Capibara Lleure

CATÀLEG
D'ACTIVITATS

STEAM

L'ACTIVITAT

EL CLUB
DELS
INVENTS
El Club dels invents és

Aplicarem la filosofia maker i els principis
de la física per crear tot tipus d'invents
utilitzant materials quotidians.
Aquests són alguns dels exemples
d'activitats per edats:

una activitat per
descobrir com funcionen

EDUCACIÓ INFANTIL

les coses, i construir-les
nosaltres mateixos.
Posarem en marxa els
nostres cervells per
treballar en equip i
utilitzar el nostre enginy

Caminants de cartró
Autòmates de paper
Baldufa de Sant Martí
Braç extensible
Fabriquem un volcà

per fabricar objectes
útils i divertits.

EDATS

A partir de cicle
inicial

DURADA

MInim 1 sessió
1h 30'
Es pot allargar tot
el curs

CICLE INICIAL
Mà Robòtica articulada
Aerolliscador
Caleidoscopi
Cotxes solars
Jocs equilbristes

contacte@capibaralleure.cat

CICLE MITJÀ

Catapulta
Postals lluminoses
Circuits elèctric amb
plastilina
Zoòtrop
Cotxe solars

CICLE SUPERIOR
Ascensor hidràulic
Ventilador USB
Llanterna
Cohets Voladors
Robo-bugs

SECUNDÀRIA
Generador elèctric
Dron DIY
Construim una alarma
Autòmates de fusta
Robot que camina
Braç hidràulic

QUÈ ES TREBALLA

Cooperació i treball en equip
Creativitat
Resolució de problemes
Habilitats manuals
Pensament científic

Capibara Lleure

contacte@capibaralleure.cat

L'ACTIVITAT

JO, ROBOT
Activitat d'iniciació a la
robòtica educativa, on
els participants

Aprendre un llenguatge de programació s'ha
simplificat molt gràcies a la programació per
blocs, que permet elaborar un programa
complex només arrossegant les diferents
instruccions.

s'introduiran en el món
de la programació. Com

A l'activitat utilitzarem un d'aquests

a base utilitzarem el kit

llenguatges per moure un robot, que

de robòtica Ed1, el qual

prèviament haurem muntat i decorat.

compta amb diferents

Al llarg de les sessions aprendrem conceptes

sensors i motors

bàsics de la programació i la robòtica:

Després farem servir el
programa microblocks
per donar vida als
nostres robots i definir el
seu comportament.
A partir de 5è de

aprendrem a dibuixar a la pantalla, descriure
diferents moviments, a fer música, etc.
Acabarem el taller amb una "desfilada de
robots" on a cada grup ens mostrarà els
resultats de la feina feta

primària
QUÈ ES TREBALLA
EDATS

A partir de 4rt

DURADA

MInim 1 sessió
1h 30'
Es pot allargar tot
el curs

Cooperació i treball en equip
Creativitat
Resolució de problemes
Conceptes bàsics de programació

contacte@capibaralleure.cat

AUDIOVISUALS

ESCOLA DE
REPORTERS I
REPORTERES
Al club de reporters i

L'ACTIVITAT

Ens convertirem en autèntics reporters i
reporteres, elaborant el nostre uniforme i les
nostres acreditacions. Prepararem el nostre

reporteres sortirem a

material de treball: càmera fotogràfica,

conèixer el nostre barri i

gravadora, paper i llapis... i sortirem al carrer a

les persones que hi

investigar.

viuen. Farem entrevistes
i fotos del nostre entorn,

Decidirem un tema que ens interessi, farem

i amb tot plegat

fotos al barri o a l'escola i entrevistes a

elaborarem una

persones coses a explicar.

exposició fotogràfica,

L'activitat finalitzarà amb una exposició o

revista o similar per

similar

poder compartir-ho amb
tothom.
QUÈ ES TREBALLA

Cooperació i treball en equip
Curiositat per l'entorn
EDATS

Cicle Superior

Lectura i escriptura
Competències audiovisuals

DURADA

Anual

contacte@capibaralleure.cat

ESCOLETA DE
CINEMA
Preparats i preparades
per formar part d’un
equip de rodatge?

L'ACTIVITAT

L'activitat està pensada com a taller de llarga
durada, al qual es puguin treballar
detingudament alguns aspectes de la creació
audiovisual com poden ser:

Escriurem el guió,

Escriptura de guió

aprendrem a utilitzar la

Disseny de les escenes

càmara, il·luminarem

Tipus de pla cinematogràfic

l’escena, ens

Utilització de material

disfrassarem i

Il·luminació

maquillarem i donarem
forma a les nostres idees
en forma de creació

etc.
L'objectiu és realitzar un o diversos projectes on
posar en pràctica el que hem après.

audiovisual. L’activitat
es pot realitzar en
diferents formats i
durades

QUÈ ES TREBALLA

Cooperació i treball en equip
llenguarge narratiu

A partir de 1r

Lectura i escriptura

EDATS

Cicle Superior

DURADA

Anual

Competències audiovisuals
Creativitat, imaginació

contacte@capibaralleure.cat

L'ACTIVITAT

TALLER DE
STOP-MOTION
Al taller de Stop-Motion
realitzarem un vídeo
grupal utilitzant aquesta
tècnica tradicional.

El Stop-motion és una tècnica amb infinites
possibilitats, que permet treballar la creativitat
de manera àmplia.
Començarem l'activitat definint la nostra idea i
realitzant un storyboard (guió dibuixat). Un cop
definida la idea, serà el moment de començar a
dissenyar el set de rodatge i els personatges.

Dissenyarem els

Per fer-ho podrem fer servir tota mena de

personatges i els

materials imaginables: objectes quotidians,

decorats, farem

plastilina, paper, tela, etc.

l'animació, editarem el
vídeo amb música per

A partir d'aquí farem totes les fotografies

donar vida a objectes

necessàries donar vida als personatges.

inanimats.

Farem servir programes d'edició de vídeo per
acabar els nostres projectes i acabarem
l'activitat amb una mostra de la feina feta.

QUÈ ES TREBALLA

Cooperació i treball en equip
EDATS

Cicle superior

Creativitat
Lògica narrativa

DURADA

MInim 2 sessions
1h 30'
Es por allargar tot
el curs

Paciència

contacte@capibaralleure.cat

MENTA
I
XOCOLATA

TRIA LA
TEVA
AVENTURA

L'ACTIVITAT

Ens trobem davant un gran llibre, una
misteriosa capsa de tresors i una senyora sense
por que no recorda molt bé la història que ens
vol explicar. Podrem ajudar-la?

"Enriqueta Sensepor" és

El llibre està ple d'enigmes que haurem d'anar

un conte-joc interactiu

resolent per anar avançant: missatges

al qual les decisions que

invisibles, puzzles, codis secrets...així anirem

es van prenent ténen

descobrint què li va passar a l'Enriqueta.

conseqüències. Al llarg
de les sessions, els

Entre tots i totes l'ajudarem a recordar les

infants van refent la

decisions que va prendre, i junts recorrerem el

història de la
protagonista, fins arribar
a obrir la porta final, on
els espera una sorpresa.

camí ple de sorpreses fins complir el seu somni
de conèixer la por.
QUÈ ES TREBALLA

Cooperació i treball en equip
Lectura en català
EDATS

A partir de 1er

Escolta activa
Empatia

DURADA

MInim 1 sessió
1h 30'

Lògica i deducció
Imaginació

mentaixoc@gmail.com
contacte@capibaralleure.cat

QUÈ FAREM?

LA
FÀBRICA
DE
CONTES
Activitat de creació
literària. A partir dels
elements bàsics que
componen les històries, i
partint d'una

Per crear un conte necessitarem, primer de tot,
prendre algunes decisions. A l'espai trobarem
les targetes amb els elements necessaris per
crear la història: els personatges, els objectes i
els escenaris.
Un cop decidits aquests elements deixarem
que l'atzar jugui el seu paper fent rodar la
ruleta de les aventures, que ens anirà indicant
quines accions van succeint als protagonistes.
Amb tot això ja podrem crear la nostra història,
a partir de dibuixos i petits textos.

metodologia lúdica,

Podem fer una història entre tots o bé de forma

crearem un conte

individual

col·lectiu o individual
inspirat en la mitologia
dels Països Catalans.

QUÈ ES TREBALLA A L'ACTIVITAT

Comprensió lectora
Escriptura

EDATS
EDATS

DURADA

A partir de 1er
MInim 1 sessió
1h 30'

Escolta activa
Imaginació
Dibuix
Mitología i cultura popular
Treball en equip (a la modalitat cooperativa)

mentaixoc@gmail.com
contacte@capibaralleure.cat

QUÈ FAREM?
El món dels contes ens obre un ventall de

TALLER DE
LECTURA
LÚDICA

propostes molt divertides que ens motiva
per practicar la lectura i l'escriptura.
I els jocs de pistes, gimcanes, escape room,
breakouts, tallers plàstics, jocs de taula, eines

Seguit d'activitats i tallers
que fomenten l'hàbit de la
lectura i l'aprenentatge
del català.
A partir d'una metodologia
lúdica, els participants
podran adquirir eines per
millorar la lectura i
l'escriptura en aquesta
llengua.

digitals

seran

les

activitats

que

acompanyaran als personatges dels contes
per, en cada sessió, gaudir d'una bona
estona de diversió i aprenentatge del català.
Aquesta activitat més llarga en el temps,
permet donar continuïtat a tot el que s'ha fet
en les diferents sessions i es pot adaptar
segons l'evolució del grup.

QUÈ ES TREBALLA?
EDATS

DURADA

Per a infants a
partir de 1r i
adults
1h setmana
trimestral

Comprensió lectora
Escriptura
Expressió oral
Escolta activa
Imaginació
Dibuix
Mitologia i cultura popular
Treball en equip

mentaixoc@gmail.com
contacte@capibaralleure.cat

PREUS
EL CLUB DELS INVENTS

20€/MES +QUOTA
TRIMESTRAL 10 € +
MATERIAL

JO, ROBOT

35€/MES

ESCOLA DE REPORTERS

24€/MES

TALLER DE STOP MOTION

24€/MES

ESCOLETA DE CINEMA

30€/MES

TALLER DE LECTURA
LÚDICA

20€/MES +QUOTA
TRIMESTRAL 10€ PER
MATERIAL

TRIA LA TEVA
AVENTURA

CONSULTAR PREUS

LA FÀBRICA DE CONTES

CONSULTAR PREUS

