Oferta formativa
2019-2020

Reforç

HORARIS I PREUS ESO I CICLES FORMATIUS:

GRUP DURACIÓ
CLASSE
Grup 3

60'

Grup 4
75'

HORARIS *1

1 c/s

2 c/s

3 c/s

4 c/s

5 c/s

76 €

136 €

185 €

222 €

x

de 15.55 a 17.10h 71 €

129 €

174 €

213 €

246 €

111 €

149 €

178 €

201 €

varis
de 17.15 a 20h

de 17.30 a 18.45h
de 19.05 a 20.20h

Grup 5

MENSUALITATS (segons classes/setmana) *2

60 €

HORARIS I PREUS BATXILLERAT I UNIVERSITAT:

GRUP DURACIÓ
CLASSE
Grup 4
75'
Grup 5

HORARIS *1

MENSUALITATS (segons classes/setmana) *2
1 c/s

2 c/s

3 c/s

4 c/s

5 c/s

de 15.55 a 17.10h 71 €

129 €

174 €

213 €

246 €

113 €

152 €

182 €

205 €

de 17.30 a 18.45h
de 19.05 a 20.20h

62 €

*1 També els matins de dilluns a dissabte de 9.30h a 10.45h
i/o de 11h a 12.15h.
*2 Matrícula i primera entrevista gratuïtes. Els diferents tipus de
reforç (grup 4 o grup 5) es poden combinar entre ells
(consulti’ns els preus).
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Aconsellem combinar el reforç amb la tutoria organitzativa (pàgina 9)
o qualsevol dels cursos de CAPER

Tutoria
organitzativa
ORIENTAT A
Alumnes de 5è de Primària en endavant que cerquen millorar la seva
organització, autonomia, hàbits d’estudi i motivació.
QUÈ INCLOU?
1. Dins l’horari de tutoria:
a. Control d’agenda, notes i planificació setmanal de l’estudi
(deures, controls i treballs).
b. Tècniques de millora d’hàbits de tipus organitzatiu i
actitudinal mitjançant el reforç positiu i el pacte/compromís:
agenda, materials escolars, puntualitat, atenció i
concentració, motivació, etc.
c. Orientació i estratègies en l’àmbit escolar i a casa.
2. Fora de l’horari de tutoria:
a. Coordinació trimestral via e-mail entre el tutor de CAPER i el
de l’escola (opcional).
b. Possibilitat de supervisió i signatura del pla d’estudi setmanal
per part dels pares (via paper o Google Calendar).
c. La família es pot adreçar al tutor de CAPER per resoldre
dubtes o consultes puntuals de tipus pedagògic.
HORARIS I PREUS
/DWXWRULDSUzSLDPHQWGLWDWpXQDGXUDGDGHPLQXWV
aproximadament i es fa abans o després de classe.
(OSUHXPHQVXDOG·WXWRULDVHWPDQDOpVGH½PHVLGHWXWRULHV
VHWPDQDOVGH½PHV
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Assessorament
pedagògic
ORIENTAT A
Famílies que cerquen un espai de suport i orientació professional per
fer front i elaborar un projecte d'actuació davant de situacions
complexes dins l'àmbit educatiu, acadèmic i/o familiar.
CONTINGUTS
2ULHQWDFLyHGXFDWLYDDFDGqPLFDLIDPLOLDU
7qFQLTXHVG DGTXVLFLyLPLOORUDG KjELWV
7qFQLTXHVGHPLOORUDG DFWLWXGLPRWLYDFLy
,QIRUPDFLyLSDXWHVVREUHWUDVWRUQVG DSUHQHQWDWJH
(WF
CARACTERÍSTIQUES
(OVDVVHVVRUDPHQWVVyQUHDOLW]DWVSHOVFRRUGLQDGRUVSHGDJzJLFVGH
CAPER, es poden produir en qualsevol moment del curs, i són de
durada variable.
3RGHQVHUSUHVHQFLDOV DOHVLQVWDOòODFLRQVGH&$3(5 RDGLVWjQFLD
(telèfon o vídeo-conferència).
+LSRGHQDVVLVWLUHOVSDUHVHOVUHVSRQVDEOHVOHJDOVLVLpVRSRUW~HO
mateix alumne.
(OSUHXpVGH½KRUDIUDFFLRQDEOHHQIUDQJHVGHPLQXWV
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Sol·liciti una entrevista
sense cost ni compromís

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

www.caper.cat

