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Som una entitat amb amplia experiència en el món
de l'educació que ofereix serveis a la comunitat
educativa, i que estableix una xarxa de treball
transversal en tres àmbits de l'educació: educació
en el lleure, acció socioeducativa i comunitària i en
l'estudi assistit.  

QUI ÉS 7 D'AVENTURA

La finalitat final de les
activitats extraescolars és
gaudir del lleure i educar a
infants i joves en els valors
del joc i l'esport. 
Treballem la cohesió de
grup i la diversitat en
l'aprenentatge.

OBJECTIU

Els esports col·lectius i
individuals competeixen a
les diferents lligues del
Consell de l'Eport Escolar
de Barcelona. 

COMPETICIÓ



Educació
Secundària 

de 1er ESO
a 2n de BTX

1r ESO- 2n Batxillerat

Dilluns i/o dimecres  de 16.00 - 17.15    
Dos dies: 39€/mes*
Un dia: 21€/mes*

L'aula de reforç escolar és un espai grupal on es
treballen els diferents continguts de les matèries. 
Es crearan tres grups segons la matèria i per curs,
hi haurà una aula on es treballarà matemàtiques,
una de física i una de català.
En aquest espai els i les alumnes podran consultar
dubtes i demanar recolzament en aquelles tasques
que tinguin més dificultats.

REFORÇ ESCOLAR

1r ESO - 2n de BTX

Dimarts de 17.00 - 18.30    24,5€/mes*

Activitat en anglès on la conversa i el vocabulari
seran l'eina bàsica. Hi haurà varietat d'activitats per
tal que els i les joves desenvolupin amb naturalitat
la parla de la llengua anglesa. 

ENGLISH MEETINGS

1r ESO- 2n Batxillerat

Dilluns de 15.30 - 17.00    28€/mes*

DEFENSA PERSONAL

1r ESO- 2n Batxillerat

Dimecres  de 15.30 - 17.00    24,50€/mes*

DANSES URBANES

1r ESO- 2n Batxillerat

Dilluns de 15.30 - 17.00    28€/mes*

PATINATGE ARTÍSTIC

1r ESO- 2n Batxillerat

Dimecres de 16.00 - 17.00    20€/mes*

TENNIS TAULA

*Les activitats per a les famílies que no són sòcies d'AMPA tindran un increment de 5€/mensuals



DEL 11 DE JUNY AL 3 DE
SETEMBRE  

ONLINE A:
WWW.SETDAVENTURA.COM

PRESENCIALS: DATA PER
CONFIRMAR

INSCRIPCIONS 

CONTACTE
Durant el curs 2021-2022 

Hi haurà coordinació al despatx d'AMPA
els dimarts de 15.30 - 17.30h

Telèfon de contacte: 93.360.29.24
Correu: extraescolars@setdaventura.com



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.
Es podrà sol·licitar per les activitats de:
Dansa, Defensa personal, Patinatge
artístic i Tennis taula.

PRIMERA I SEGONA
SETMANA DE SETEMBRE

AJUTS DE L'AJUNTAMENT


