
Garantim la diversió amb un programa molt divers 
d’activitats educatives i socials amb l’objectiu de generar 
una experiència inoblidable

CAPICUA SERVEIS 
EDUCATIUS 

ESPORT, OCI, APRENENTATGE
I DIVERSIÓ 

Els protagonistes principals són els
nens i nenes. El nostre objectiu és 

fer-los feliços i practicar la rialla.





QUI SOM
CapiCua Serveis Educatius és una empresa que neix el setembre de 
2013 amb la intenció de donar sortida a totes les inquietuds que 
tenen avui dia els infants i que la societat no pot cobrir. Els nostres 
monitors i directors compten amb una dilatada experiència en el 
camp del lleure i amb molts anys de treball i relació amb els infants, 
tan en colònies, com en casals, com en extraescolars com en qualsevol 
activitat on els protagonistes principals siguin els nens i nenes, als 
quals CapiCua ofereix un objectiu per damunt de qualsevol altre: Fer-
los feliços i practicar la rialla.

CapiCua Serveis Educatius no és simplement una empresa més del 
sector en el lleure educatiu on ens dediquem a organitzar tota mena 
d’activitats per infants i punt. A CapiCua Serveis Educatius promovem 
els valors, el respecte i els sentiments per damunt de qualsevol altra 
cosa. No es tracta només de passar-ho bé, es tracta de gaudir d’una 
de les millors experiències que viuran els alumnes. I a CapiCua això 
ho sabem fer molt bé.
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ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS

Realitzem acollides de matí i migdia. Pel que fa a les 
acollides matinals, comencem a les 7:30  h per qui ho 
necessiti.   

CapiCua Serveis Educatius disposa d’una extensa oferta d’extraescolars on tots els seus 
monitors entreguen tota la seva capacitat en l’aprenentatge dels alumnes. Les activitats 
que s’ofereixen van destinades des d’alumnes de P3 fins a alumnes de 6è, depenent en 
cada cas del nivell de dificultat de cada activitat. 

EXTRAESCOLARS
· MULTIESPORT
· TEATRE
· ANGLÈS LÚDIC
· FUTBOL
     I MOLT MÉS!

· ZUMBA
· MÚSICA
· BÀSQUET
· DEURES
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Avui en dia no entenem un menjador que no 
estigui basat en l’educació en el lleure. A banda 
d’un temps d’esbarjo, també és un temps 
d’aprenentatge de valors molt important pel seu 
futur.

La nostra empresa va un pas més enllà en l’organització dels menjadors escolars i s’allunya del clàssic 
argumentari de monitors que vigilen que els alumnes no es portin malament al pati. Els monitors de menjador 
de CapiCua entenen la responsabilitat que tenen amb els seus alumnes i es responsabilitzen cadascun d’un 
grup d’alumnes amb el qual realitzen activitats setmanals, els ajuden amb els deures, juguen amb ells, etc.

Fomentar valors com el 
respecte, l’empatia, la 

generositat, etc.

L’aprenentatge sempre 
present en les nostres 

activitats d’o

 Garantir la diversió amb 
un programa molt divers 
d’activitats educatives i 

socials.

VALORS APRENENTATGE DIVERSIÓ

MENJADORS ESCOLARS

· ZUMBA
· MÚSICA
· BÀSQUET
· DEURES
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Per moltes famílies on els pares treballen això suposa una dificultat. És per això que CapiCua 
Serveis Educatius organitza un casal cada tarda durant aquestes dues setmanes on els alumnes 
podran disfrutar d’activitats a l’aire lliure, gimcanes, excursions, jocs d’aigua i començar-se a 
preparar per les vacances d’estiu que els esperen.

RES MILLOR QUE ELS CASALS DE CAPICUA PER 

ENDINSAR-SE EN UN MÓN MÀGIC I FANTÀSTIC PLE 

DE FANTASIA ON SER FELIÇ SERÀ EL GRAN OBJECTIU

EDATS DE P3 A 6È

CASAL DE TARDES DE
JUNY
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El Casal Tarde de Juny de CapiCua és un casal que 
s’organitza les dues setmanes del me de juny on les 
escoles ja només fan classe als matins.



FESTES FINAL DE
CURS
FESTES FINAL DE
CURS

És molt freqüent que quan arriba el final de curs les escoles i/o les Ampa organitzin una festa de comiat per tots els alumnes de l’escola. A CapiCua Serveis 
Educatius ho sabem i hem creat i dissenyat unes festes de final de curs aptes per tots els alumnes, on els nens i nenes disfruten amb les nostres activitats, 
des dels més grans fins als més petits. Dividits en diferents espais, els participants podran anar lliurement d’una activitat a una altra com més els agradi i els 
convingui, participant i jugant en totes les que els tenim programades.

Per si no n’hi hagués prou, CapiCua Serveis Educatius també ha dissenyat un Paquet Musical on els nostres monitors ballaran i faran ballar al so de la música 
a petits i grans ensenyant les coreografies de les cançons més modernes del moment i les de sempre, convertint el pati de l’escola en una gran pista de ball 
on ens ho passarem genial.



COLÒNIES A LES
MILLORS CASES DE CATALUNYA

Les Colònies CapiCua tenen dues 
característiques que les diferencien de 
la resta per damunt de tot. La primera és 
fer viure als infants les colònies de tota 
la vida, les colònies de les gimcanes, de 
les senyals de pista, del foc de camp, 
del ball de gala, dels berenars amb pa i 
codonyat… fent un parèntesi en el món 
on vivim i construint-ne un de paral·lel 
on l’únic objectiu sigui ser feliç i passar-
s’ho bé. EDATS DE P3 A 6È
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COLÒNIES D’AVENTURA 
INOBLIDABLE

ESQUIADES CAPICUA

Les colònies d’aventura per adolescents segueixen el mateix patró que les colònies CapiCua en quant a la creació del vincle i relació entre 
alumne i monitor però amb la diferència que les activitats deixen de ser gimcanes i jocs de pistes per convertir-se en grans activitats 
d’aventura com ara salts en tirolina, escalada, Wakeboard, excursions amb kayak, tir amb arc, excursions amb cavall, amb quads, bicicleta 
per la via verda, etc.

Creiem que s’ha de proporcionar a l’alumnat una oferta per aquest temps, una 
oferta de la qual puguin gaudir i beneficiar-se. És per això que hem creat les 
sortides d’esquí per instituts, un programa  el qual a banda de poder gaudir de 
jornades a les pistes d’esquí, es centra en activitats educatives i socials per tal 
de proporcionar aprenentatge alhora que diversió.
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CASALS D’ESTIU

EDATS DE P3 A 6È

10 CAPICUA

SERVEIS EDUCATIUS

El casa d’estiu és una opció educativa que planteja una proposta de vacances per als més menuts, la qual a més de representar un suport a les famílies, 
suposa una eina pedagògica, lúdica i cultural que serveix per treballar una sèrie de valors transversals. Partim del punt que el casal es porta a terme durant 
les vacances dels nens i nenes les quals són una oportunitat per omplir el temps lliure amb espais de descans i passivitat, o bé amb temps actiu: lleure.

Temps de lleure dins el temps de lleure

Tot el treball que es realitza té com a finalitat l’educació en valors necessaris per a establir una bona convivència i desenvolupar bones relacions. El mètode 
educatiu és el que dóna sentit a les activitats de lleure i té una finalitat educativa engrescadora i participativa. Treballarem entorn un centre d’interès.
El centre d’interès agrupa activitats i continguts al voltant d’un tema central. A més del centre d’interès necessitem un eix d’animació. Es tracta del fil 
conductor, amb elements més o menys imaginaris, sobreposat a les activitats, que els lliga, els hi dóna sentit i les fa atraients. L’eix d’animació és l’element 
motivacional, l’estímul.



CASALS DE NADAL I SETMANA SANTA
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Els Casals de Nadal i Setmana Santa de CapiCua segueixen idèntica filosofia i organització que els casals d’estiu, amb una programació completa i 
original de les hores on els alumnes estaran amb els monitors, i on realitzarem diferents activitats enfocades a l’època de l’any on estiguem, ja sigui 
des de fer manualitats decoratives de Nadal fins a crear delicioses mones de pasqua que ens menjarem llepant-nos els dits!



Si tens qualsevol pregunta o vols fer-nos alguna consulta, no dubtis en 

contactar amb nosaltres. Estarem encantats de poder atendre la teva trucada o 

de respondre a través de correu electrònic.

ON ENS POTS TROBAR?

C/ del Rec Nº3. Montbrió del Camp

43340 – Tarragona

DIRECCIONS DIGITALS:

info@serveiscapicua.cat

www.serveiscapicua.cat


