
EXTRAESCOLARS
CURS 2022-2023

Escola Parc del Guinardó



7 d'Aventura és 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

ON SOM?
Ens trobareu al C/Segre 23,
davant de la Biblioteca de Can
Fabra 



DATES I HORARIS CLAU
Inici inscripcions 14 de juliol (online)

Fi inscripcions 29 juliol (**)

Inici servei acollida matinal i ludoteca
de tarda 5 de setembre

Inici activitats extraescolars  12 de setembre

Servei d'acollida matinal de 7.30 a 9h

Servei de ludoteca de tarda de 16.30 a 17.30h*

Activitats extraescolars de 16.30 a 18h

(*) Es garanteix la ludoteca de tarda fins les 17h, en cas de
no arribar al mínim de 8 inscrits no es podria realitzar la
ludoteca fins les 17.30h

(**) Inscripcions fins el 29/07 per iniciar al mes de setembre,
les inscripcions romandran obertes, i sempre i quan hi hagi
plaça es podrà iniciar a l'octubre.



EXTRAESCOLARS INFANTIL

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

Saltimbanqui
P3-P4-P5

Rítmics
P3-P4-P5

Petits actors
P4-P5-1r

Play&sing
P4-P5-1r



EXTRAESCOLARS CICLE MITJÀ
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

Futbol
1r (s/competició)

2n-3r

Sobre rodes
1r-2n-3r-4t

Multiesport
1r-2n-3r

Danses urbanes
1r-2n-3r

Arts marcials
1r-2n-3r

Taller de creacions
1r-2n-3r

Circ
1r-2n-3r

Petits xefs

Petits xefs*
Games&play (anglès)

1r-2n-3r
Volei

Play&Sing
1r

Volei*  
Petits actors

1r
Teatre

2n

(*) Les activitat de Petits Xefs i Volei, són d'1 dia a escollir. Segons inscripcions es configuraran i definiran 
 els grups. Informarem una vegada finalitzat el període d'inscripcions



EXTRAESCOLARS CICLE SUPERIOR
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

Volei (opció 1)*
Futbol

4t-5è-6è
Arts marcials

4t-5è-6è
Teatre
2n-6è

Petits xefs *
Danses del món

4t-5è-6è
Volei (opció 2)

Futbol
4t-5è-6è

 
Sobre rodes

4t
Games&Play (anglès)

4t-5è-6è
Manga

4t-5è-6è

   Petit xefs

(*) Les activitat de Petits Xefs i Volei, són d'1 dia a escollir. Segons inscripcions es configuraran i definiran 
 els grups. Informarem una vegada finalitzat el període d'inscripcions



SERVEIS COMPLEMENTARIS

Acollida matinal de 7.30 a 9

Ludoteca de tarda de 16.30 a 17.30*

Servei d'acollida i ludoteca esporàdica

(*) Es garanteix la ludoteca de tarda fins les 17h, en cas de no arribar al
mínim de 8 inscrits no es podria realitzar la ludoteca fins les 17.30h



PREUS SERVEIS COMPLENTARIS
Activitat Horari Preu/mes

Acollida matinal 7.30 a 9

 5 dies/setmana: 38€
4 dies/setmana: 35€
3 dies/setmana: 27€
2 dies/setmana: 21€
1 dia/setmana: 12€

 
Esporàdic: 4€

Acollida matinal i tarda 8 a 9
16.30 a 17.30

5 dies/setmana: 34€
4 dies/setmana: 31€

3 dies/setmana: 24.8€
2 dies/setmana: 18€
1 dia/setmana: 11€

 
Esporàdic: 3.20€



Activitat Horari Preu/mes

Acollida matinal i tarda 8.30 a 9
16.30 a 17

 5 dies/setmana: 18€
4 dies/setmana: 16€
3 dies/setmana: 13€
2 dies/setmana: 10€
1 dia/setmana: 7€

 
Esporàdic: 2,20€



PREUS ACTIVITATS 
Activitat Preu

Saltimbanqui (música i psicomotricitat) 22 €

Rítmics (música) 22 €

Petits actors 22 €

Play & sing (anglès) 27 € *



Activitat Preu

Futbol 1r-3r
(grup de 1r no competeixen)

22 € 

Futbol 4t-6è 35 €

Arts marcials 26 €

Sobre rodes 22€

Multiesport 22 €

Voleibol 22 €

Danses urbanes/ món 22 €

Activitat Preu

Taller de creacions: dibuix, pintura
i crafts

27 €

Circ 22 €

Games&Play 27 €

Petit xef 27 €*

Teatre 22 €

Dibuix manga 22 €

Activitats amb competició CEEB:  S'han d'abonar 25€/anuals en
concepte de fitxa i assegurança



INSCRIPCIONS I BEQUES
Totes les inscripcions es faran a partir del 14/07/2022 fins al 29/07/2022* per la web de  
 7 d'Aventura: www.setdaventura.com o al link:   
https://7aventura.playoffinformatica.com/preinscripcion/

(*) El mes de setembre s'obriran inscripcions en aquelles extraescolars que hi hagi places
disponibles. Els inscrits al setembre podran iniciar al mes d'octubre.

El període de sol·licitud de beques vindrà indicat per l'IBE, i facilitarem tota la informació a
les famílies inscrites.
S'indicaran els dies d'atenció per a sol·licitar les ajudes. 

http://www.setdaventura.com/
https://7aventura.playoffinformatica.com/preinscripcion/


INFORMACIÓ I ORGANITACIÓ
- Per poder realitzar qualsevol activitat és obligatori ser soci d'AFA

- El pagament de les extraescolars es realitza entre els dies 1 i 5 de cada mes, es paga a
inici de mes

- Les baixes han de ser comunicades abans del 25 de cada mes

- El mes de setembre i juny la quota serà proporcional. La resta de mensualitats seran
completes



CONTACTES D'INTERÈS
7 d'Aventura: 
Telf. 626 46 59 68 / 93.360.29.24
Correu: extraescolars@setdaventura.com
web: www.setdaventura.com
xxss: 7_daventura

Atenció presencial
Horaris i dies a confirmar al mes de setembre



MOLTES
GRÀCIES!


