
ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

ESCOLA 
CONGRÉS INDIANS

Curs 2021 - 2022



BENVINGUDES:

EQUIP 7 D'AVENTURA

Benvolgudes famílies us donem la benvinguda a les activitats

extraescolars esportives 2021-2022 de l 'escola Congrés Indians

 

Després d'un curs molt complicat degut a la pandèmia volem

agraïr la col·laboració i participació de l 'AFA de l 'Escola Congrés

Indians i de l 'AFA de l 'Escola Pegaso per poder organitzar unes

activitats obertes per que els infants gaudeixin del l leure i l 'esport  

i  millorin la xarxa humana al barri de la Sagrera.

Organitza Col·labora Homologat perGestiona



Totes les nostres activitats estan obertes al infants i joves

del districte. Enguany, ha sorgit la oportunitat de realitzar

algunes activitats compartides entre l'escola Congrés

Indians i l'escola Pegaso amb l'objectiu  que l'escola

esportiva esdevingui un referent positiu per als infants del

barri de la Sagrera i generi noves xarxes interpersonals.

ESPORTS FENT XARXA

La finalitat de les activitats
extraescolars és gaudir del

lleure i educar infants i
joves en els valors del joc i

l'esport. 
Treballem la cohesió de

grup i la diversitat en
l'aprenentatge.

OBJECTIU

Alguns dels esports

col·lectius  competeixen a

les diferents lligues del

Consell de l'Eport Escolar

de Barcelona.

COMPETICIONS

Activitats  Esportives 2021 - 2022 Escola Congrés Indians



COM SERÀ EL DIA A DIA
DE LES ACTIVITATS?

El nostre monitoratge
recull els infants a

l'espai migdia, passant
llista a l'escola

Congrés Indians

16.15
Els infants arriben a
l'escola Pegaso i es

preparen per iniciar les
activiats, es pot

berenar en aquest
espai de temps

16.30
S'inicia l'activitat
esportiva triada

16.45
Recollida del material i
comiat per marxar cap

a casa

17.40
Sortida dels infants per
la porta de C/ Torroella

de Montgrí 6-18
 

Cal que les famílies
vinguin a buscar-los en

aquest punt

17.45



Educació
infantil 

P3, P4 i P5

P4 i P5 

Dilluns i dimecres de 16.30 - 17.45  33€/mes

Jocs d'iniciació esportiva en la que s'introdueix la
pilota de diferents esports com a eix dinamitzador.
Basarem les activitats en el joc en equip i
s'introduiran algunes normes generals de joc de
futbol sala, bàsquet i voleibol.

INICIACIÓ MULTIESPORTIVA

P3, P4 i P5
Divendres de 16.30 - 17.45  20€/mes

Us proposem una activitat dinàmica d'iniciació al
patinatge en què a través de jocs de lleure i jocs amb
pilota els infants aprenen a moure's sobre patins.

Per aquesta activitat sera necessari que les famílies
portin els patins al centre.

PATINATGE INICIACIÓ



4t - 6è Primària

Divendres de 16.30 - 17.45  20€/mes

Iniciació a un nou esport d'equip que combina el
llançament i tècnica del frisbee amb el joc
cooperatiu d'equip. 
Els infants aprendran la normativa bàsica per gaudir
jugant.

ULTIMATE FRISBEE
Educació
Primària 

de 1er a 6è

1r - 3r Primària (Iniciació)
Dimarts i dijous de 16.30 - 17.45  36€/mes

4t - 6è Primària (amb competició)
Dilluns i dimecres de 16.30 - 17.45  36€/mes

VOLEIBOL CEEB

1r - 6è Primària (Iniciació)
Dilluns i dimecres de 16.30 - 18.00  36€/mes
 

BÀSQUET CEEB 

1r - 2n  Primària  (iniciació)
Dilluns i dimecres de 16.30 - 17.45  36€/mes

3r - 4t Primària (amb competició)
Dilluns i dimecres de 16.30 - 17.45  36€/mes

5è - 6è Primària (amb competició)
Dimarts i dijous de 16.30 - 17.45  36€/mes

FUTBOL SALA CEEB

1r - 6è  Primària (iniciació hoquei)
Divendres de 16.30 - 17.45  20€/mes

En aquesta activitat es dóna continuitat a les
dinàmiques de patinatge iniciació (infantil) i
s'introdueix l'hoquei com a element de joc.

PATINATGE  JOCS



DEL 11 DE JUNY AL 9 DE
SETEMBRE  

ONLINE A:
WWW.SETDAVENTURA.COM

PRESENCIALS: C/SEGRE 23 
DE 9:30 -  13.30 I  DE 16.00 -  19.00
TEL: 93 360 29 24

TOTES LES ACTIVITATS TENEN UNA
MATRÍCULA D'INSCRIPCIÓ 

DE 15€ PER ACTIVITATS SENSE
COMPETICIÓ (INCLOU ASSEGURANÇA)

DE 25 € PER ACTIVITATS AMB
COMPETICIÓ (INCLOU FITXA
FEDERATIVA I  ASSEGURANÇA CEEB)

INSCRIPCIONS 



 
Es poden acollir als ajuts de

l'Ajuntament de Barcelona aquelles
famílies empadronades a la ciutat i que

compleixin les condicions de renda
familiar.

Els trams d'ajut poden ser del 30, 60 o
90% en funció de la renda familiar.

 

PRIMERA I SEGONA
SETMANA DE SETEMBRE

AJUTS DE L'AJUNTAMENT



CONTACTA AMB NOSALTRES

7_daventura
INSTAGRAMwww.setdaventura.com

de dilluns a divendres 
de 9.30 a 13.30h i de 16.30 a 19.00h

C/Segre 23
 

Telèfon 93 360 29 24
E-Mail: coordinacio@setdaventura.com

 
 


