


Índex 
0  Presentació  
0  Horari 
0  Casal infantil  
0  casal Primària 
0  Sortides 
0  Què cal portar 
0  Colònies  
0  Campus  
0  Normes 
0  Preus 
0  Beques i ajuts 
0  Precs i preguntes 



0 Qui som? 

 

7 d’Aventura és una entitat 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 l’estudi assistit. 

 



HORARI 

Acollida matinal: 7,45 a 9,00h 
Horari matí: 9.00h a 13.00 h.  
 
Acollida migdia: 13,00 a 14,00 h 
 
Horari matí + menjador: 9.00h a 15h 
Horari matí i tarda 9.00h a 16,30h 
 
Servei Ludoteca: 16,30 a 17,30h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Casal Infantil 
La Bruixa Maduixa, directora del centre 
de màgia Boetus Magicus ens dóna la 
benvinguda a la seva escola d’aprenents 
de bruixes i bruixots. 
La Bruixa Maduixa, una de les més 
antigues del món de la màgia i molt 
bona i divertida, però els més de 800 anys 
li comencen a pasar males jugades, i és 
la bruixa més despistada que us pugeu 
imaginar, fet que li ha ocasionat varis 
problemes. 
Al llarg de les setmanes de Casal 
aprendrem tot el que les bruixes i bruixots 
han de saber sobre la màgia, i viurem 
magnifiques aventures al costat d’aquesta 
bruixa tan peculiar! 



Casal Primària 

En Lumière, es troba en 
problemes! 
Un malvat l’ha tancat en una 
pel·lícula muda...  
Però el nostre protagonista ha sigut 
capaç de posar-se en contacte amb 
nosaltres per demanar-nos ajuda. 
Iniciarem una magnífica història 
on viatjarem a través de les 
pel·lícules fins aconseguir treure 
de la gran pantalla a en Lumière. 



SORTIDES 
0 Tots els dimarts Piscina:  Trinitat Vella (Infantil) 

  Can Dragó (Primària) 

0 Dimecres 27 Juny: 

0 Infantil: Parc Can Mercader 

0 Primària: Platja 

0 Dimecres 4 Juliol:  

0 Infantil: Bassa Sant Oleguer 

0 Primària: Illa Fantasia 

0 Dimecres 11 Juliol: Parc Natural del Montnegre i el Corredor 

0 Dimecres 18 Juliol: 

0 Infantil: Creueta del Coll 

0 Primària: Vallparadís 

0 Dimecres 25 Juliol: Descoberta de Montjuïc 
 

 



Què cal portar? 

Educació Infantil: 

0Muda de recanvi 

0 Un got 

0 Un tovalló 

0 Llençol  

 

Es quedarà al centre fins a 
final del casal 

 

*Tot ha de portar el nom de l’infant 

Cada dia (tots els grups): 

0 Esmorzar 

0Crema solar 

0Gorra 

0Muda de recanvi 

(sempre que ho demanin 
els monitors) 

 



 

0 Esmorzar 

0Dinar (menjador tenen pícnic) 

0Aigua 

0Crema Solar 

0Gorra 

  

 

Què cal portar a les sortides? 



COLÒNIES 
27-29 Juny 



Can Clarens Vallgorguina 



Can Clarens és una masia que data en els seus orígens del 
1776. El 1986 es va convertir en Casa de Colònies i Centre 
d'Educació Ambiental.  

 
Preu: 144 € 
 
Reunió informativa: Divendres 20 d’Abril a les 18,30h 
 On? A 7 d’Aventura, C/Segre, 25 
 
 
 
 
 
 



Campus Olímpia  

Un any més us donem la 
benvinguda al Campus Jove. 
Divulguem la pràctica esportiva així 
com el lleure educatiu a través de 
gimcanes, jocs i sortides adreçades a 
infants i joves d’entre 10 i 16 anys 
(5è de primària - 4rt de la ESO). 
 
L’horari del campus és de 9.00 h - 
13.00h  i de 9.00 a 16.30h l dia de 
sortida. 





Preus: 

Horari Tipus de servei Preu 

7.45h – 9h Servei d’acollida matinal 5€ 

9h – 13h Casal de matins 64€ 

9h – 15h Casal matí + Menjador 99€ 

9h – 16.30h Casal tot el dia amb dinar inclòs 109€ 

16.30h – 

17.30h 

Servei de ludoteca 5€ 

Servei esporàdic Preu 

Acollida 2€ 

Casal matí 14€ 

Casal tot el día (menjador inclòs) 25€ 

Menjador 9€ 



Preus Campus: 



Normativa: 

0 Inici d’inscripcions 23 d’abril 

0 Fi d’inscripcions 9 de Maig (Sol·licitud de beca) o fins el 17 de 
Maig (inscripció ordinària) 

0 NO s’acceptaran inscripcions si no està correctament omplerta i 
amb tota la documentació necessària adjunta. 

0 Places limitades 

0 Caldrà avisar amb antelació dels dies esporàdics, amb excepció 
dels dies d’excursió que no s’acceptaràn esporàdics. 

0 Es retornarà el 80% de l´import del casal en les baixes que 
siguin comunicades 10 dies abans de l´inici del casal, en cas 
contrari NO ES RETORNARÀ , amb excepció de causa major 
(hospitalització, lesió...). 

0 Les altes i baixes s´han de comunicar amb 5 dies d´antelació. 
Les altes seran acceptades en cas de disposar places. 

 

 



Beques i Ajuts 

0 Es becaran un màxim d’una activitat per nen/a 

0 L’ajut serà per un màxim de 10 dies de Campus o Casal. 

0 Els trams seràn del 90, 60 o 30% i anirà en funció  de la 
renda personal anual de la família 

0 Inici sol·licitud: 21 d’Abril fins al 9 de Maig. 



Precs i preguntes 



Gràcies!!!!! 


