
Hola Famílies!
Ja ha arribat el nou curs i amb aquest l’hora d’escollir les activitats extraescolars
dels vostres fills i filles.

Les activitats començaran a partir del dia 4 d’octubre.
 
Data màxima d’inscripció el dia 26 de setembre.

Totes les activitats han de constar d’un mínim de 10 alumnes fixes per tal de tirar-
les endavant.
Algunes de les activitats tenen places limitades, pel que s’assignaran les places per
rigorós ordre d'inscripció.
Per fer qualsevol de les activitats extraescolars s’ha de ser soci de l’AMPA, menys a
l'acollida matinal.
Recordar-vos que teniu l’oficina de l’AMPA per poder dirigir els vostres
suggeriments, dubtes, consultes, iniciatives...

L’horari d’oficina de l’AMPA és:
de DIMARTS a DIJOUS de 09.30h a 11.00h i DIMARTS i DIJOUS de 16.00h a 17.00h

Per contactar amb l’AMPA podeu fer-ho a través de:
Correu electrònic: ampacomtes@gmail.com
Mòbil: 640032610 
Fixe: 973791442

Curs 2021-2022



Anglès
Children's game (INFANTIL)
Learning Games (PRIMÀRIA)

2 hores setmanals
32 euros/mes

Preu  del material:
Wow english: 25 euros/curs
Material Cambridge: 27 euros/curs (cicle mitjà i superior)



Bàsquet
Volei
Multiesports

CICLE MITJÀ I SUPERIOR

CICLE MITJÀ I SUPERIOR

INFANTIL I 
CICLE INICIAL

2 hores setmanals
22 euros/mes

Ioga PRIMÀRIA

1 hora setmanal
14 euros/mes



2 hores setmanals
49 euros/mes

40,60 euros/mes (2n germà)

Matrícula:
60 euros (40 euros a l'inici i 20 euros a l'assolir el 5è nivell)

Potencia la intel·ligència a través de
matemàtiques divertides, reptes

mentals i jocs d'intel·ligència

PRIMÀRIA



Dansa Urbana

1 hora setmanal
18 euros/mes

Apta per a grans i petits, amb un gran
professorat reconegut a nivell nacional i

internacional.
Descobreix aquesta activitat!!!

 

PRIMÀRIA



1 hora setmanal
25 euros/mes

Matrícula:
20 euros/curs



1 hora setmanal
15 euros/mes

PRIMÀRIA



Robòtica

Intel·ligència emocional

PRIMÀRIA

1 hora setmanal
25 euros/mes

1 hora setmanal
25 euros/mes



Dibuix Digital

Es necessari que cada alumne porti el seu ordinador
portàtil i ratolí

(Tauleta no s'aconsella, perquè no es pot manejar bé)

CICLE SUPERIOR

2 hores setmanals
34 euros/mes



Acollida matinal

Engilògic 1 hora setmanal
21 euros/mes

ENIGMES, LÒGICA I ENGINY
Matrícula:

10 euros/curs


