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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 * 
 *Realització amb un mínim d’inscrits 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Casal Infantil 
Benvinguts al vaixell del Pirata Pocapor, us 
donen la benvinguda la Mia i en Nil, dos 
pirates principiants, que busquen nous i 
noves grumets per acompanyar-los en la 
seva super-aventura.  
Tenen un problema, o més bé varis... En 
Pocapor ha marxat uns dies de vacances i 
ha deixat als nostres amics a càrrec del 
vaixell, però com són una mica sapastres, 
han fet miques el vaixell i el pitjor de tot, 
han perdut el mapa del gran tresor! 
Aquell mapa que tant de temps van 
trigar en trobar, i que a més està dividit 
en cinc... Hauran de trobar les cinc 
ampolles i reconstruir el mapa abans que 
torni en Pocapor.  
Així que... A l’abordatge pirates!  



Casal Primària 

“El fòssil misteriós”  
 
5 amics, un fòssils i viatges al 
passat… Quin misteri envolta 
aquest fòssil? 
 
La Maria i els seus amics viuran 
una aventura increíble, fins a 
resoldre d’on prové aquest fòssil. 



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

0 *Primera setmana per determinar 

 

0 Dimecres 26 Juny: 

0 Infantil: Parc de l’Oreneta 

0 Primària: Excursió a Sant Medir (Collserola) 

0 Dimecres 3 Juliol:  

0 Infantil: Bassa Sant Oleguer 

0 Primària: Illa Fantasia 

0 Dimecres 10 Juliol:  

0 Infantil: Museu Marítim 

0 Primària: Museu història de la ciutat 

0 Dimecres 17 Juliol: Poblat Iber 

0 Dimecres 24 Juliol: Torrent de Colobrers 
 

 



Què cal portar? 

Educació Infantil: 

0Muda de recanvi 

0 Un got 

0 Un tovalló 

 

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 
25-28 Juny 
Reunió informativa: 
3 de maig a les 18 a Oficina 
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 65€ 

9h – 15h Casal matí + Menjador 100€ 

9h – 16.30h Casal tot el dia amb dinar inclòs 110 

16.30h – 

17.30h 

Servei de ludoteca 5€ 

Servei esporàdic Preu 

Acollida 2€ 

Casal matí 15€ 

Casal tot el día (menjador inclòs) 28€ 

Menjador 9€ 



Preus Campus: 



Normativa: 
0 Inici d’inscripcions 27 d’abril online a www.setdaventura.com 
  29 d’abril presencial 
0 Fi d’inscripcions 15 de Maig (Sol·licitud de beca) o fins el 24 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. 

0 Els infants amb NEE que necessiten de vetllador/a caldrà demanar la 
sol·licitud (del 27 d’abril al 25 de maig) a l’Oficina de 7 d’Aventura, 
i gestionar el Formulari (F7) amb Marta Balaguer. 

 
 

http://www.setdaventura.com/


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, i fins un màxim de 
9000. 

0 Inici sol·licitud: 27 d’Abril fins al 15 de Maig. 

0 Enguany els ajuts estaran limitats a 3.450.000 

 



Precs i preguntes 



Gràcies!!!!! 


