
7 d’aventura us presenta

 
INS Doctor Puigvert

 
Del 25 de juny al 19 de juliol

De 10 a 16 anys

2019

Reunió informativa dia 2 de Maig a les 18.30h
Biblioteca de l’INSTITUT DR PUIGVERT (Pg Santa Coloma 46)
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Torn 1 del 25 al 28 de juny

Torn 2 de l’1al 5 de juliol

Torn 3 del 8 al 12 de juliol

Torn 4 del 15 al 19 de juliol

Torn 5 del 22 al 26 de juliol

Programa

Us donem la benvinguda al  Campus Olímpia Doctor Puigvert.
Divulguem la pràctica esportiva així com el lleure educatiu a través de gimcanes, jocs i sortides 
adreçades a infants i joves d’entre 10 i 16 anys (5è primària - 4rt d’ESO). 
El dia de sortida estrella de la setmana tornarem al centre a les 16.30. 
Us hi animem a participar!

*L’Acampada es durà a terme al terme municipal de Tavertet, Osona.
La realitzarem contjuntament amb l’INS Martí Pous. Cal portar del dinar del primer 
dia, a excepció dels /de les participants que triin l’opció amb dinar. Dijous dia 18 
arribarem al centre aproximadament a les 14h.

Els/les participants que volguessin fer un 5è torn, haurien d’adreçar-se a l’oficina de 

7 d’Aventura i inscriure aquesta setmana directament a l’Institut Martí Pous o bé a 

l’Institut Príncep de Viana.

Inscripcions Documentacio

Presentacio

Torn 1
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Torn 4

 
Descompte 5% per segon germà/na  

Descompte 5% per inscripció de tot el campus

 

58€

 
80€

 
126€

 

72€

 
144€

 

117€

 

96€

 

de 9 - 13h

 

de 9 - 16.30h 

amb dinar

 
125€

 

Preus del servei

del 27 d’Abril al 15 de Maig 

Per sol·licitar la beca de l’ajuntament.

del 27 d’Abril al 24 de Maig

Inscripció ordinària.

- Seu 7 d’Aventura 10h - 13.30h 

          16.30 - 19.30h

C/Segre 25 baixosC/Segre 25 baixos

Tel: 93 360 29 24

Mail: campusestiu@setdaventura.com

www.setdaventura.com

Per realitzar la inscripció heu de 

entregar la següent informació:

-Full d’inscripció

-Fotocòpia DNI

-Fotocòpia CATSALUT

-Fotocòpia LLibre Vacunació

-Resguard de la paga i senyal de 72€

al num de Compte seguent:al num de Compte seguent:

ES62 0071 1913 0400 0100 1703

Cal indicar nom i cognoms i el codi 

PUIGVERT

AJUTS 
AJUNTAMENT

campus olImpia

Els barems per accedir als 

ajuts de l’Ajuntament de 

Barcelona seran: 

De 0  a 6.000 €                    90%

De 6.000,01  a 7.500,00 €   60%

De 7.500,01 € a 9.000 €      30%

(S’adjudicaràn fins esgotar el (S’adjudicaràn fins esgotar el 

pressupost destinat a ajuts)

Sol·licitud màxima de 2 torns


