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Sobre
APRENENTATGE
PERSONALITZAT
Ens adaptem al
nivell inicial i ritme
d'aprenentatge de
cada alumne.

REEDUCACIONS, REFORÇ,
CURSOS PERSONALITZATS I
TUTORIES ORGANITZATIVES
Disposem del tipus de servei
que millor s'adapta a les
necessitats educatives de
cada alumne.
DES DE PRIMÀRIA FINS A LA
UNIVERSITAT, PASSANT PER LES
PROVES D'ACCÉS
Som un equip multidisciplinar
de mestres, professors i
psicopedagogs orientats a
la millora acadèmica
dels alumnes.

Valors
Persona

Creiem que la persona és el primer i per això ens orientem totalment
vers l'alumne. Tots els alumnes són especials i s'han de sentir sempre
valorats. Desaprovem comportaments i no persones. Només practiquem
la formació personalitzada i pensem que la nostra metodologia garantitza
la participació activa de l'alumne en els processos d'aprenentatge.
Creiem en la formació que propicia una educació integral pel que fa
a coneixements, destreses i valors, en tots els àmbits de la vida personal,
familiar, social i escolar.

Mentalitat positiva
A CAPER creiem que tots els alumnes poden millorar i sortir-se'n.
Propiciem i reforcem positivament qualsevol esforç en la millora d'hàbits
i actituds. La nostra feina és esbrinar com afrontar problemàtiques
diverses, i un cop enteses, dedicar-hi l'energia, la il·lusió i la metodologia
per solucionar-les.

Treball
A CAPER creiem en l'esforç i el valorem més que els propis resultats.
Creiem que la feina estructurada fonamenta hàbits i comportaments
positius, i ajuda a "jugar sense fer trampes". Creiem que és la feina en
equip, del que és part fonamental el propi alumne, la que porta resultats.
Creiem que es pot treballar i aprendre gaudint, i trobar satisfacció
intel·lectual i divertiment en el procés d'aprenentatge.

Resultats
Perseguim que l'alumne millori els seus resultats, s'imposi autodisciplina
a mida que vagi assolint hàbits, adquireixi un sentiment creixent de
responsabilitat i autonomia, i que gaudeixi de salut emocional i
autoestima.

Coordinació
Creiem que és indispensable la coordinació amb pares, tutors i
especialistes. Creiem que la transparència i claredat en aquestes
relacions, basades en un fluxe d'informació suficient i estructurat, és ún
dels pilars del nostre mètode.

Per què CAPER
15 anys d'experiència.
Cada curs confien en CAPER més de 250 alumnes.

Espai de treball alegre i funcional.
Professors titulats, amb àmplia experiència docent i formats
en la metodologia CAPER.
Més enllà dels continguts curriculars, també ens centrem a
millorar les tècniques d'estudi, els hàbits d'estudi i les tècniques
psicopedagògiques adreçades a millorar l'autoestima, la
motivació, l'atenció i la concentració, etc.

En cas de trastorns d'aprenentatge, apliquem les
adequacions, les pautes psicopedagògiques i les
estratègies adients a cada trastorn.
Seguiment continuat de l'evolució de l'alumne amb
coordinacions periòdiques amb pares, escola i especialistes.
Tutories i plans d'estudi individualitzats.
Entrevista inicial i matrícula gratuïtes.
Estabilitat d'horaris i professors.
Control d'assistència diari.
Possibilitat de recuperar
classes en cas de
malaltia.
Obrim els dissabtes
al matí.

Tipus de serveis
i objectius principals
Reeducació
Reforç

Cursos

Tutoria
organitzativa

Alumnes que volen millorar el seu rendiment
escolar en una o més de les següents àrees:
comprensió i expressió oral i escrita, raonament
lògic, tècniques d'estudi, memòria visual i
auditiva, atenció i concentració, organització i
plantejament mental.
Poder accedir a cicles formatius de grau mitjà,
grau superior o a la universitat.
Millorar la base gramatical anglesa.
Millorar la comprensió i expressió escrita.
Prendre consciència de les notes i exigències
escolars (agenda). Planificació d'estudi i deures.
Millora d'hàbits de tipus organitzatiu i actitudinal.

I a l'estiu també preparem els exàmens de setembre
i les PAU de setembre.

Primària
SERVEIS ACONSELLATS SEGONS EL CURS DE L'ALUMNE
CURS/SERVEI

Reeducació (grup 2)

Reeducació (grup 3) Reeducació (grup 4) Tutoria org.

1r Primària

x

x

x

2n Primària

x

x

x

3r Primària

x

x

x

4t Primària

x
x
x

x

x

5è Primària
6è Primària

x
x

HORARIS I PREUS
SERVEI

DURACIÓ HORARIS MENSUALITATS (segons classes/setmana) *2
CLASSE
*1
2 c/s
3 c/s
4 c/s
1 c/s

Reeducació
(grup 2)

45'

varis de
17.15 a 20

86 €

153 €

211 €

254 €

Reeducació
(grup 3)

60'

varis de
17.15 a 20

75 €

134 €

182 €

218 €

Reeducació
(grup 4)

60'

17.30 a 18.30
o
18.45 a 19.45

52 €

93 €

126 €

152 €

Tutoria
org.
(individual)

10'

abans o després 21,50 €
de classe

38,50 €

x

x

*1 Els dissabtes també obrim grups de 10 a 11 i de 11.15 a 12.15
*2 Matrícula gratuïta. Pels preus combinats entre els diferents serveis, consulteu-nos
directament si us plau.

I a l'estiu, seguim
avançant

C\ Pantà 48, Terrassa
937899232 / info@caper.cat

www.caper.cat

