
ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

PROPOSTA INSTITUT 
CARRASCO I  FORMIGUERA

Curs 2021 - 2022



BENVINGUDES:

EQUIP 7 D'AVENTURA

Benvolgudes famílies us presentem una proposta d'activitats

extraescolars per al curs 2021/2022 

per a l ' INS Manuel Carrasco i Formiguera

 

Us agraïm la vostra atenció per avançat!

Organitza Gestiona En col·laboració



L'escola esportiva i
creativa 7 d'Aventura inicia
el seu camí l'any 2008  amb
una diversitat de més de 40

activitats  que uneixen
l'esport, la creació i el

complement formatiu. 

EXTRAESCOLARS
7 D'AVENTURA

Totes les nostres activitats
estan obertes a joves del

districte. L'objectiu és que
l'escola esportiva i creativa

esdevingui un referent
positiu per a joves del barri.

ESCOLA 
OBERTA

La finalitat de les activitats
extraescolars és gaudir del
lleure i educar als joves en
els valors del joc i l'esport. 

Treballem la cohesió de
grup i la diversitat en

l'aprenentatge.

OBJECTIUS
Els esports col·lectius i

individuals enguany seran
d'iniciació, en vista de
poder participar a les

competicions oficials de
l'esport escolar de

Barcelona CEEB el curs
2022 - 2023

COMPETICIÓ



DILLUNS 17.15 -  18.30H DE 1R A 4T D 'ESO 21€/MES

Teatre en anglès

Aquesta activitat es basarà en l 'ús i millora de

la llengua anglesa aplicada a una obra teatral.

S'adaptarà un guió d'una obra real al nivell

d'anglès general del grup i es treballaran

diferents tècniques d'expressió oral i  corporal.



DIMARTS 17.15 -  18.30H DE 1R A 4T D 'ESO 21€/MES

Patinatge artístic

A l 'activitat de patinatge artístic proposem

teballar diferents moviments adaptats a nivell

tècnic previ que tinguin els i les participants.

D'aquesta forma es podràn treballar integratius,

moviments i desplaçaments de forma individual.

De caràcter colectiu es treballaran coreografies

i balls conjunts que es podran exposar a final de

curs.



DIMARTS 17.15 -  18.00H DE 1R A 4T D 'ESO 21€/MES

Escacs

A L'activitat d'escacs veurem el moviment bàsic

de les peces al taulell i  treballarem l 'estructura,

fases i estratègies d'aquest esport.

Realitzarem sessions dinàmiques basades en el

joc i la resolució de jugades concretes.



DIMECRES 16.45 -  18H DE 1R A 4T D 'ESO   21€/MES

Voleibol iniciació 

A l ' Iniciació del voleibol partiren d'un nivell

bàsic per aprofundir i  treballar la tècnica

individual envers la recepció, col·locació i

remat. S'explicaran la normativa bàsica de joc

així com la tàctica col·lectiva, moviments i

rotacions.

Es planificaran diversos partits amistosos per al

final de curs.



DIJOUS 16.45 -  18H DE 1R A 4T D 'ESO   21€/MES

Danses Urbanes

Les danses urbanes són un conjunt de

manifestacions artístiques que han tingut

origen als espais públics de l 'entorn urbà. 

Viurem l’experiència de les Danses Urbanes des

de totes les vessants introduint el treball de

cos, gest, improvisació i creació a través de la

posada en escena.



DE L'24 DE DESEMBRE AL 31 DE
GENER

INSCRIPCIÓ ONLINE A:
WWW.SETDAVENTURA.COM/INICI/EXTRAESCOLARS/

VEURE APARTAT INS CARRASCO I FORMIGUERA

INSCRIPCIONS MATRÍCULA

 

Sòcies de l 'AMPA 5€
 

No sòcies de l 'AMPA 15€
 

INICI  DE LES
ACTIVITATS

 

Setmana 14 de Febrer

http://www.setdaventura.com/inici/extraescolars/


CONTACTA AMB NOSALTRES

7_daventura
INSTAGRAM

Horari durant les festes de Nadal
del 27 de desembre al 2 de gener tancat per vacances

3, 4 i 5 de gener de 9.30 - 18h
 

Horari en període lectiu
 

de dilluns a divendres de 9.30 - 18h
 

Telèfon  679 82 41 16
E-Mail:  coordinacio@setdaventura.com

 
 
 

Si teniu qualsevol dubte podeu consultar i  parlar amb 
Raül Jiménez - Coordinació 7 d'Aventura.

 


