Activitats
Extraescolars
Proposta 2022 - 2023

Organitzat per:

AFA Vapor del Fil

7 d'Aventura

EN AGRAÏMENT
Des de 7 d'Aventura volem agraïr la col·laboració i
participació de tota la comunitat educativa, que ha fet
possible mantenir i eixamplar l'oferta d'activitats per què els
fills i filles gaudeixin plenament del lleure i l'esport

EQUIP 7 D'AVENTURA

Organitza:

Homologa:

Període lectiu
Curs 2022 - 2023

del 7 de setembre al 21 de juny
Les activitats iniciaran la setmana del 12 de setembre.
del 21 de desembre al 7 de gener Vacances de nadal
del 3 d’abril al 10 d’abril Vacances setmana santa

Els dies de lliure disposició que trii el centre, encara per definir,
no hi haurà activitats extraescolars.

Educació
Secundària

Objectius
Educació
Secundària
i batxillerat
A l'adolescència el jovent es troba
amb una sèrie de canvis fisiològics i
socials en els que és important fer un
acompanyament acurat. Creiem que
l'esport d'equip és una eina amb molt
de potencial per ajudar-los de forma
constructiva en aquesta etapa de
creixement.

P

Potenciar el desenvolupament físic i
psíquic des del punt de partida de
cada jove i emfatitzar les destreses
individuals.

Potenciar

C

Fomentar el treball en equip, el
respecte en la diversitat de gènere i
orígen per assegurar un futur en plena
igualtat.

Compartir

I
Impulsar

Impulsar la presència de la dona al
món de l'esport i assentar les bases
per assegurar la igualtat d'oportunitats
en el desenvolupament esportiu futur.

Activitats secundària
Escola esportiva

Curs

Horari

Preu mensual

Voleibol mixte Pre-Infantil

1r ESO

Dimarts i dijous 16.30 - 17.30

30€

Voleibol mixte Infantil

2n ESO

Dimarts i dijous 17.30 - 18.30

30€

Voleibol mixte Cadet

3r ESO

Dimarts i dijous 17.30 - 18.30

30€
19€

Tennis taula

1r - 3r ESO

Divendres 16.30 - 17.45

Danses urbanes

1r - 3r ESO

Dijous 16.30 - 18

24,50€

English meetings (anglès conversa)

1r - 3r ESO

Dilluns 16.30 - 18

24,50€

Reforç escolar

1r - 3r ESO

Dimecres 16.30 - 17.30

Complements escolars

21€

Activitats secundària
Escola creativa i de lleure

Curs

Horari

Preu mensual

Ràdio Vapor - Creació de Podcasts

1r - 3r ESO

Divendres 16.30 - 17.45

Cinema i fotografia

1r - 3r ESO

Dilluns i dimecres 16.30- 17.45

Dibuix (còmic i manga)

1r - 3r ESO

Dimarts 16.30 - 18

24,50€

Joc de rol

1r - 3r ESO

Dimarts 16.30- 17.45

24,50€

24,50€
32€

Inscripcions
Online
A www.setdaventura.com
Del 16 de juny al 22 de juliol - Per iniciar al mes de setembre.
A partir del 22 de juliol es considerarà inscripció fora de plaç, i per
tant iniciaran les extraescolars el mes d'octubre.

Presencial
Oficina de 7 d'Aventura
C/Segre 23 baixos
De dilluns a divendres
de 9.30 - 13.30
coordinacio@setdaventura.com
93 360 29 24

L'oficina de 7 d'Aventura romandrà tancada del 8 al 15 d'agost.

Matrícula
FAMÍLIES SÒCIES D'AFA
DE L' INSTITUT

FAMÍLIES NO
SÒCIES D'AFA

Matrícula gratuïta

Matrícula de 30€
+
Activitats amb competició
CEEB preu de la fitxa:

Activitats amb competició
CEEB:
Abans del 22 de juliol: 20€
Després del 22 de juliol: 30€

Abans del 22 de juliol: 20€
Després del 22 de juliol: 30€

Ajuts IBE
Ajuts econòmics de l'Ajuntament de Barcelona a la pràctica esportiva.
Es podran tramitar durant el mes de setembre, de moment no tenim més informació. Un cop iniciat el curs farem arribar
una circular amb les condicions i accés per sol·licitar-la.

Condicions d'incripció
El període d'inscripció per al curs 2022 - 2023 serà del 16 de juny al 22 de juliol ambdós inclosos.
Durant aquest període s'acceptaran totes les inscripcions rebudes.
S'acceptaran inscripcions a partir del 22 de juliol (fora de plaç) sempre i quan hi hagi plaça a l'activitat
Totes les persones inscrites a meitat de mes podran començar l'activitat un cop inici el mes següent
No s'acceptarà cap inscripció en cas que la família tingui algun rebut pendent fins a subsanar-lo.
Si s'exhaurissin les places d'una activitat es generarà una llista d'espera on els joves de l'institut
Vapor del fil tindran prioritat en cas que hi hagi alguna baixa.

