
ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

INSTITUT 
LA SAGRERA SANT ANDREU

Curs 2021 - 2022



EN AGRAÏMENT:

EQUIP 7 D'AVENTURA

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

agraïr la col·laboració i participació de direcció i l 'AFA de l ' Institut

La Sagrera Sant Andreu,  que ha fet possible proposar una àmplia

oferta d'activitats per que els fil ls i  fi l les gaudeixin del l leure i

l 'esport el curs vinent   



Enguany iniciem un nou
projecte d'activitats

extraescolars a l'institut
Vapor del fil. Esperem que
us animeu a participar-hi! 

EXTRAESCOLARS 
LA SAGRERA

SANT ANDREU
Totes les nostres activitats

estan obertes a infants i
joves del districte.

L'objectiu és que l'escola
esportiva i creativa

esdevingui un referent
positiu per a joves i infants.

ESCOLA 
OBERTA

La finalitat de les activitats
extraescolars és gaudir del

lleure i educar a infants i
joves en els valors del

lleure i l'esport. 
Treballem la cohesió de

grup i la diversitat en
l'aprenentatge.

OBJECTIU

Els esports col·lectius 
 participen a les diferents

lligues del Consell de
l'Esport Escolar de

Barcelona. Els partits
normalment es realitzen en
divendres tarda o dissabte

matí

COMPETICIÓ

L'escola esportiva i creativa al INS Sagrera Sant Andreu



1r d'ESO
Dimarts i dijous de 17.15 - 18.15    33€/mes

2n i 3r d'ESO
Dilluns i dimecres de 17.15 - 18.15     33€/mes

Treballarem aspectes com la tècnica, tàctica
bàsica. A partir de finals d'octubre els equips
podran participar a les competicions que organitza
el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona (CEEB)
en la que jugarem contra altres instituts
representant l'escola.

VOLEIBOL MIXTEEscola
Esportiva 1r 2n i 3r d'ESO

Dijous  17.15 - 18.15  22€/mes

Els i les participants aprendran diferents tècniques
de joc. Proposarem realitzar un torneig estable que
serveixi de pràctica de la tecnificació. 
L'objectiu de l'activitat és aprendre divertint-se amb
aquest esport.

TENNIS TAULA

1r, 2n i 3r d'ESO 
Dimarts i dijous de 18.15 - 19.15   33€/mes

Treballarem aspectes com la el bot, la passada, el
tir i tàctica de joc. A partir de finals d'octubre els
equips podran participar a les competicions que
organitza el Consell de l'Esport Escolar de
Barcelona (CEEB) en la que jugarem contra altres
instituts representant l'escola.

BASQUET MIXTE
1r, 2n i 3r d'ESO
Dilluns 17.15 - 18.45h    27,50€/mes
 
A danses urbanes realitzarem diversos balls d'estil
urbà tipus hip hop, dance hall, zumba etc.

DANSES URBANES

Les famílies sòcies d'AFA tenen un descompte de 3€ per activitat al mes (ex. de 33€ la quota quedaria en 30€)

1r, 2n i 3r d'ESO
Dijous 15.45 - 17.15h    25,50€/mes

JOCS DE ROL



1r, 2n i 3r d'ESO
Dilluns i dimecres de 15.45 - 16.45  33€/mes

A l'activitat de cinema i fotografia farem una
aproximació al món cinematogràfic des del punt de
vista de la creació d'un guió, rodatge i posterior
producció d'una película 

CINEMA I  FOTOGRAFIAEscola
Creativa

1r, 2n i 3r d'ESO 
Dimarts de 15.45 - 17.15  27.50€/mes

Proposem la introducció de diferents disciplines de
creació artística basades en la psicomotricitat fina.
Els infants jugaran amb pintures, realitzaran
escultures amb diferents materials i experimentaran
amb diferents tipus de materials i tècniques.

DIBUIX -  CÒMIC

1r, 2n i 3r d'ESO 
Dijous de 15.45 - 17.15 27,50€/mes

S'obre el teló a l'Institut La Sagrera. Durant el curs es
treballaran diferents aspectes relacionats amb
l'expressió, la parla en públic i la projecció de la veu,
les emocions etc.

 

TEATRE /  TEATRE MUSICAL

Les famílies sòcies d'AFA tenen un descompte de 3€ per activitat al mes (ex. de 33€ la quota quedaria en 30€)

1r, 2n i 3r d'ESO 
De dilluns a divendres de 15.45 - 18 
Cost variable segons dia (Veure a l' espai migdia)

Proposem la introducció d'un espai relaxat a
l'institut la Sagrera després de l'espai menjador on
els joves podran aprofitar per fer tasques escolars,
treballs en grup o bé descansar a un espai del
centre educatiu supervisat per un monitor/a. 

ESPAI  DE TARDA



Escola de
LLeure

1r i 2n d'ESO

Dimecres de 15.45 - 17.00  22€/mes

L'aula de reforç escolar és un espai grupal on es
treballen els diferents continguts de les matèries
d'ESO.
En aquest espai els i les alumnes podran consultar
dubtes i demanar recolzament en aquelles tasques
que tinguin més dificultats.

REFORÇ ESCOLAR

1r i 2n d'ESO

Dijous de 15.45 - 17.15   27,50€/mes

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

ENGLISH MEETINGS MATRÍCULA

 

Sòcies de l 'AFA Matrícula gratuïta
Sòcies de l 'AFA activitats amb competició

15€ de fitxa federativa i assegurança
 

No sòcies de l 'AFA 20€
No sòcies de l 'AFA activitats amb

competició 20€ matrícula + 15€ fitxa
federativa i assegurança

DE L'26 DE JULIOL AL 15
DE SETEMBRE

 
INICI DE LES ACTIVITATS 4 D'OCTUBRE  

ONLINE A:
WWW.SETDAVENTURA.COM

PRESENCIALS: C/SEGRE 23 
DE 9:30 -  13.30 I  DE 16.00 -  19.00
(TANQUEM DEL 7 AL 23 D'AGOST) 

TELÈFON: 93 360 29 24

E-MAIL:
COORDINACIO@SETDAVENTURA.COM

INSCRIPCIONS 

Les famílies sòcies d'AFA tenen un descompte de 3€
per activitat al mes (ex. de 22€ la quota quedaria en
19€)



EQUIPACIONS ESPORTIVES
Les equipacions esportives per participar a la competició ceeb es podràn encarregar
a la nostra oficina  a partir del  6 de setembre i durant tot el curs. Us exposem el seu
preu:

BÀSQUET I VOLEIBOL

Samarreta numerada + pantaló + mitgetes         26€
Samarreta numerada + pantaló                             24€
Samarreta numerada                                              20€        
Pantaló                                                                       5€  
Mitgetes                                                                     3€



 
Per aquelles activitats esportives, les
famílies poden demanar els ajuts de

l'Ajuntament de Barcelona sempre i quan
compleixin les condicions de renda familiar.

 
Els trams d'ajut poden ser del 30, 60 o 90%
del cost de l'activitat en funció de la renda

familiar.
 

PRIMERA I SEGONA
SETMANA DE SETEMBRE

AJUTS DE L'AJUNTAMENT



CONTACTA AMB NOSALTRES

7_daventura
INSTAGRAM

www.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: coordinacio2@setdaventura.com

 


