
Activitats extraescolars  
INS Martí i Pous  -  7 d’Aventura

7 d’Aventura - C/Segre 25 baixos   -   93 360 29 24   -   coordinacio@setdventura.com

Reforç escolar

Anglès Conversa

Bàsquet / Voleibol

Teatre / Danses Urbanes

El reforç escolar que organitza 7 d’Aventura esdevé un espai de 

treball amb suport de un professorat adequat a les matèries a 

reforçar.

- Proposem la creació de dos grups desdoblables de 1er a 3er 

d’ESO, un en l’àmbit de ciències i l’altre en l’àmbit social i lletres.

- Grups màxims de 8 persones (a partir de 9 es desdoblaran)

-Professorat titulat en l’àmbit de docència.

Els grups de conversa tractaran tòpics d’interès dels i les joves així 

com situacions pràctiques de conversa. Es reforçaràn algunes 

estructures gramaticals per poder fer-ne un ús correcte, i 

vocabulari adecuat a través dels diàlegs. També es farà ús de la 

comprensió oral, amb listenings i petits videos.

Les activitats esportives proposades són bàsquet i voleibol.

A ambdues es parteix de nivell iniciatiu amb l’objectiu de millorar 

la tècnica i tàctica per a fer partits.  Aquestes activitats fan 

competició al Consell de l’Esport Escolar de Barcelona. 

La competició dura de mitjans d’octubre a finals de maig.

ElsEls partits a casa es jugaran en divendres a les 18.30 o 19.30 

segons l’esport.

Activitats de vessant artístic on l’objectiu serà millorar l’expressió 

corporal en el cas de la dansa urbana  fent diferents estils de ball 

modern (Hip Hop, Funky, Jazz etc).

A l’activitat de teatre realitzarem exercicis pròpis de comunicació, 

expressió corporal i artística. Un cop entrat el curs farem 

repartiment de guió per a la preparació de una obra teatral.

Bàsquet
Dimarts i dijous de 17.30 - 18.30

Per aquesta activitat cal pagar una inscripció de 15€ 

de fitxa + 4,5€ d’assegurança al iniciar l’activitat.

29,70€

Danses Urbanes
Dijous de 16.00 - 17.30

24,50€

Teatre
Divendres de 16.00 - 17.30

28,50€

Reforç escolar
Dimarts de 16.00 - 17.30

24,50€

INSCRIPCIONS del 16 al 27 de setembre 

BEQUES PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA 

www.setdaventura.com/marti-pous/extraescolars

La sol·licitud es pot fer a la oficina de 7 

d’Aventura del 19 de setembre al 11 d’octubre

Anglès Conversa

El cobrament de les activitats es realitzarà a principi 

de mes.

L’inici de les activitats serà durant la setmana de l’1 

d’Octubre.

Dimarts de 16.00 - 17.30

Les inscripcions romandràn obertes durant el curs

sempre que l’activitat hagi començat a l’octubre i hi 

hagi disponibilitat de plaça.

Les activitats que es poden acollir a les beques de 

l’IBE són, danses urbanes, bàsquet i voleibol.

24,50€

Voleibol
Dilluns u dimecres de 17.30 - 18.30

Per aquesta activitat cal pagar una inscripció de 15€ 

de fitxa + 4,5€ d’assegurança al iniciar l’activitat.

29,70€

Activitats i preus 


