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les activitats extraescolars són una eina de
creixement personal i grupal on cada jove
pot desenvolupar les destresses i aptituds
de forma lliure, divertida i participativa

Des de 7 d'Aventura creiem que

100%Activitats extraescolars 



ESO I BATXILLERAT
Complements escolars

1r ESO- 2n Batxillerat

Dilluns i/o dimecres  de 16.00 - 17.15    

Dos dies a la setmana: 39€/mes*
Un dia a la setmana: 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

Dilluns de 15.30 - 17.00    24,5€/mes*

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

ENGLISH MEETINGS

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



ESO I BATXILLERAT
Activitats esportives

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

1r ESO- 2n Batxillerat

Dilluns de 15.30 - 17.00    28€/mes*

La defensa personal, són una mostra de tècniques
d’autodefensa amb exemples de situacions reals i
amb l’aprenentatge dels moviments i les habilitats
bàsiques de defensa.

DEFENSA PERSONAL
1r ESO- 2n Batxillerat

Dimarts  de 17.00 - 18.00    24,50€/mes*

Esport a través del qual es treballa la disciplina, el
treball en grup i cooperatiu així com el treball
individual.
En aquesta activitat es busca ballar amb els
diferents estils de les danses urbanes, i realitzar una
coreogràfia final.

DANSES URBANES

1r ESO- 2n Batxillerat

Dimarts de 17.00 - 18.00    20€/mes*

Esport de raqueta que enfronta dos jugadors, o
dues parelles de jugadors. 

TENNIS TAULA



ATENCIÓ I COORDINACIÓ
Coordinació al centre els dimarts de 15.30 a 17.30h

Contacte:
 - Telèfon coordinació del centre
 - Telèfon 7 d'Aventura: 93.360.29.24 / 626 46 59 68
 - Correu electrònic coordinació del centre i general: extraescolars@setdaventura.com

Gestió i organització per part de 7 d'Aventura de forma íntegra

Inscripcions:
 

 Online a partir del 15 de juny a: www.setdaventura.com
 Presencials a partir de septembre:  A l'escola per part de coordinació (dies a concretar)


