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“El propòsit de l'educació és 
aconseguir que les persones 

vulguin fer allò que han de fer”

                          H. Gardner
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CAP & CUA és un equip versàtil i plural de joves dinàmics 
sempre vinculats a la formació des de les seves edats més 
primerenques.

Tenim una àmplia experiència en dinàmiques tant de 
temps lliure com d'activitats artístiques

Establim vincles de col·laboració amb alguns dels 
operadors més rellevants per aportar valor afegit a la 
nostra proposta

Amb passió per l'ensenyament solidari i inclusiu, el 
nostre objectiu és actuar com a suport formador tant en 
activitats com en valors, complementari a l'ensenyament 
educatiu

QUI FEM CAPICUA



         VALORS 
       

        CAP&CUA
 

Vestibulum congue 

Reconeixement i 
adaptabilitat per 
trobar per iniciativa 
pròpia solució a 
entorns canviants.

Implicació 
intel·lectual i 
emocional en 

l’execució. 
Empoderament en 

el desenvolupament 
de tasques, 

incorporant l'error 
com a fase natural 
de l'aprenentatge

Fomentem  
col·laboració 

desinteressada al 
grup com a peça 

clau per a la 
generació de 

sinèrgies i 
l'assoliment 
d'objectius

CREATIVITAT

COMPANYERISME

COMPROMÍS



II) METODOLOGÍA
Sota el lema “APRENENT A APRENDRE”, a CAP & CUA pretenem dotar l'alumne de les 
capacitats per trobar la iniciativa i la motivació en l'aprenentatge, així com sentir-se'n 
protagonista dins d'un entorn lúdic

Entenem com a eines de l'aprenentatge

• PRÀCTICA MOTIVACIONAL: Establiment propi d'objectius a curt termini per a 
l'autorealització

• DESENVOLUPAMENT COL·LABORATIU: Grups reduïts per crear sinergies basades 
en companyerisme

• APRENENTATGE SIGNIFICATIU: Oposat al memorístic, es basa en l'associació de 
capacitats prèvies

• FEEDBACK: Posada en comú i avaluació continuada per a la identificació de 
punts de millora



III) PROPOSTA D’ACTIVITATS

PATINATGEEXPERIÈNCIES 
MUSICALS

DANSA 
URBANA DIBUIX I PINTURA TEATRE

DISSENY 
VIDEOJOCSESCACS GUITARRA TÈCNIQUES 

D’ESTUDI
IOGA PER 
FAMILIES



EXPERIÈNCIES MUSICALS

Abast

Objectius

Mètode

● Infants d'educació infantil 

● Conèixer, identificar i reproduir els diferents 
paràmetres del so i de l'escriptura musical

● Explorar les possibilitats expressives del cos, la veu i 
els instruments, mitjançant la improvisació i la 
creació

● Conèixer els estils, els artistes i els instruments

● Pràctica musical d'audició, cançó i moviment
● Creació de ritmes a través de la percussió grupal 
● Alternem aprenentatges amb instruments 

tradicionals (panderetes, triangle..) amb elements 
educatius diatònics (campanes, tubs de percussió..) 
per facilitar l'assimilació de conceptes

Horari menjador

1 sessió setmanal: 63 €/trim
PREU



PLANIFICACIÓ

3 Trimestre1 Trimestre

● El ritme i els 
temps

● Jocs musicals 

● Instruments de 
percussió 

2 Trimestre

Elements bàsics Percussió en grup Equilibri musical

● Música i emocions

● Percussió corporal

● Música i moviment

● El llenguatge 
musical

● El timbre

● El to i l’harmonia



DANSA URBANA
Abast

Objectius

Mètode

● Infants d'educació infantil i primària 

● Impulsar la creativitat de l'infant
● Presentar les diferents eines artístiques de 

comunicació i espressió
● Foment de la confiança de l'infant mitjançant 

dinàmiques grupals

● Jocs d’escalfament
● Pràctica musical d'audició i moviment
● Treball en unitats grupals múltiples
● Presentació de coreografies de diferents estils urbans

Horari de menjador i tarda

2 sessións setmanals: 105 €/trim

PREU
1 sessión setmanal : 63 €/trim



PLANIFICACIÓ

3 Trimestre1 Trimestre

● El joc de 
l'escalfament

● Identifiquem els 
ritmes

● Passos bàsics

2 Trimestre

Elements bàsics Els ritmes Exhibició

● Introducció al 
breakdance

● Ritmes de hip hop

● Coreografies 
grupals

● Ritmes de funky

● Exhibició coral fi de 
curs



PATINATGE
Abast

Objectius

Mètode

● Infants d'educació infantil i primària 

● Desenvolupament integral d'aspectes motòrics
● Reconeixement del moviment propi i l'expressió, 

incidint en la coordinació, l'equilibri i l'harmonia.
● Valorar el joc com a mitjà per a l'activitat física.
● Foment de la concentració, confiança i seguretat

Horari tarda

2 sessións setmanals: 111 €/trim

PREU
1 sessión setmanal : 66 €/trim

● Sessions de 75 minuts
● Seguretat com a màxima prioritat
● Ensenyar a caure per perdre la por
● Generació de confiança a través de jocs que 

dinamitzin l'activitat
● Treball en equip per a l'obtenció de resultats



PLANIFICACIÓ

3 Trimestre1 Trimestre

● Tècniques de 
desplaçament

● Manipulació 
d'objectes

● Arrencada i 
frenada

2 Trimestre

Millora de l'equilibri Introducció a figures Exhibició

● Figures d´equilibri

● Girs i canvis

● Coordinació 
braços i cames

● Salt i transicions

● Exhibició coral fi de 
curs



DIBUIX I PINTURA
Abast

Objectius

Mètode

● Infants d'educació infantil i 1er cicle primària

● Impulsar la creativitat de l'infant
● Treballar la imaginació com a eina creativa
● Presentació de les diferents tècniques de dibuix
● Coneixement de les estructures bàsiques i la seva 

distribució a l'espai.

● Triem un conte i reproduïm els seus entorns i 
personatges

● Donem a conèixer les eines creatives  perquè 
experimentin totes les seves possibilitats 

● Caracteritzem elements personals propis (samarretes, 
figures…)

Horari menjador

1 sessió setmanal: 63 €/trim
PREU



PLANIFICACIÓ

3 Trimestre1 Trimestre

● El llapis i el paper

● La geometria de 
les formes

● Els retrats i els 
personatges

2 Trimestre

Elements bàsics Els colors Els teixits

● Els colors

● Treballar amb 
aquarel.les

● Pintura acrìlica

● Pintar sobre llenç

● Pintar la roba

● Pintar la fusta



TEATRE
Abast

Objectius

Mètode

● Infants d'educació  primària

● Reforç de l’expressió verbal i corporal
● Potenciació de l'autoestima a través de la posada en 

escena
● Creativitat i iniciativa en el desenvolupament de les 

tasques grupals

● Jocs teatrals per a l'escalfament i la presa de 
contacte

● Treball específic d'improvisació i dramatització
● Execució d'una obra com a guió argumental de 

l'activitat

Horari menjador i tarda

1 sessió setmanal: 63 €/trim
PREU

2 sessions setmanals: 105 €/trim



PLANIFICACIÓ

3 Trimestre1 Trimestre

● El joc dramàtic

● Caracterització de 
personatges

● L'art de la 
improvisació

2 Trimestre

Ambient teatral Construint l’obra La representació

● Assajos

● S'aixeca el teló

● Comunicació no 
verbal

● Estratègies i rols

● El guió



ESCACS
Abast

Objectius

Mètode

● Infants d'educació infanti i primària

● Estimulació del sistema cognitiu
● Desenvolupament de la capacitat d'anàlisi i del 

raonament lògic
● Desenvolupament de la temporalitat i l'espai
● Presa constant de decisions estratègiques

● Presentació teòrica de conceptes a base de 
dinàmiques lúdiques

● Presentació de reptes i puzzles  per a la posada en 
pràctica

● Breu espai de joc lliure per a l'assimilació

Horari menjador

1 sessió setmanal: 63 €/trim
PREU

2 sessions setmanals: 105 €/trim



PLANIFICACIÓ

3 Trimestre1 Trimestre

● Nomenclatures

● Anotació 
algebraica

● Les peces i el seu 
valor

● Moviments 
especials

2 Trimestre

Entorn i conceptes Fases i tàctiques Disseny d'estratègies

● El control del centre

● Mobilitat en cadena

● Mates

● Taules

● Moviments 
dobertura

● Moviments de 
tancament

● Tipus d'atac

● La desviació



GUITARRA
Abast

Objectius

Mètode

● Infants d'educació  secundària i segon cicle 
primària

● Coneixement i domini dels acords elementals
● Aprenentatge de fonaments de música bàsics 

necessaris per a l'execució musical.
● Aprenentatge de tècniques bàsiques

● Anàlisi d’acords i ritmes sobre temes escollits per 
l’alumne

● Treball de ritmes grupals

Horari menjador 

1 sessió setmanal: 63 €/trim
PREU



PLANIFICACIÓ

3 Trimestre1 Trimestre

● La mà esquerra

● Acords majors i 
menors

● L'escriptura 
musical

2 Trimestre

La mà esquerra La mà dreta Els estils musicals

● Els estils musicals

● Els teus temes 
preferits

● La mà dreta

● Ritmes i melodies

● Ritmes grupals



DISSENY VIDEOJOCS
Abast

Objectius

Mètode

● Infants de 2 cicle primària i educació  
secundària

● Presentació de l'eina d'animació 3D
● Assignació de materials i textures a l'escena
● Il·luminació de l'escena

● Blender com a eina de modelació contacte
● Acompanyament en el procés creatiu
● Suport a la creació de personatges

Horari tarda 

PREU
2 sessions setmanals: 114 €/trim



PLANIFICACIÓ

3 Trimestre1 Trimestre

● Les idees i el 
paper

● Concept Art

● Introducció a 
Blender

2 Trimestre

Introducció Figures i espai Personatges

● Modelat de 
personatges

● Posat de 
personatges 

● Animació

● Anatomia bàsica

● Geometria bàsica



TÈCNIQUES D’ESTUDI
Abast

Objectius

Mètode

● Infants d'educació  secundària i 2 cicle primària

● Acompanyar els infants en la creació d'esquemes i 
resums que facilitin l'estudi

● Donar suport a aquelles assignatures que necessitin 
de reforç

● Planifiquem el repàs d'assignatures en base a les 
dates clau d'exàmens o entrega de treballs

● Creem una aula virtual de Google Classroom com a 
espai comú on compartir dubtes i resoldre qüestions 
puntuals fora d'horari lectiu

Horari menjador 

PREU

2 sessions setmanals: 90 €/trim
1 sessió setmanal: 55 €/trim



IOGA PER FAMILIES
Abast

Objectius

Mètode

● Professors i families

● Potenciació d'habilitats cognitives
● Enfortiment físic i adquisicions motores
● Control de l'agitació i la recerca de l'equilibri

● Coneixements dels diferents tipus de respiració
● Harmonització de jocs d'agilitat i flexibilitat
● Familiarització amb asanes, bandhas i mudres
● Sessions diferenciades exclusives entre professors i 

familiars

Horari menjador i tarda 

PREU
1 sessió setmanals: 65 €/trim



IV) 
Ed. 

INFANTIL 
I

 1r CICLE 
PRIMÀRIA



IV) 
2n CICLE 
PRIMÀRIA 

I 
ESO



IV) PREUS 
PER EDATS



V) A TENIR EN COMPTE

Les inscripcions es fan a través de l'enllaç  FORMULARI INSCRIPCIÓ 

Les activitats comencen el dilluns 3  de Octubre de 2022 i finalitzen el
divendres 16 de Juny de 2023

Les places són limitades i caldrà un mínim d'inscrits per a la seva
realització́. S'adjudicaran segons ordre de lliurament de les inscripcions.

Els pagaments s'efectuaran de manera trimestral els mesos d'Octubre, Gener i Abril

La nostra proposta contempla activitats bé en horari de menjador o de tarda per 
facilitar flexibilitat a les famílies. Donem l'opció d'inscriure's un o dos dies setmanals 
segons la preferència individual

Les inscripcions serveixen per a la reserva de plaça de cara al curs 22-23. 
No es farà cap càrrec en el moment de la inscripció

https://tpvescola.com/formularis.aspx?eid=310&idform=10


V) A TENIR EN COMPTE
Les baixes s'hauran de formalitzar mínim 10 dies abans d’acabar el
trimestre, omplint el formulari que trobareu copiant el següent enllaç
 FORMULARI BAIXA

Totes les activitats estan subjectes a canvi d'horari i/o de dia, i poden
ser cancel·lades segons la quantitat de nens/es inscrits i/o de la
disponibilitat d'espais.

Per a qualsevol dubte o aclariment, estarem encantats de donar-li 
resposta a  info@ingeniocapicua.com 

Les activitats  estan regulades pel Reglament de Comportament que regeix 
a l’Escola, reservant-nos el dret a excloure a aquell/a alumne que no 
s'ajusti a la normativa.

https://forms.gle/Ysf3BtVjSVoWZj458
mailto:info@ingeniocapicua.com


Pots trobar-nos a:

MOLTES GRÀCIES

https://www.ingeniocapicua.com/
https://www.instagram.com/ingenio_capicua/
mailto:info@ingeniocapicua.com
https://www.safagava.edu/es/

