, la sanitat vegetal i els sòls.
Dissabtes de 10 a 13 h (5 sessions.Inici 14 d’abril, final 19 de maig. El dia 21 
d’abril no hi haurà classe).  
Hi ha dues sessions pràctiques els dies 5 i 19 de maig.
Professor: Eduard Pey Camps • Preu: 52 € (*)

ATENCIÓ (*) Aquesta activitat comporta una despesa extra en material

ESPORTS

Curs d’entrenadors de futbol 
Curs que organitza l’Associació d’Esports i Lleure de Cerdanyola 
(AEILL) juntament amb el Centre Nacional de Formació d’Entre-
nadors (CENAFE) i s’imparteix a les aules del CFP Tres Roques.
Inscripcions i més informació a www.cenafe.es 
Telèfons 653 124 951 - 640 571 311

http://www.cenafe.es
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PASTISSERIA

Racó dolç: galetes,cupcakes i pastissos. 
Noves receptes 
Descobreix un món amb possibilitats infinites…Vine a crear 
pastissos, galetes i cupcakes: drip cakes,cupcake de pastanaga, 
cookies farcides de Nutella, loaf cake,tiramisú de Nutella i coco, 
canel rolls, brownie cheesecake d’Oreo, New York cheesecake, pastís 
de fondant, entre d’altres.
Dilluns de 10 a 12.30 h  
(6 sessions. Inici 9 d’abril, final 21 de maig. Dilluns 30 d’abril no hi haurà classe)
Professora: Cristina Camps • Preu: 52 €

Observacions: cal portar davantal i algun tipus de recipient per si voleu 
emportar-vos algun producte a casa.No cal cap tipus d’experiència prèvia.

Temps de dolços d’estiu
En aquest taller realitzarem postres en plat, mousse en got, mel-
melades de primavera i coques de revetlla.
Dijous de 17 a 20 h (5 sessions. Inici 12 d’abril, final 10 de maig)
Professora: Esther Mora • Preu: 52 €

Observacions: cal portar davantal i algun tipus de cobriment pel cap

Suport familiar
CURSOS I TALLERS
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La pastisseria de sempre 
Curs demostratiu adreçat a totes aquelles persones no professi-
onals que vulguin conèixer, complementar o corregir els secrets 
de la pastisseria per poder posar en pràctica les postres més 
apetitoses i algunes de les elaboracions més tradicionals: pa de 
pessic, postres de xocolata, pasta de full i masses escaldades 
(lioneses, bunyols, etc.), entre d’altres.
Dimecres MATÍ de 10 a 12 h (8 sessions. Inici 11 d’abril, final 30 de maig)
TARDA de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 11 d’abril, final 30 de maig)
Professor: Toni Valls • Preu: 56 €

CUINA DOMÈSTIC A

Capricis: tapes i aperitius
Prepararem les tapes clàssiques i els platets més originals i inno-
vadors. Obtindrem receptes renovades i creatives. En aquest curs 
combinarem la part pràctica amb la part teòrica. Al final de cada 
sessió es farà un tastet dels plats cuinats.
Dimarts de 10.30 a 12.30 h  
(6 sessions. Inici 10 d’abril, final 22 de maig. Dimarts 1 de maig festa)
Professor: Josep Vidal. Calaix de Cultura • Preu: 48 €

Sabors, aromes i colors de primavera i estiu: 
les receptes més creatives 
Receptes senzilles, ràpides i per a tots els nivells
Dimarts de 18.30 a 20.30 h (6 sessions. Inici 10 d’abril, final 22 de maig. 
Dimarts 1 de maig festa)
Professor: Josep Vidal. Calaix de Cultura • Preu: 48 €
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Coques i pastissos salats
Les coques sempre venen de gust i més encara quan s’acosta el 
bon temps. En aquest taller elaborarem diferents masses (brioix, 
recapte) i us donarem receptes fàcils per triomfar a la revetlla 
o als pícnics primaverals. Partirem de receptes simples que us 
permetin, amb els nostres consells, crear diferents versions.
Dissabte de 10 a 13 h (2 sessions de 3 hores. Inici 14 d’abril,final 21 d’abril)
Professora: Montse Tapia • Preu: 24 €

Festa a la cuina: 
receptes per quedar bé quan convides 
Vols que els teus convidats quedin enlluernats? Et proposem 
receptes sanes,creatives, senzilles i molt lluïdes per convidar o 
per compartir.
Dissabte de 10 a 13 h (2 sessions de 3 hores. Inici 28 d’abril, final 5 de maig)
Professora: Montse Tapia • Preu: 24€

Croquetes, hamburgueses i 
mandonguilles vegetarianes 
No cal ser vegetarià per apuntar-se 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. Et proposem les versions 
vegetarianes d’èxit assegurat.
Dissabte de 10 a 13 h (2 sessions de 3 hores. Inici 12 de maig, final 19 de maig)
Professora: Montse Tapia • Preu: 24 €
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La carmanyola: 
plats únics per a cada dia 
Aprèn a elaborar plats únics, equilibrats i complets per portar a la 
feina. Ja veuràs com obren els ulls els teus companys!
Dilluns de 18.15 a 20.15 h  
(4 sessions. Inici 9 d’abril, final 7 de maig. Dilluns 30 d’abril no hi haurà classe)
Professora: Montserrat Tapia • Preu: 32 €

La volta al món: 
un viatge per les receptes més atractives 
Un repàs per les receptes més emblemàtiques d’arreu del món: 
tartar de tonyina, dahl de llenties i pa hindú, yakisoba, sopa de 
miso, strogonoff, etc.
Dilluns de 18.15 a 20.15 h (4 sessions. Inici 14 de maig, final 4 de juny)
Professora: Montserrat Tapia • Preu: 32 €

La cuina de les tres esses: 
saludable,simple i suculenta
“Les tres esses,per a mi, són tres qualitats que han de tenir les 
receptes: ser simples, ser saludables i ser suculentes. I si pot ser, 
amb no gaire ingredients. Perquè la cuina s’ha de gaudir mentre 
la fem , quan la mengem i quan la digerim”
Divendres de 18 a 20 h (3 sessions. Inici 13 d’abril, final 27 d’abril)
Professora: Montserrat Tapia • Preu: 24 €
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El mètode Batch cooking: 
aprofita els aliments i el temps
Cuina de manera ràpida, organitzada i saludable per a tota la 
setmana. Prepararem uns bàsics de cuina que després es poden 
combinar i transformar en menjars principals. Aprendràs a gua-
nyar temps i a estalviar diners. 
Divendres de 18 a 20 h (3 sessions. Inici 4 de maig, final 18 de maig)
Professora: Montserrat Tapia • Preu: 24 €

Sopars de duro: 
saludables, ràpids i econòmics 
Dinem a fora o l’escola. Arribem tard i hem de preparar sopars 
saludables en família. Et proposem receptes pim-pam o receptes 
que puguis deixar a punt quan prepares la carmanyola.
Divendres de 18 a 20 h (3 sessions. Inici 25 de maig,final 8 de juny )
Professora: Montserrat Tapia • Preu: 24 €

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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Monogràfics 
ABRIL
Tres Roques, tres arrossos (3 hores)
Dijous 12 d’abril de 10.30 a 13.30 h 
Professor: Josep Vidal. Calaix de Cultura • Preu: 12 €

MAIG
Tot és més divertit si hi posem salsa (3 hores)
Dijous 10 de maig de 10.30 a 13.30 h
Professor: Josep Vidal. Calaix de Cultura • Preu: 12 €

JUNY
Tàrtars i ceviches(3 hores)
Dijous 7 de juny de 10.30 a 13.30 h 
Professor: Josep Vidal. Calaix de Cultura • Preu: 12 €

ABRIL-MAIG-JUNY
El pa de casa (4 hores)
Descobrir l’origen,conèixer les varietats de farines i de grans...
Veure, tocar, olorar, tastar... La sensació de fer pa amb les teves 
pròpies mans, poder emportar-te’l a casa i gaudir del seu sabor. 
Divendres de 9 a 13 h 
DATES : 13 d’abril / 11 de maig / 8 de juny
Professora: Esther Mora • Preu: 16 €

Observacions: mentre transcorri el procés de 
fermentació, es treballaran d’altres receptes
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NUTRICIÓ

Coaching nutricional 
Si el teu objectiu és deixar de menjar o picar aquells aliments als 
quals estàs enganxada/at i et converteixen en un esclau de les 
dietes de règim..., vine! Descobriràs el teu potencial i com poder 
fer front als obstacles que tens a diari per poder aconseguir el teu 
objectiu. Et sentiràs cada vegada més capaç d’aconseguir allò 
que et proposes, deixant de banda les frustracions, les pors i els 
judicis.
Dijous de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 12 d’abril, final 31 de maig )
Professora: Griselda Marfà • Preu: 48 €

Planifica els menús dels teus fills (3-12 anys) 
L’etapa infantil, dels 3 als 12 anys, és la del desenvolupament pro-
gressiu i continuat, i determina en gran manera les condicions de 
salut durant la resta de vida. En aquesta etapa el nen/a és molt 
receptiu a tot el que se li explica i confia en els seus educadors. 
És ara quan hem d’aprofitar per educar-lo i aconseguir una ali-
mentació i uns hàbits saludables, que ell mantindrà d’adult.
Dilluns de 17 a 19 h  
(6 sessions. Inici 9 d’abril, final 21 de maig. Dilluns 30 d’abril no hi haurà classe)
Professora: Griselda Marfà • Preu: 48 €



36

Alimentació per rendir al 110% en l’esport 
Si practiques algun tipus d’esport i tens la necessitat de pujar 
més el teu rendiment físic i sentir-te que recuperes les forces rà-
pidament per poder estar al 110% en la següent sessió d’esport, 
aquest és un temari que t’interessa. Coneixeràs les estratègies de 
l’alimentació per cobrir les necessitats energètiques que t’aju-
daran a estar a aquest alt nivell. Ajuntar l’alimentació adequada 
amb l’esport que ja practiques és una enorme sensació de força 
física i emocional.
Dilluns de 19.15 a 21.15h  
(6 sessions. Inici 9 d’abril,final 21 de maig. Dilluns 30 d’abril no hi haurà classe)
Professora: Griselda Marfà • Preu: 48 €

Una setmana de menús equilibrats
L’objectiu del curs és que la persona entengui la diferència entre 
l’alimentació i la nutrició, conèixer els diferents nutrients que 
necessitem per viure en salut i benestar psicoemocional i saber 
en quins aliments trobem aquets nutrients. Es tracta de conèixer 
les bases per elaborar una dieta equilibrada amb l’organització 
dels diferents menús al llarg de tota una setmana.
Dijous de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 12 d’abril,final 17 de maig)
Professora: Griselda Marfà • Preu: 48 €

CREIXEMENT PERSONAL

Comunicació assertiva 
La comunicació és un aspecte molt important per desenvolupar 
qualsevol relació humana. Gràcies a la comunicació assertiva 
podem aprendre noves tècniques de comunicació per millorar 
les nostres relacions i reduir els conflictes.
Dimecres de 17 a 19 h (6 sessions. Inici 11 d’abril, final 16 de maig) 
Professora: Grace Puertas • Preu: 48 €
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Intel·ligència emocional 
La intel·ligència emocional és la que ens ajuda a millorar la 
relació amb un mateix i amb els altres. Millorar-la suposa tenir 
més control sobre les nostres emocions, sobre la nostra felicitat i 
sobre la nostra salut emocional.
Dimecres de 19.15 a 21.15 h (6 sessions. Inici 11 d’abril, final 16 de maig) 
Professora: Grace Puertas • Preu: 48 €

Mindfulness: 
viu les emocions amb consciència plena 
T’agradaria reconèixer millor les teves emocions? No sentir-te su-
perat per les emocions en alguns moments? No tenir reaccions 
impulsives en situacions que requereixen una resposta diferent? 
En aquest curs aprendràs com la pràctica del mindfulness o 
atenció plena pot afavorir el desenvolupament d’habilitats de 
regulació emocional. Amb una major consciència de les emo-
cions, les podem identificar abans que ens agafin per sorpresa 
per regular-les millor aprofitant els seus beneficis. Perquè les 
emocions, ben gestionades, proporcionen riquesa a la nostra 
experiència vital. 
Dilluns de 18 a 20 h  
(6 sessions. Inici 9 d’abril, final 21 de maig. Dilluns 30 d’abril no hi haurà classe)
Professors: Arantxa Sabanés • Preu: 48 €
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EINES PERSONALS

L’armari: omple’l amb les teves creacions. 
Patronatge i costura
Omple el teu armari de roba feta i creada per tu. Alguna peça 
de roba que no trobes i t’agradaria tenir? En aquest curs podràs 
crear-la sense necessitat de tenir experiència en el món de la 
costura. Aprendrem a tallar la roba i a confeccionar tot tipus de 
peces i els seus acabats.
Dimecres de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 11 d’abril, final 30 de maig)
Professora : Sandra del Cerro • Preu: 56 €

Observacions: a la fitxa d’ampliació veureu quin és el 
material que cal que porteu des del primer dia.

Iniciació als primers auxilis (adults)
Vols saber com actuar davant d’una situació d’emergència? O 
reconèixer una valoració primària? Amb aquesta formació ad-
quiriràs les competències bàsiques per actuar davant situacions 
d’urgència. Es capacitarà els alumnes per defensar-se davant 
hemorràgies, traumatismes, aturades cardiorespiratòries, ferides, 
etc.
Dimecres de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 11 d’abril, final 30 de maig)
Formació : Alba Ansuategui Langa CREU ROJA • Preu: 56 €

Observacions: amb la realització d’aquest curs s’obté un certificat propi
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La farmaciola natural. 
Els remeis naturals de sempre
La farmaciola natural és una proposta de taller teòric i pràctic en 
què els participants podran despertar els seus propis coneixe-
ments remeiers i compartir-los amb el grup i poder utilitzar-los 
a casa i amb la família i amics . El taller introduirà els participants 
en el món de l’etnobotànica i la fitoteràpia, recuperant la saviesa 
natural, cultural i ancestral del nostre país a partir de l’elaboració 
pràctica dels remeis naturals utilitzats des de sempre.
Dijous de 9.30 a 11.30 h (4 sessions.Inici 3 de maig, final 24 de maig * dia 24 
sortida)
Professora: Alba Miralpeix • Preu: 32 €

Observacions: a la primera sessió s’informarà els alumnes del material 
necessari que caldrà portar per la segona sessió pràctica. El dia 24 de 
maig es realitzarà una sortida al Montseny de tot el dia. Si els participants 
no tenen disponible tot el dia, s’hi pot assistir només al matí.

Les plantes medicinals de la dona
Aquest és un curs enfocat des de la fitoteràpia relacionada amb 
els processos cíclics de la dona. Estudiarem i experimentarem 
amb aquelles plantes que ens acompanyen i ens poden ajudar 
en les diferents etapes i cicles que vivim (síndrome premenstrual, 
molèsties durant la menstruació, fertilitat, embaràs, part i post 
part, lactància, menopausa, vellesa...)
Dijous d’11.45 a 13.45 h (4 sessions.Inici 3 de maig, final 24 de maig . * Dia 24 
sortida)
Professora: Alba Miralpeix • Preu: 32 €

Observacions: a la primera sessió s’informarà els alumnes del material 
necessari que caldrà portar per a la segona sessió pràctica. El dia 24 de 
maig es realitzarà una sortida al Montseny de tot el dia. Si els participants 
no tenen disponible tot el dia, s’hi pot assistir només al matí.
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Supera la por escènica: parlar en públic
El taller posa èmfasi en la preparació d’una bona tècnica per 
poder millorar i dominar l’expressió i la comunicació. Dirigit 
a professionals de diferents àmbits, aquest curs, totalment 
pràctic, explica la metodologia que fan servir els actors i les 
actrius per dominar les seves expressions i emocions i els 
principals aspectes psicològics per persuadir i influenciar.
Dijous de 19.15 a 21.15 h (8 sessions. Inici 12 d’abril, final 31 de maig)
Professor: Jaume Martí • Preu: 48 €

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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CURSOS I TALLERS

Ampliació cultural
CURSOS I TALLERS

Cultures i llengües del Marroc 
La societat marroquina és diversa en molts aspectes: lingüístic, 
cultural, social i, fins i tot, religiós. Per consegüent, la comunitat 
d’origen marroquí a Catalunya també ho és. Una actitud homo-
geneïtzadora cap al col·lectiu d’origen marroquí pot dificultar la 
comprensió de comportaments i maneres de veure les coses. El 
curs pretén ser una ajuda per al coneixement de la comunitat 
d’origen marroquí a Catalunya, en i des de la seva diversitat. 
Dijous de 19 a 21 h (5 sessions. Inici 12 d’abril, final 10 de maig)
Professora: Asmaa Aouattah • Preu: 45 €

El cinema negre : 
metàfores en clarobscur
El curs es dirigeix a tots els amants del cinema clàssic que 
reconeixen el seu poder d’evolució i la seva persistència avui en 
dia. A través de l’anàlisi d’exemples concrets de cinema negre, 
recorrerem les característiques més importants d’aquest gènere 
fonamental. Analitzant els orígens i els antecedents de les 
diferents formes arquetípiques i estètiques, farem una correlació 
amb el context històric i social que va trobar força expressiva en 
aquest cinema. Aquest camí ens portarà a dimensionar l’abast i 
l’evolució del cinema negre avui en dia.
Dissabte de 10 a 12 h (6 sessions. Inici 14 d’abril, final 19 de maig)
Professora: Eva Poncet • Preu: 54 €

Observacions: aquest taller s’imparteix en llengua castellana
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Juguem a l’Scrabble 
Apassionant i educatiu joc de paraules en català que barreja 
llengua i matemàtiques. En una primera part del taller s’expli-
quen diverses curiositats del joc així com el seu funcionament, 
el sistema de puntuació i alguns trucs per millorar el nivell de 
joc i el vocabulari. En una segona part, els participants juguen 
partides reals de Scrabble i també se simulen partides reals amb 
la participació individual o per parelles. També es treballa amb 
l’aplicació Apalabrados per a mòbils i tauletes.
Dimarts de 18 a 20 h (8 sessions. Inici 10 d’abril, final 5 de juny. DIMARTS DIA 1 
DE MAIG FESTA)
Professor: Miquel Sesé • Preu: 48 €

Curs d’escriptura: la novel·la negra
Vols aprendre a cometre un crim a vista de tothom i sense deixar 
rastre? Vols saber què significa cada gota de sang, cada ferida al 
cos de la víctima? Vols trobar les paraules exactes per descriu-
re el pànic a ser perseguit dins la teva pròpia casa? Vols saber 
escriure gènere negre? Aquest curs s’adreça tant als aficionats 
a la novel·la negra que vulguin conèixer de manera pràctica el 
funcionament i l’estructura del gènere, com a aquells escriptors 
que vulguin acostar-se a la creació literària a través d’un gènere 
que permet aplicar totes les claus narratives en cada text.
Dilluns de 17 a 19 h (8 sessions. Inici 9 d’abril, final 4 de juny. Dilluns 30 d’abril 
no hi haurà classe)
Professor: Francesc Hernández • Preu: 56 €
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Escriptura creativa: construïm històries
Inventar i escriure històries és un dels actes més naturals dels 
éssers humans. Per què ens costa tant fer-ho? En aquest curs 
oferirem eines tècniques per plantejar arguments, crear perso-
natges i mantenir l’interès del lector.
Dilluns de 19.15 a 21.15 h  
(8 sessions. Inici 9 d’abril, final 4 de juny. Dilluns 30 d’abril no hi haurà classe)
Professor: Francesc Hernández • Preu: 56 €

Astronomia per a principiants
Amb l’ajuda de materials audiovisuals, simulacions, planetari 
digital i instruments d’observació, adquirirem una bona base en 
astronomia, aprendrem a orientar-nos prenent com a referència 
el cel, aprendrem a mirar,localitzar i reconèixer els astres i grups 
celests notables del nostre cel nocturn, i ens familiaritzarem 
amb els instruments bàsics de l’astronomia de posició: planisferi, 
llunari, nocturlabi...
Dissabte de 10 a 13h (3 sessions. Inici 5 de maig, final 19 de maig)
Professors : Rat Parellada Llobet i Carles Schnabel Gimeno (“Planetari Fora 
d’Òrbita”) • Preu: 40 €

Més informació a www.mataro.cat/tresroques!
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