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EDUCACIÓ
SECCIÓ

“El nostre fill mai havia anat al
col·legi tan content com ara”

Dues famílies valoren l’experiència dels seus fills
al British College of Andorra
1. Transcorreguts sis mesos des del començament del primer curs
del British College of Andorra, com veu l’evolució general dels seus
fills?
2. Quant a la seva comprensió de l’anglès, ha notat un salt en la
seva confiança i maneig d’aquest idioma?
3. Quant al seu interès per assistir al col·legi cada dia, ho fan amb
il·lusió i alegria?
4. Creu que a més de l’anglès, l’ensenyament de la resta de matèries
és millor que en el col·legi anterior?

Ana Rueda, mare de dos alumnes.
1. Tots dos fills han evolucionat molt favorablement,
tant en contingut curricular com en habilitats socio
culturals.
2. Sí, els dos germans han adquirit una pronuncia
ció britànica perfecta, estan ampliant vocabulari de
manera molt ràpida i la seva expressió és molt més
fluida que quan van arribar al BCA.
3. És increïble veure’ls la cara de motivació i satis
facció d’anar a escola. Hi ha hagut un abans i un
després en aquest sentit. Si fos per ells anirien al
col·legi també els caps de setmana! Els nens feliços
aprenen més i millor.
4. Totalment. El grau d’avançament i l’aprenentat
ge de matemàtiques i ciències és molt major que a
la seva escola anterior. I el millor és que aprenen
gaudint d’això.
5. Les instal·lacions són increïbles i adequades per als
nens. Tot incita a l’alegria i la comoditat dels petits
i la localització de l’escola, formidable, excepcional.
Quant a l’ordre i la neteja està tot sempre impol·lut
i la seguretat és extraordinària. Mai havien estat els
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5. Com valora les instal·lacions, l’ordre, la neteja i la seguretat del centre?
6. Com valora el servei d’àpats del col·legi, quant a qualitat, quantitat
i varietat de l’alimentació?
7. En termes de felicitat dels seus fills, vinculada a la seva experiència
al col·legi, creu que són més feliços que abans?
8. Considera que l’educació cívica que reben al col·legi reforça la que
reben en la vida familiar?
9. Recomanaria el British College of Andorra als seus coneguts i familiars
com una institució de confiança i bona educació?

nens tan ben cuidats i atesos per tot el personal del
centre.
6. El menjar de l’escola és fantàstic, la qualitat és
molt bona. Els nens diuen que mengen com en un
restaurant! Els menús són equilibrats i variats, a més
d’estar supervisats per un professional en nutrició.
7. Totalment, un s’adona quan hi ha canvis, ja que pot
comparar amb l’anterior etapa, i en el nostre cas, els
nostres fills han descobert el que significa la felicitat
a l’escola des que són a BCA.
8. Exactament, és molt important que l’escola i la
família segueixin la mateixa línia d’educació cívica,
en valors i respecte.
9. Ho recomanaria al 100%. Des del meu punt de
vista és la millor decisió que he pres per a ells. En el
nostre cas, fem un gran esforç i sacrifici per poder
portarlos, però es veu altament recompensat quan veus
la manera d’ensenyar del centre, totalment innovador
i adaptantse constantment al futur. A més d’això,
veure parlar els teus fills en anglès amb fluïdesa, com
van a l’escola summament feliços, com gaudeixen
de la lectura… t’adones que el sacrifici val la pena.

Pere Melé, pare d’un alumne.
1. Excel·lent!
2. Per descomptat! Encara que el nostre fill, que
té 5 anys, no tenia un nivell gaire alt d’anglès, sí
que hem notat una excel·lent evolució en la seva
comprensió oral, així com en la seva capacitat d’ex
pressarse en aquesta llengua.
3. Sí, clar! De fet, el nostre fill mai havia anat al
col·legi tan content com ara. Per a nosaltres aquest
és un aspecte fonamental i és el principal motiu
pel qual el portem al BCA.
4. No sé si és millor però la veritat és que els mèto
des d’ensenyament i la seva execució ens semblen
els millors per a la formació del nostre fill.
5. Excel·lents. En tractarse d’un centre que és to
talment nou ajuda al fet que tot estigui en perfecte
estat.
6. No hem tingut el plaer de provar els aliments
però el nostre fill assegura que tot està boníssim.
7. Rotundament, sí.
8. Definitivament, sí.
9. Sense cap dubte.

REFLEXIÓ
SECCIÓ

Formar
ciutadans
íntegres

C

ol·laborar en la formació de persones
competents és un dels objectius
més importants de la missió edu
cativa. Però només s’adquireix del
tot si es complementa amb una
altra finalitat igualment imprescindible: la formació
autèntica de ciutadans íntegres.
Si no s’aconsegueix aquesta meta, l’adquisició de
competències acaba sent una mera capacitació tèc
nica d’alt nivell. És necessari sempre preguntarse:
“Competents, per a què?” i posar l’horitzó més enllà
de les pròpies competències. D’aquesta forma ens
obrim a la dimensió social de l’educació.
Tenir clar el nord educatiu és una demanda imperiosa.
Els educadors tenim un paper destacat en la formació
de persones íntegres que puguin exercir una positiva
acció ciutadana. És important tenir present més que
els continguts teòrics, el desplegament d’accions que
integrin la teoria amb la pràctica. L’educació ètica i
social no es pot aprendre de memòria, però tampoc
les conductes han de quedarse sense un fonament
moral que les sostingui. És necessari que, en abordar
aquesta dimensió educativa, els mestres i professors
no solament indiquem valors, sinó que donem les
raons per a no quedarnos en una simple enunciació
teòrica. Els educadors hem d’afavorir fins i tot l’apli
cació de petits valors en conductes ben concretes.
Hem de tenir clar que el futur comença avui i que la
participació activa com a ciutadans requereix raons
i experiències rellevants en els àmbits educatius.
L’aula i els altres espais de les institucions han de
convertirse en camps d’aprenentatge de relacions.
El bon educador ha de veure l’alumne no solament
en la seva dimensió individual, sinó com a membre
d’una família i del conjunt d’una escola. La reflexió
i l’estímul a projectes que afavoreixin la rectitud i
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la participació adequada en la
família (com a fill, germà, net) i
a l’escola (com a alumne i com
pany) permeten desenvolupar la
dimensió social de cada persona.
Una actitud que no hauria de
faltar, si pretenem col·laborar
en la formació de la integritat
i la participació, és l’atenció als
més febles per mitjà d’accions de
servei. No em refereixo al nivell
teòric, sinó a la convivència en
una escola amb els més petits.
Que bo quan els alumnes majors
col·laboren, ajuden i serveixen els
alumnes més petits! Els menys
capaços, aquells que tenen més
dificultats per a aconseguir les
metes acadèmiques i els més vul
nerables per personalitat, història
personal i familiar reben molts
cops forts de la vida. Ells hau
rien de ser centre de la nostra preocupació perquè
necessiten i esperen, més que ningú, la mà propera
i atenta dels seus educadors i dels seus companys.
No eduquem quan imposem conductes, sinó quan
proposem valors que motiven.
No eduquem quan imposem camins, sinó quan en
senyem a caminar.
No eduquem quan imposem la submissió, sinó quan
despertem el coratge de ser lliures.
No eduquem quan imposem les nostres idees, sinó
quan fomentem la capacitat de pensar.
No eduquem quan imposem el terror que aïlla, sinó
quan alliberem l’amor que acosta i comunica.
No eduquem quan imposem autoritat, sinó quan
conreem l’autonomia de l’altre.

No eduquem quan imposem la veritat, sinó quan
ensenyem a buscarla honestament.
No eduquem quan imposem disciplina, sinó quan
formem persones responsables.
No eduquem quan imposem el respecte, sinó quan
el guanyem amb autoritat de persones properes i
responsables.
Si volem... podem.

Mn. Pepe Chisvert
Delegat Episcopal d’Ensenyament
i rector de Sant Julià de Lòria

9

ENTREVISTA
SECCIÓ

“Els infants viuran unes
experiències que mai oblidaran”
Carlos Moreno, professor de ciències
d’Agora International School Andorra
els dijous, quan realitzen estudi dirigit. Per a aquells
que desitgin obtenir titulacions de Cambridge, hem
dissenyat el Cambridge Exams. Es tracta d’un curs de
preparació dels exàmens oficials de Cambridge amb
professors nadius que asseguren una extraordinària
preparació en tots els nivells. A més, a les tardes els
alumnes fan activitats del Super Summer. I per als
més petits, de 3 a 6 anys, tenim el Little Summer, en
què es combina el treball diari en espanyol, francès
i anglès, amb activitats lúdiques com ara natació,
manualitats, muntar en poni, taller científic o tennis.
En fi, un espectacular desplegament de possibilitats
perquè l’estiu sigui una experiència única barrejant
aprenentatge i diversió.
Quina durada tenen?
El curs dura quatre setmanes, de l’1 al 26 de juliol,
i la matrícula pot realitzarse per setmanes, així ens
ajustem a l’organització i necessitats de cada família.

A

gora International School An
dorra ofereix un ampli ventall
de campaments i serveis durant
els mesos d’estiu, englobats
dins la Summer School, que
van adreçats a nens i nenes de totes les edats. Carlos
Moreno, professor de ciències i divulgador científic,
ens ho detalla en la següent entrevista.
Quina és la filosofia del campament d’estiu?
L’objectiu del campament d’estiu d’Agora Interna
tional Andorra és oferir als alumnes un estiu a la seva
mida, establint com a pilars la immersió lingüística
(en anglès, espanyol o francès), el gaudi d’un entorn
natural privilegiat i una experiència d’aprenentatge
atractiva, on l’alumne és protagonista actiu de tot el
que viurà en aquest temps. Tenim el Super Summer,
on alternem l’aprenentatge dels idiomes i la ciència
al matí amb activitats d’aventura o artístiques a la
tarda, com ara barranquisme, escalada, tirolines o
tècnica d’interpretació o ball, per desenvolupar les
facetes més artístiques i creatives. El programa Revision course reforça acadèmicament aquelles assig
natures que durant el curs escolar no han anat tan
bé com desitjaríem o aquelles que volem assentar.
Els alumnes combinen els matins de repàs amb una
de les activitats de tarda del Super Summer, excepte
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A quines edats van adreçats?
Les famílies poden trobar diferents opcions per als
fills des dels 3 fins als 18 anys. Hem dissenyat dife
rents programes segons les necessitats dels alumnes
i les seves edats, ajustant els objectius i les diferents
activitats. Molts pares, quan deixen els fills, ens pre
gunten si poden quedarse ells, a la vista de tot el que
oferim. Encara no, però doneunos temps.
Quants idiomes és podin estudiar?
Ens sentim orgullosos de destacar la multiculturalitat
del nostre col·legi i, per tant, la riquesa lingüística
que s’hi viu dia a dia. Al col·legi s’estudia espanyol,
anglès, francès i català, i us asseguro que és un plaer
passejarhi veient com es comuniquen els alumnes i
s’ajuden a millorar en cadascuna de les llengües. Els
nostres programes d’estius són un reflex d’aquests
pilars institucionals i els alumnes gaudiran d’una
veritable immersió lingüística, triant entre l’anglès,
l’espanyol o el francès.
Quina és la metodologia que és fa servir?
No podem plantejar una metodologia de classes tradi
cionals si volem fomentar la motivació i desenvolupar
un aprenentatge col·laboratiu. Creem ambients molt
participatius que desperten la curiositat científica
d’una manera espectacular i molt, molt atractiva, on
l’expressió oral pren gran importància. La veritat és
que aquests tallers tenen una gran acceptació pel seu

enfocament sorprenent però alhora rigorós, impartit
sempre per professors d’àmplia experiència.
Quines activitats complementàries faran els participants?
Els infants viuran unes experiències que mai oblida
ran, a més de crear unes fortes relacions d’amistat.
Tenim activitats de muntanya a Pal, visita al parc
de Naturlandia o al 360ºeXtrem, a més de practicar
esports com bàsquet, voleibol o futbol. Els alumnes
que viuen a la nostra residència d’estudiants també
practiquen kàrting, ràfting, visita al Cirque du Soleil,
partits d’hoquei al Palau de Gel o dormir en un refugi
de muntanya. Per descomptat, si algun alumne que
no sigui resident vol participar en aquestes activitats
és més que benvingut.
Amb quin equip docent i de monitors d’activitats
és compta?
L’equip docent és el mateix que durant l’any acadè
mic imparteix les matèries corresponents, per això la
seva experiència i professionalitat està fora de dubte.
Així mateix, per a les activitats d’aventura es fa càrrec
personal especialitzat. D’aquesta manera sempre es
tan atesos pels millors professionals a cada moment.
Com s’organitzen els grups?
Els grups s’organitzen segons nivells i edats. És a dir,
perquè tots els nois desenvolupin les seves capacitats
de la millor manera possible se’ls distribueix segons
els seus nivells d’anglès, espanyol o francès. Després
es reuneixen tots per al desenvolupament de la resta
d’activitats.
La Summer School està pensada tant per infants
d’Andorra com de fora del país?
Per descomptat, gràcies a la nostra residència podem
oferir una experiència completa tant als joves d’An
dorra com als de fora. A la residència s’estableixen
llaços d’amistat que solen perdurar en el temps des
prés de la seva estada amb nosaltres. A més, l’equip
docent responsable de residència és el mateix que el
del nostre internat de l’any acadèmic, i compta amb
àmplia experiència en dinàmica de grups i jocs, per
la qual cosa el seu treball acaba sent un èxit rotund.
El campament d’estiu d’Agora International School
Andorra és una excel·lent oportunitat per gaudir,
aprendre i compartir experiències de la mà dels ex
cel·lents professionals que formen part de l’equip.

CAMPUS

La millor opció
English Summer SA!

P

assar-s’ho bé mentre s’aprèn anglès. Aquesta és la
filosofia dels campaments English Summer SA, una
iniciativa pionera que compta amb prop de 40 anys de
trajectòria i que ha permès a milers de nens i joves viure
una experiència única que combina a parts iguals l’aprenentatge
a fons de l’idioma amb tot tipus d’activitats esportives i de lleure.
Els participants andorrans a English Summer SA poden triar
entre diversos campaments d’arreu de Catalunya - Vallclara,
Poblet, Tamarit i Prades -, i estades d’una, dues o tres setmanes.
A més, els infants que s’apuntin per a l’agost gaudiran dels preus
més econòmics.
Els torns s’organitzen en diferents franges segons l’edat (de 5
a 17 anys), i en tots els casos les jornades s’estructuren de la
mateixa manera: els matins es dediquen a classes d’anglès i les
tardes a diferents activitats. Així mateix, els alumnes que ho
desitgin poden inscriure’s a un camp d’activitat concret: tennis,
vela, equitació, tecnologia, dansa, cuina... Independentment
de quina sigui l’opció, English Summer SA és garantia d’un
tracte professional i familiar, amb una atenció personalitzada i
propera, i unes instal·lacions modernes i còmodes.
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Per als joves de 9 a 17 anys, també hi ha l’oportunitat de gaudir
d’estades a l’estranger: Anglaterra, Irlanda, Estats Units,
Canadà, i moltes altres destinacions. Una manera diferent
d’aprendre un idioma, descobrir una nova cultura, fer amics i
gaudir d’unes vacances inoblidables.
English Summer SA és una empresa familiar dedicada en
exclusiva a la gestió integral de les colònies i a l’ensenyament de
l’anglès. Més de 48.000 famílies hi han donat la seva confiança,
i gràcies a la seguretat, la professionalitat i l’atenció personal
que distingeixen aquests cursos, més del 60% dels alumnes han
repetit d’un any per l’altre. Pots informar-te sobre els curosos i
inscriure’t contactant amb Montse Mateu, delegada d’English
Summer SA a Andorra, al telèfon 322 595.

Un estiu en anglès!
1. EMPRESA FAMILIAR dedicada exclusivament a la gestió integral de les
colònies i a l’ensenyament de l’anglès.
2. Més de 38 anys d’EXPERIÈNCIA. Fundada al 1980.
3. Més de 48.000 famílies ens han donat la seva CONFIANÇA portant els seus fills.
4. SEGURETAT, supervisió exhaustiva i personalitzada de tots els alumnes.
5. La nostra GARANTIA, més del 60% de alumnes repeteixen any rere any.
6. PROFESIONALITAT, més de 450 persones al seu servei amb destacats
valors humans.
7. ATENCIÓ PERSONAL amb tracte proper i humà
8. Les cases on es realitzen les colònies són de la nostra PROPIETAT.
9. Sempre incorporem NOVETATS i més serveis.
10. Compromesos amb el valor de la QUALITAT, tant en allò
assistencial com en allò pedagògic.
Montse Mateu
Delegada d’English Summer S.A. a Andorra
+376 · 322 · 595 | mmateu@me.com

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES

902 15 30 49 / reservas@englishsummer.com

www.englishsummer.com

‘FREESTYLE’
SECCIÓ

Un estiu d’activitats i
sorpreses al

A

quest estiu, 360ºeXtrem ha preparat dos camps per a nens i nenes
a partir de 6 anys. Es tracta d’estades setmanals de dilluns a
divendres de 17 a 20 hores durant tot l’estiu. T’hi pots apuntar
la setmana o setmanes que vulguis! Inscriute a la recepció del
360ºeXtrem o bé a l’e-mail esport@360extrem.com
D’una banda, el camp multiesport et proposa molts esports en un mateix espai i en
un mateix camp. Durant les tardes realitzaràs jocs, circuits, aprendràs a saltar al llit
elàstic i a fer acrobàcies, aprendràs o milloraràs a anar amb skate, scooter i faràs molts
més esports. Tot això amb els monitors del 360ºeXtrem, altament qualificats i formats.
El preu del camp és de 50 euros per setmana. I si el teu germà o germana s’apunta
amb tu al mateix camp tindrà un 10% de descompte. Hauràs de portar material:
skate, scooter, patins, casc… però si no en tens, t’ho deixem nosaltres gratuïtament.
D’altra banda, al camp de gimnàstica podràs aprendre a fer tombarelles, rodes, salts
mortals o millorar el que ja sàpigues fer. Gimnàstica per a tots els nivells i edats. Et
divertiràs fent acrobàcies, flexibilitat, saltant al llit elàstic, jocs, gimcanes i molt més.
El preu del camp és de 45 euros per setmana. I si el teu germà o germana s’apunta
amb tu al mateix camp tindrà un 10% de descompte.
A partir d’aquest estiu, a més, el 360ºeXtrem presenta importants novetats. Per un
costat, un Kids Corner especialment pensat per a nens de 0 a 3 anys. Una zona dedicada
a estimulació sensorial i psicomotricitat, amb un espai amb diferents jocs d’encaixos,
i un espai de gatejar amb circuits, perquè els més petits s’ho passin d’allò més bé.
A més, també obriran una nova zona Jumping, per a infants a partir de tres anys: un
parc de llits elàstics on podràs saltar i realitzar acrobàcies. Hi haurà una àrea per
jugar al matamata o al dodge-attack amb llits elàstics, i una zona de bàsquet, per fer
esmaixades acrobàtiques amb salts espectaculars. Tria l’estona que hi vulguis estar
(15 minuts, 30 minuts o una hora) i paga en funció del temps d’estada.
Del 27 de maig al 30 de juny 360ºeXtrem tanca per agafar forces i fer manteniment.
Tornarà a obrir les portes el pròxim 1 de juliol amb totes aquestes novetats. Com
sempre, a l’estiu canvien els horaris: de dilluns a divendres de 16 a 21 hores. Dissabte
i diumenge, tancat.
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EDUCACIÓ
SECCIÓ

Neus Juliench

Directora pedagògica de l’escola infantil Kids

“L’escola ha d’emocionar”
Kids Services incorpora el segon cicle d’educació infantil

D

esprés de 18 anys com a escola de
primer cicle d’educació infantil
(de 0 a 3 anys), Kids Services,
dirigit pel tàndem Clara Pintat
com a directora general i Neus
Juliench com a directora pedagògica, enceta un nou
projecte que és, en definitiva, una evolució natural:
completar l’oferta pedagògica fins a l’escolaritat obli
gatòria, és a dir, els 6 anys.
A partir del curs 20192020 s’obre l’aula de preescolar
3, iniciant el primer curs de segon cicle d’educació
infantil. És un repte que l’equip del centre afronta
“il·lusionat, engrescat i motivat. Estem sensibilitzades,
i molt conscients del nou repte que afrontarem i de la
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responsabilitat que representa”, explica Neus Juliench.
Concretament, el projecte va encaminat a crear tres
noves aules en què se cerca la promoció d’una nova
aproximació de com i on s’esdevenen els processos
d’ensenyament i aprenentatge. Aquestes aules han
de ser un espai vital en el qual s’aprèn, s’educa, es
participa, s’imagina, es riu, es crea i se somia. “En
aquesta etapa el nen és al centre de l’aprenentatge,
cerquem formar ments obertes i esperits creatius,
que capacitin els nens per enfrontarse amb garanties
d’èxit als reptes que ens planteja un present complex
i un futur que, a vegades, s’esbossa una mica incert”,
apunta la directora.
En aquest sentit, “després de la nostra trajectòria

com a primer cicle d’educació infantil, tindrem
l’oportunitat i el privilegi de seguir de ben a prop el
desenvolupament cognitiu, motriu i social d’aquests
infants i viurem en primera persona com els primers
aprenentatges prenen forma en aquest segon cicle”,
comenta Juliench.
Kids Services té molt present que és a través del que
es viu i s’experimenta que s’aprèn. Per això, el seu
projecte educatiu s’orienta cap a un aprenentatge
centrat en l’alumne i no en l’educador, donant la
màxima rellevància a l’educació emocional, ja que
les emocions són la porta d’entrada principal de
l’aprenentatge. “L’emoció i la cognició funcionen
constantment dins el cervell per orientar l’aprenen

tatge. Quan més s’aprèn és quan sents que el que
fas et fa créixer i et diverteix”, ressalta al respecte la
responsable del centre. També es continuarà amb el
programa de llengua estrangera, amb l’anglès com
a llengua vehicular del cicle i amb forta presència
del francès.
L’escola respecta tots els ritmes i se sap adaptar a les

característiques i necessitats grupals i individuals dels
nens, creant ambients propicis per al desenvolupa
ment, i elaborant un programa integral i transversal,
incloent un procés participatiu.
Des de Kids Services “seguirem plantejant l’aprenen
tatge a partir del joc, dels successos quotidians, de
les relacions i dels afectes”, comenta Juliench. “Tot

això els fa observar molt, els planteja preguntes i els
obre el desig d’esbrinar les respostes seguint pistes i
trobant i aventurant petites hipòtesis”, afegeix. “Per
això comptem amb la seva imaginació i curiositat,
amb les seves manipulacions, amb la seva il·lusió,
i amb les seves ganes d’afegir coneixements i expe
riència”, conclou.

LLEURE
SECCIÓ

L’ESTIU MÀGIC D’AINA,
FES-TE’L TEU!

L

a monitora Clàudia ho proclamà:
“Existeix un món màgic! Tenim una
casa que és una escola de màgia! Te
nim el deure d’educar la mainada en
la màgia del nostre món.” L’entusias
me de la Clàudia s’encomanà en la majoria de joves
participants al Nadal Jove. Amb tot i això, el Xavier
arrufà el nas. Digué: “Hem d’educar els nens, les ne
nes de la casa d’AINA i els adolescents de les Bordes
d’AINA no per a un món màgic, sinó per a un món
més humà.” L’advertiment aixecà molta polseguera.
Començà un debat apassionant.
El bon monitor és el que completa l’educació que l’infant
rep a casa i a l’escola, digueren alguns.
Els altres contra atacaren: —a casa el nen i la nena aprenen
a obeir, a AINA aprenen a ser autònoms; a l’escola els
alumnes coneixen les muntanyes, els llacs, els arbres i
fins i tot les pedres gràcies als llibres; a AINA, coneixen
i estimen Andorra perquè se la trepitgen d’un cap a
l’altre. La mainada acarona els arbres, l’aigua de les
fonts, recull alguna pedra ferrosa i quan conquereixen
el cim, entrecreuen els braços fent rotllana al voltant
del cussol i envien les seves melodies més preuades
perquè el vent les escampi per les tres Valls: “Sobre
els cims imponents, / res no es sent, / sinó el vent /
res no es veu / sinó el cel / res no torba el cor fidel /
amb l’esperit amatent / ens anirem a cercar el Vent.”
La Clàudia tragué de la motxilla sis pedres per treba
llarles a l’escola de màgia d’AINA Estiu 2019:
1) LA PEDRA DEL CORATGE per deixar la falda de
la mama i anar a l’aventura de guanyar els cims d’En
campadana, del Comapedrosa, i els llacs de Fontargent
i els Colells.
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2) LA PEDRA DE L’AMOR per crear els lligams del
Petit Príncep, que són els de l’amistat per a tota la
vida, també.
3) LA PEDRA DE LA INTEL·LIGÈNCIA gràcies a la
qual l’ainista aprèn a fer autocrítica, coneix per què fa
les coses i s’endinsa en el missatge de cadascuna de les
cançons per compartirlo entusiàsticament tot cantant:
No has comptat mai les estrelles, Arrels de l’amor... fins a
la 121 del cançoner d’AINA.
4) LA PEDRA DE L’EMPATIA fonamentada en la igualtat
i la llibertat. Les colònies a AINA regalen l’oportunitat
de trencar barreres i esborrar prejudicis.
5) LA PEDRA DE LA RESURRECCIÓ converteix les
colònies en la muntanya del Tabor on Jesús hi pujava
amb els apòstols i per baixarne transfigurats. AINA
envoltada de muntanyes és un lloc privilegiat de con
templació. Baden Powell deia als seus scouts: “La natu
ralesa invita a canviar de ritme.” L’Anna, monitora de
Tamarros, hi posa cullerada: “Viure junts intensament
el moment present fa que deixem de manera natural
Facebook i els jocs de vídeo. En una societat deshu
manitzada per la seva hiperconnexió, TAMARROS
i CAINA ofereixen temps de silenci, d’espiritualitat,
que els nois i noies aprofiten per escriure al Diari del
Campament.”
6) LA PEDRA DE LA FELICITAT fa el miracle de
mirar el costat bo de les coses, d’estimar la llum i no
la fosca, de creure i confia en els altres... La felicitat és
ser i no és tenir.
El rol del mossèn a AINA és el de les tres E: a) E D’ES
COLTAR; E D’ENCORATJAR; E D’EVANGELITZAR.
Davant les pedres de la màgia Estiu 2019 que brillen
com el sol meritxel·lià i que els monitors esguarden

amb uns ulls oberts com a taronges, el mossèn els con
fia: “L’educació d’un infant és com una tamboret que
per aguantarse necessita les tres potes: a) la pota de
l’educació familiar; b) la pota de l’educació formal, la de
l’escola, i c) la pota de l’educació en el temps de lleure.”
Gràcies al lleure que ofereix AINA, l’ainista té un canvi
d’escenari, de ritme, d’activitat, necessari per al seu
creixement. A AINA un aprèn a volar. S’allunya de la
família i s’enfronta a superar els petits problemes en un
ambient diferent. Les colònies d’AINA són per aprendre
a viure: l’ainista para taula, serveix, renta el plat, fa
serveis a la casa, a la granja, a l’hort de la Gavernera, i
als seus voltants com la bassa de la Valira d’Orient. A
les acampades venç la por, i en el senderisme pateix
en la pròpia pell que sense esforç, la vida d’un infant
i jove no té cims a ascendir.
L’Esther i el Lusi presenten als monitors la postal de
l’estiu 2018, enviada pel Nil només arribat a casa. Hi
escriu el Nil: “Us escric per dirvos que us estimo molt.
Gràcies, per les hores que heu dedicat vetllant per la
meva diversió. Gràcies a tota la gent d’AINA, per ser
tal com sou, i per estimarme tant i també a tots els
meus amics que he fet gràcies a vosaltres. Nil.”
Al captard, abans de tancar el Santuari, dono les gràcies
a la meva Confident. La miro fixament. Ella em mira
també; i en el seu mirar abarca els monitors i tots els
infants, adolescents i joves que tindrem enguany a
AINA , i em diu: “Estimo a tots.” Em mostra el seu
braç allargat amb la mà oberta. “Aquesta és la vareta
de l’amor per aprendre la màgia als ainistes 2019.”

Mossèn Ramon de Canillo

50 anys

al vostre servei amb la vostra confiança
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ELS VOSTRES ASSESSORS EN ASSEGURANCES

Professionalitat, experiència, proximitat, solvència i servei
- Automòbils
- Multirisc a la carta
(llar, comunicats, comerç, hotels, etc)
- Incendi - robatori
- Responsabilitat civil general
- Exposicions

- Tot risc de la construcció
- Garantia desenal
- Maquinària
- Assegurança accident personal
- Vida
- Transport

Av. Meritxell, 88, 1r esquerra - Andorra la Vella - Tel.: 804 490 - Fax: 865 100 - s&c@xsa.ad - s&c@andorra.ad
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LA PRIMERA COMPANYIA
D’ASSEGURANCES
ANDORRANA

65 anys

1951-2019

Av. MERITXELL, 88 - Telèfon 806 806 - Fax: 824 605 - caa@xsa.ad - andorra

El nostre futur!
FA MÉS DE 40 ANYS QUE ASSEGUREM
ELS ESCOLARS D’ANDORRA

SHOPPING
Kuki Twin de BABY MONSTERS
L’únic cotxet per bessons al
món que és acceptat en cabina
d’avió i que es pot fer servir a
partir de 0 mesos. Ultra lleuger
i compacte, passa per totes les
portes i només costa
PVP 379 €

Llargues

Kuki de BABY MONSTERS
La cadira ultra lleugera (5.2 kg) ideal
pels viatgers o families que tenen
cotxes petits ja que es transporta
amb una motxilla. És acceptada a la
cabina de l’avió y està homologada
fins a 24 kg
PVP 169 €

Passejades

Easy Twin 3S de BABY MONSTERS
El cotxet per bessons nº1 en
vendes. Un cotxet que s’adapta a
totes les situacions, amb més de
14 combinacions possibles i amb la
més amplia gama de colors. La millor
opció relació qualitat/preu.
PVP a partir de 659€

Balios de CYBEX
Un duo o trio amb una cadira comoda
de portar, un plegat senzill i unes
caracteristiques que en fan un cotxet
tot terrey i molt urbà.
PVP a partir de 619€
BEBECAR clàssic
Un duo cadira i cabaç pels amants
dels cotxets clàssics amb acabats de
luxe.
PVP 889 €

MARLA
Un duo o trio versatil, complert i
evolutiu, un cotxet dissenyat per un
fabricant de cotxets per la seva filla.
PVP a partir de 459€

PHOENIX
Existeix en versió clàssica o edició limitada. El cotxet més comodo pels
nens i els pares, compacte, resistent, lleuger i molt versàtil.
PVP 279 €
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Mios de CYBEX
Pels amants del diseny, que busquen un duo o trio lleuger, compacte, amb
acabats premium i un estikl inconfundible. Existeix en Edicions Limitades.
PVP a partir de 949€.

Punt de venda: Rock & Baby

ROBA PREMAMÀ I INFANTIL

Rock & Baby
tot pel bebè

Som especialistes en llistes de naixença.
Nou mesos d’embaràs són el començament d’un amor
incondicional i incomparable, una etapa plena d’il·lusions
i amor.
També es un moment ple d’incerteses i temors.

/rockbabyandorra

860 096
rock.baby.andorra@gmail.com

Desde ROCK & BABY us volem acompanyar per aconsellar-vos
des de l’experiència per tal que us pugueu adaptar de la
millor manera a l’arribada del vostre nadó.
Tenim descomptes i condicions especials al fer la llista de
naixença i per les families de bessons i numeròses.
Fes la teva llista en un espai tranquil i exclusiu.

Carrer Callaueta 7

AD500 Andorra la Vella, Andorra

Rock & Baby

DOS BotigUES
UN CONCEPTE

Rock & PLAY

C. Joan Maragall 14

AD500 Andorra la Vella, Andorra

/rockplayand
727776

Un espai on trobareu decoració i
joguines adaptades a l’edat i a les
necessitats dels vostres fills.
La nostra filosofia es portar joguines per
desenvolupar l’imaginació, la motricitat i
totes les aptituts dels nens.

Som especialistas en patinets, bicis
sense pedals i joguines per
exterior.
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SHOPPING

Pastís individual de Toblerone

Pastís Charlotte amb bavaroise de
vainilla i gerds

Th i s i s
Pastís de comunió amb pa de
pessic farcit de merengue i fruites

Pastissos amb forma de lletra
amb base de pa de pessic i
mousselina de crema i nata,
decorats amb macarons i
llaminadures

n
i
t C a ro l

e

S

we e

Pastís individual de nous
de Macadàmia i mousse
de xocolata blanca

Galeta Xocoloop de vainilla
amb rajola de xocolata
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Galetes de mantega amb
forma de Mickey Mouse

Carrer Callaueta, 14 - AD500 ANDORRA LA VELLA - Tel.: +376 833 993
sweetcarolineand
sweetcaroline_and
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SHOPPING
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1 Vestit blanc GUESS amb tul 72 € - 2 Vestit estampat MANGO 25,99 € - 3 Bosseta de
ràfia MANGO 18,99 € - 4 Vestit GUESS Marciano 72 € - 5 Esclop GIOSEPPO 32,90 €
6 Vestit de blonda GUESS 90 € - 7 Jaqueta curta GUESS 41 € - 8 Sandàlia GEOX 39,90 €
9 Camisa PAUL SMITH 101 € - 10 Americana BOSS 169 € - 11 Pantalons BOSS 89,90 €
12 Corbata BOSS 52,90 € - 13 Camisa BOSS 79,90 € - 14 Camisa PAUL SMITH 92,90 €
15 Bermudes BOSS 84,90 € - 16 Esportives CAMPER amb velcro 54,90 €
Punt de venda: Pyrénées Andorra

Batejos
Comunions
Celebracions

Ctra. d’Arinsal, s/n. E
Erts - AD400 La Massana - Principat d’Andorra
T. +(376)
T
+(376) 738 500 - palomehotel@palomehotel.com - hotelpalome.com

GURMET
ECOLÒGIC
CUINA ECOLÒGICA

‘Speciality
coffee’
i diversió
en un espai
acollidor

The Place és un acollidor local situat a la plaça de la Creu
Blanca, a Escaldes-Engordany, que va obrir ara fa quatre mesos
i que es distingeix per tenir, a més d’una àmplia i relaxant zona
de cafeteria, una espaiosa àrea infantil a la planta baixa, amb
un tobogan, tota mena de jocs per a infants de totes les edats,
una pantalla gegant per projectar pel·lícules o vídeos de
karaoke i una zona de taules on també es poden celebrar
festes d’aniversari.
En aquest espai, The Place vol donar la possibilitat a les
famílies amb fills petits perquè vinguin a passar una estona
junts en un lloc on, mentre els adults prenen un cafè o un tros
de pastís, els nens poden jugar o participant en activitats
creatives. El local vol proposar periòdicament activitats artístiques i fer tallers de manualitats. La idea és desenvolupar la
seva sensibilitat i aptituds artístiques. Cal destacar que la zona
per a nens estarà adaptada a les necessitats dels més joves,
amb diversos tipus de jocs i joguines (una cuina, una botiga,
puzles, cotxes, videojocs, llibres i material de dibuix).
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Pel que fa al vessant de cafeteria, The Place pretén portar
al Principat la cultura de l’anomenat speciality coffee. És a dir,
un cafè d’alta gamma, collit a mà, que segueix una traçabilitat
estricta, ben torrat i processat, la qual cosa fa que el seu sabor
sigui especialment suau i autèntic. A més, també disposa d’un
ampli ventall de tes.
D’altra banda, The Place està especialitzat en cuina
ecològica, amb plats elaborats de forma casolana i amb
productes totalment naturals i de proximitat. Entre els seus
plats cal destacar una àmplia selecció d’amanides, truites fetes
amb ous orgànics de granja, pancakes, torrades i bagels.
Opcions ideals per esmorzar o per al brunch.
Així mateix, The Place ofereix diàriament un menú de migdia
amb diferents plats vegetarians i peix. El menú, que té un preu
d’12,5 euros, consta de dos plats, postres, aigua o vi i cafè.

@theplace.andorra
Plaça Creu Blanca/
Carrer d'Engordany 17
Escaldes-Engordany
AD700, Andorra
+376 744 050

SHOPPING
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NOVA COL·LECCIÓ GUESS
1 Samarreta amb flor de lluentor 27 € - 2 Samarreta amb cor purpurina 17 € - 3 Vestit amb caputxa 45 €
4 Vestit estampat amb flors 45 € - 5 Vestit texà 54 € - 6 Vestit safari amb brodats 54 € - 7 Bosseta amb
serrells 54 € - 8 Jaqueta texana 81 € - 9 Jersei amb logo de lluentons 45 € - 10 Vestit de cotó 36 €
11 Faldilla texana 45 € - 12 Jaqueta impermeable amb caputxa 63 € - 13 Gorra amb logo 18 €
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Punt de venda: Pyrénées Andorra

VIATGES
VIATJES
SECCIÓ

Cap d’Any al Marroc

Viatges Emocions et proposa tres
destinacions ideals per descobrir en família,
amb atraccions i activitats que sedueixen
tant grans com petits.

V

iu la més màgica aventura en
família! Descobreix amb Tra
velkids el campament secret
de Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient al gran desert del Mar
roc. Després de més de vuit anys viatjant a la seva
recerca, sabem que els Reis han canviat de nou la
seva ruta secreta fins a les nostres cases. Serem
capaços de trobarlos? Afortunadament comptem
amb l’ajuda d’ExplorerKid, qui després de viatjar
per tot el món, passant per la sabana africana, la
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selva de Costa Rica, les glaceres d’Islàndia i arribant
fins i tot a conèixer el mateix Pare Noel al cor de
Lapònia, gairebé ha aconseguit desxifrar el Mapa
Secret del Món, però necessitarà de la vostra ajuda
per poder completarlo. Només les famílies i els
nens més bons i intrèpids seran mereixedors de
rebre, a les portes del desert, el turbant màgic que
els permetrà desxifrar totes les claus ocultes i trobar
la localització exacta de l’autèntic campament de
ses Majestats els Reis Mags entre les dunes gegants
del desert del sud del Marroc.

Al costat d’ExplorerKid, el nostre expert aventurer,
l’equip d’animadors professionals Travelkids us
acompanyarà en una genuïna aventura a través de
dunes infinites, tribus del desert, palmeres, oasis,
pobles abandonats i fòssils mil·lenaris, ja sigui en
4×4, amb dromedari…
Aquesta fascinant i única aventura, us sorprendrà
des del primer a l’últim minut.
Ens voleu acompanyar?
Sortida el 28 de desembre. Durada: 5 dies.

Kenya en camió

T

ravelkids, empresa pionera al
mercat espanyol en la realitza
ció de viatges en família, comp
ta amb 20 anys d’experiència
als 5 continents i especialment
a l’Àfrica, per poder oferir ara una aventura
immillorable i una experiència de viatge única:
recórrer Kenya en camió. Cap regió de l’Àfrica
Oriental mostra amb tanta generositat grans
tresors naturals com les terres massai de Kenya.
Des de la nostra arribada al continent, un mosaic
d’experiències i sensacions ens traslladarà a
l’Àfrica dels grans exploradors. Gaudirem de
magnífics safaris a la Reserva Nacional Mas
sai Mara, enclavament emblemàtic tant per
la densitat de fauna com per la bellesa dels

Continúa a la pàgina següent

seus paisatges. A més, la Reserva Nacional
Massai Mara és un dels únics llocs del món
on podrem contemplar el major espectacle
de la naturalesa, la gran migració. Milers de
nyus i zebres recorreran la sabana davant els
nostres ulls fugint dels depredadors que els
aguaiten. I la nostra aposta per a aquesta nova
aventura en família és aquesta ruta dissenyada
per conèixer Kenya de la forma més autèntica,
divertida i natural possible. És un país de gran
riquesa que deixa fascinat tot aquell que visita
les seves terres i coneix els seus costums. En la
nostra ruta tindrem la possibilitat de gaudir
d’una aventurera i segura acampada en un
lloc incomparable.
Sortida el 18 d’agost. Durada: 13 dies.
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VIATJES
SECCIÓ

Illa Maurici

S

orra blanca, aigües de color turquesa, temperatures càlides per
escapar del fred i una exuberant vegetació amb una gran varietat
d’espècies exòtiques. Illa Maurici és el lloc ideal per gaudir tot
l’any d’un viatge de turisme actiu, amb milers d’activitats de mar
i terra, i el descans paradisíac que ofereixen les seves platges.

ència de quatre estrelles al paradís. Impregnat de l’autèntic i inigualable
encant de Maurici, La PirogueResort & Spa s’assembla a un poble pesquer
tradicional, amb els bungalous de sostre de palla que recorden la vela d’un
vaixell. Situat entre cocoters i envoltat d’exuberants jardins, aquest hotel
d’estil bohemichic compta amb un ambient relaxat, perfecte per a les famílies.

Si per alguna cosa és coneguda l’illa és per la gran quantitat d’activitats
aquàtiques que ofereix. La seva gran barrera de coral fa que sigui una de
les principals destinacions de busseig i snorkel del món. Pescar, dinar en
un vaixell al mig de l’oceà o veure un banc de peixos voladors conformaran
una experiència única a les aigües de l’Índic.
El sud de l’illa ens brinda l’oportunitat de gaudir de paisatges únics. El més
destacat és el Parc Nacional Black River Gorges, on hi trobareu un paisatge
irrepetible de llacs, penyasegats i cascades. A la Vall de Chamarel, visitareu
les dunes naturals que formen la Terra dels 7 colors, petites formacions de
sorra en formes i colors surrealistes. El Jardí botànic de Pamplemousses us
meravellarà per la gran quantitat de varietats florals que allotja.
Situat al llarg de la impressionant costa i vorejat de brillants aigües turqueses,
l’hotel La PirogueResort & Spa ofereix als seus clients una increïble experi
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Per a informació i reserves: Viatges Emocions
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TENDÈNCIES
SECCIÓ

ELS REIS DE L’ASFALT

L’‘skateboard’ és un dels esports que més
s’han estès entre els joves. Cada dia n’hi ha
més que volen ser ‘skaters’. Vols conèixer
6 curiositats sobre aquest esport?

1

L’skate és una derivació del surf i
va sorgir a Califòrnia. Els surfers de final
dels anys cinquanta tenien el desig de
fer surf fins i tot per sobre de l’asfalt,
per això van inventar una taula de fusta
amb rodes.

2

Es regeix per un estil de vida molt
estricte. Els skaters tenen una filosofia
de vida que segueixen al peu de la
lletra. Consisteix a patinar tant com
es pugui durant el dia, ser persistent i
practicar fins aconseguir els objectius:
fer bé un truc, baixar sense por per les
rampes, saltar obstacles sense caure...
L’important és créixer cada dia una
mica més. Viuen per millorar i no es
rendeixen fàcilment.

3

Hi ha un codi d’honor entre skaters. En
aquest esport hi ha una regla fonamental:
“Mai et riuràs d’un skater que està
aprenent o no sap fer alguna cosa bé”;
per a ells la comunitat skater és com una
família. Saben que han de donarse suport
mútuament per créixer conjuntament.
Si el teu fill es fa skater aprendrà el valor
de l’empatia i a respectar els altres.

4

Diversitat musical. Els skaters
segueixen l’estil dels patinadors dels
anys seixanta als vuitanta, per això és
normal trobarlos escoltant jazz, hiphop,
rap o reggae mentre practiquen. Diuen
que aquestes cançons són les que els
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motiven per patinar i moltes vegades
posen en repeat alguna que els inspira
amb un truc.

5

Aprenen nocions d’anglès. I diem
nocions perquè els noms dels trucs i de
les parts de l’skate són en aquesta llengua.
Cap es tradueix, tothom ho aprèn de
la mateixa manera i per entendre què
signifiquen algunes paraules hauran de
traduirles, d’aquesta manera estaran
aprenent una mica d’anglès com flip o salt,
tail o cua de l’skate, shove-it o empènyer
l’skate, entre d’altres.

6

Hi ha les escoles d’skate per a nens.
Actualment, la generació d’skaters més
grans ja ronda els quaranta o cinquanta
anys; molts ja s’han retirat, però d’altres
simplement no es veuen capaços d’acabar
amb la passió, així que decideixen fer
classe i transmetre la seva experiència
i coneixements a les noves generacions.
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Blauer

Versace Jeans

teenagers

Versace Jeans

Hõgl

Hõgl
Apepazza

Apepazza

Versace Jeans

Apepazza

Blauer
Blauer

Apepazza

Versace Jeans
Clarks

Blauer

Apepazza

Versace Jeans
Mephisto
Blauer

Apepazza

Mephisto

• Av. Carlemany, 103 - VIVAND Escaldes-Engordany
• Bra. Armengol, 6-8 Andorra la Vella
• Mephisto Shop - Clarks
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Mephisto
Disponibles de la talla 36 a la 41

Boulevard Fener C/ Maria Pla, 1 Andorra la Vella

galy@andorra.ad
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SHOPPING
Blauer

Mephisto

Mephisto
Blauer

Mephisto Sano

teenagers

Blauer

Mephisto
Clarks

Blauer

Versace Jeans

Versace Jeans
Mephisto

Blauer

• Av. Carlemany, 103 - VIVAND Escaldes-Engordany
• Bra. Armengol, 6-8 Andorra la Vella
• Mephisto Shop - Clarks

Clarks
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Versace Jeans
Disponibles de la talla 40 a la 45

Boulevard Fener C/ Maria Pla, 1 Andorra la Vella

galy@andorra.ad
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SHOPPING

MILAN
Estoig

TOTTO
Estoig
LA PAJARITA
Pintures Chalk Paint

FABER CASTELL
Estoig de fusta

TOTTO
Motxilla

ZASKA
Seients guarda tot

NEBULOUS STARS
Quaderns de dibuix creatiu

ZASKA
Motxilla Cactus

ZASKA
Motxilla Flamingo

ZASKA
Tasses de
porcellana

LENOVO
Portàtil Essential V110

Baula
Llibres
Vicens Vives KIDS
Llibres
BROTHER
Bossa-Motxilla

Cadira model Sentis
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BOMBATA
Bossa-Motxilla

Consulteu preus al punt de venda: Ofijet

El món de l'oficina
PAPERERIA - OFIMÀTICA - MOBILIARI - INFORMÀTICA - MATERIAL ESCOLAR

Botiga:
C/ Roger Bernat, III, núm. 20
AD500 Andorra la Vella
Telèfon: 80 25 82
Magatzem:
Carretera General 2, Nou vial
Estació Servei Terres de l’Obac, nau 2
AD200 Encamp
Telèfon: 80 25 80

www.ofijet.com

SHOPPING

Oops
Maraques en
fusta

A Little Lovely
Guardiola abella

A Little Lovely
Guardioles Donuts

Oops
Blocs de fusta

A Little Lovely
Llums en diferents
models

A Little Lovely
Guardiola elefant

A Little Lovely
Caixa Roar

A Little Lovely
Caixa Unicorns

A Little Lovely
Motxilles en diferents
models

A Little Lovely
Rellotges de paret
Oops
Jogina de fusta amb corda 12m+

Vicens Vives KIDS
El país dels monstres
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SM
Llibre d’animals en perill

Consulteu preus al punt de venda: Ofijet

Vicens Vives KIDS Llibres
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CULTURA

Música per a tota la família

L

a Fundació ONCA, patrocinada pel Govern d’Andorra i la Fundació
Crèdit Andorrà, ha programat aquest 2019 —i per sisè any consecu
tiu—, quatre tallers formatius adreçats a professors, alumnes de música
i públic en general. Per primera vegada, un dels tallers es programa
en el marc d’Ordino Clàssic, el taller Barroski, amb la voluntat de col
laborar amb el nou certamen. El mes de març va ser el torn del taller Com moure el cos a
càrrec de Vika Kleiman, amb dues sessions molt diferents: per a les famílies amb infants
i per als adults. Aquest mes de maig, es repetirà experiència amb Anna Vega i el taller
Música compartida, els dies 24 i 25. Com a novetat, es realitzaran sessions destinades a
professionals i s’intensificaran les sessions dirigides a les famílies i els nadons de fins a tres
anys. Aquest taller s’oferirà de nou, el mes de novembre, i en aquesta ocasió es treballarà
amb professionals i un col·lectiu social simultàniament. La darrera de les propostes és
el taller de Percussió corporal a càrrec de Santi Serratosa, que s’inclou en la formació dels
participants de les escoles de música al Concert de Santa Cecília. Les diferents sessions
tindran lloc durant el mes de novembre.
D’altra banda, l’ONCA presenta per setè any consecutiu un programa de concerts adre
çat a les famílies amb quatre espectacles musicals i amb més sessions que el 2018, amb
l’objectiu d’introduir els més petits en el món musical i fer viure la música en família. Es
tracta d’una temporada centrada majoritàriament en espectacles per a nadons i infants,
per donar resposta a la gran demanda per part d’aquest públic. La programació compta
amb les companyies Hits, que ja va presentar el seu espectacle al febrer, Daquídallà i Viu
Teatre, convidades per primer cop a la temporada, i amb la companyia Com Sona, que
ja hi va participar la temporada 2018 amb un gran èxit. La propera proposta, per a nens
de 0 a 3 anys, és Nyam Nyam, de Daquídallà, el 4 de maig a la sala del Prat del Roure
d’EscaldesEngordany. Ja al setembre, serà el torn de Cromàtic, de Com Sona, el dia 28 al
Teatre Comunal d’Andorra la Vella, un espectacle per a infants de 0 a 6 anys. Finalment,
el 9 de novembre es presentarà Cinemúsica, de Viu Teatre, una proposta per a nens de 6
mesos a 4 anys que es podrà veure a la sala del Prat del Roure.
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SHOPPING

LEMO
Lemo Chair, la trona evolutiva de disseny de Cybex, primer es fa
servir com a hamaca i després com a trona i cadira fins als 99 anys!
PVP a partir de 359 €

MOBLES QUE
CREIXEN
JOIE
Trona Mimzy LX de Joie, una trona
funcional, còmoda i plegable.
PVP 135 €

BONJOURBEBE
Tipi Bonjourbebe, ideal per a la
decoració de l’habitació dels teus fills
i per viure mil aventures.
PVP 119,90 €

MISIOO
Les piscines de boles Misioo
estan dissenyades perquè
encaixin perfectament amb
la decoració de la teva llar,
conservant l’estil únic del
saló, cuina i habitacions.
PVP a partir de 120 €

TRAMA
La Combi Nest és un bressol
evolutiu que es transforma
en una habitació infantil amb
llit, escriptori i dues tauletes.
És molt versàtil i totalment
personalitzable.
PVP a partir de 1.100 €

MONTESSORI
Amb l’estructura de llit cabanya Montessori de
Coimasa, els complements i tèxtils Estrellita la
Valiente, ajudaràs el teu fill a desenvolupar la seva
autonomia i podràs crear un niu molt acollidor i
segur.
PVP 270 €

MONTESSORI
Aplica la filosofia Montessori, amb
la torre d’aprenentatge de Micuna,
permetent al teu fill desenvolupar la
seva autonomia! Es pot fer servir al
bany i a la cuina.
PVP 159 €
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MICUNA
El minibressol Cododo de Micuna
és un bressol de llit familiar
transformable en escriptori, sofà i
bagul per a joguines.
PVP 248 €
Punt de venda: Rock & Baby

"Apostem per una educació basada en l’afecte,
la igualtat i el respecte de les diferències
individuals. Doncs ser diferents ens fa més lliures!"
Escola bressol de 0 a 36 mesos.
Treballem el procés d’adaptació, estimulació sensorial,
psicomotricitat i teràpia assistida amb animals.

Servei extraescolar de 3 a 9 anys.
Ludoteca, tallers de cuina, reciclatge, manualitats,
idiomes i teràpia assistida amb animals.

Serveis puntuals o esporàdics amb
un ampli ventall d’opcions (per hores,
festius, caps de setmana...).

Oferim:

Plans d’atenció individualitzats.
Servei de psicologia per a pares i infants.
Idiomes: català, castellà, francès, anglès i portuguès.
Menjar casolà i adaptat a al·lèrgies o intoleràncies.
Horari
De dilluns a divendres de 7 a 20.30 h.
Dissabte de 7 a 20 h. Diumenge i festius de 7 a 19 h.
www.escolabressol.info
Tel.: 815 977 - 348 171 - escolabressolneverland@gmail.com
Ctra. general, núm. 3, edifici el Brecal - La Massana
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MOTOR

S

Hyundai Santa Fe 2019:
Més familiar que mai

i ens remuntem en el temps, el Hyundai
Santa Fe va ser un dels primers SUV que
van arribar al nostre mercat. Era l’any
2001 i, des d’aleshores, el totcamí oriental
ha enllaçat quatre generacions. L’última,
que s’ha presentat recentment té com a principal
novetat respecte a la precedent que tan sols es vendrà
amb configuració de set places i que desapareix la
versió Grand Santa Fe.
Això sí, els clients poden seguir triant entre ver
sions amb tracció davantera o total 4WD, totes dues
amb caixa manual de sis velocitats o amb una nova
transmissió automàtica amb convertidor de parell
i 8 velocitats.
Respecte a les dimensions, el Hyundai Santa Fe 2019
creix 70 mil·límetres i assoleix els 4,77 metres de
longitud. Aquest augment es tradueix, fonamen
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talment, en un major espai interior que possibilita
l’accés a la tercera fila de seients. A més, estrena un
sistema per abatre els respatllers de la segona fila
de forma molt senzilla. Així mateix, els 625 litres de
capacitat del maleter, amb la tercera fila de seients
abatuts, significa un augment de 40 litres respecte
a l’anterior.
En el capítol estètic, el totcamí inclou òptiques
tipus LED per a totes les funcions, i adopta la nova
graella en cascada que també distingeix el KONA.
L’exterior es pot vestir amb 10 nous colors, a més
d’un nou catàleg de llandes d’aliatge d’entre 17 i
19 polzades.
A l’interior, podem apreciar tres tipus nous de tapis
series, tant de tela com de pell, i una nova pantalla
per al sistema d’infoentreteniment que, en funció de
l’acabat triat, pot ser de 7,0 o 8,0 polzades, integrant

la més gran el sistema de navegació sense sobrecost.
Si passem a valorar l’oferta mecànica, en gasolina
l’únic representant és el 2.4 GDI amb 185 CV, tracció
integral i canvi automàtic de sis velocitats. Pel que
fa a dièsel, són dos: 2.0 CRDi, amb 150 CV, i 2.2
CRDi, amb 200 CV. La menys potent tan sols està
disponible amb canvi manual i tracció davantera,
mentre que la de més potència pot combinarse
amb tots dos tipus de tracció, la caixa manual i la
nova automàtica de vuit velocitats.
Respecte al sistema de tracció total, rep el nom de
HTRAC i ha estat desenvolupat per Genesis, la
marca independent de luxe del grup coreà. Totes
les mecàniques del nou Santa Fe compleixen amb
la normativa anticontaminació Euro 6d Temp.
La gamma es divideix en cinc acabats: ESSENCE,
KLASS, TECNO, STYLE i STYLE LIMITED.

Concessionari oficial per a Andorra AUTO CENTRE PRINCIPAT, SA

ESNA, el teu centre d’idiomes

A

mb més de 20 anys de trajectòria, ESNA idiomes és una
acadèmia especialitzada en ensenyament de llengües a
nens i adolescents. El centre treballa amb grups reduïts,
d’un màxim de vuit alumnes, i s’hi poden aprendre idio
mes com l’anglès, el francès, l’alemany o el rus. També
hi ha la possibilitat de contractar classes individuals i de fer semigrups de
dues o tres persones. Sigui quina sigui l’opció escollida, ESNA idiomes
s’adapta a cada cas, tant si es vol reforçar el treball que els joves ja fan a

l’escola, com si volen aprendre una altra llengua a més de la que ja estudien
al centre educatiu. A l’estiu, ESNA també proposa classes individuals, pre
paració d’exàmens oficials i paquets d’hores que s’ajusten a les necessitats
de l’alumne. Així mateix, i de cara als estudiants universitaris, l’escola està
especialitzada en preparació del títol B2 d’anglès, actualment obligatori per
obtenir el grau superior. Un equip docent format per sis professors titulats
i una metodologia moderna, eficient i en constant renovació són els trets
distintius d’ESNA idiomes.

Benvingut

SHOPPING

estiu!
2

5

1
6
4

3

7
8
10

12

11

13

9

17

18

15
14

19
16

1 Biquini ROXY 24,90 € - 2 Xancletes HAVAIANAS 12,90 € - 3 Banyador PEPE JEANS 39,90 € - 4 Camisa
estampada PAUL SMITH 89,90 € - 5 Samarreta taurons PAUL SMITH 57,90 € - 6 Samarreta Surf PAUL SMITH
47,90 € - 7 Barret PAUL SMITH 52,90 € - 8 Xancletes HAVAIANAS 16,90 € - 9 Banyador QUIKSILVER 24,90 €
10 Banyador PEPE JEANS 32,90 € - 11 Banyador PEPE JEANS 32,90 € - 12 Pantalons curts QUIKSILVER 22,90 €
13 Polo PAUL SMITH 74,90 € - 14 Samarreta LEVI’S 18,90 € - 15 Gorra LEVI’S 22,90 € - 16 Sabatilles LEVI’S
34,90 € - 17 Jumpsuit KENZO 89,90 € - 18 Xancletes LEVI’S 17,90 € - 19 Biquini PEPE JEANS 31,90 €
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Punt de venda: Pyrénées Andorra

Un estiu 100% en anglès
Des de fa set anys, Summercamp Andorra
és tot un referent dels campaments d’es
tiu en anglès al Principat. Una proposta de
lleure única que, a diferència d’altres inici
atives d’aprenentatge d’idiomes, no inclou
classes lectives pròpiament dites. Aquesta
particularitat fa que les colònies de Summer
camp Andorra estiguin basades únicament
i exclusivament en activitats de lleure, totes
en anglès: escalada de muntanya, natació,
kàrting, art i fabricació, golf, caiacs, etcètera.
L’equip està format per monitors nadius, fet
que facilita la immersió lingüística dels nens.
Summercamp Andorra comença dilluns 1 de
juliol i es perllonga fins a final d’agost. Un
total de vuit setmanes en què els participants
poden escollir el temps de les colònies, en
períodes d’una setmana, amb la possibilitat
de pernoctació a l’hotel Nordic del Tarter. Els
participants es divideixen en tres grups en
funció de l’edat: Mini Camp (de 4 i 5 anys),
campaments estàndard (de 6 a 9 anys i de
8 a 11 anys), i Teen Camp (de 12 a 16 anys).
Per a més informació o inscripcions, podeu
trucar al 396 633, o enviar un correu electrònic
a summercampandorra@gmail.com

English Summer

Neus Juliench

Directora pedagògica de l’escola infantil Kids

CAMP

Andorra
Vine i Apren Angles amb monitors
100% Anglesos Nadius 100l%ish
Fun

Eng

gost
A
i
l
io
l
u
J
e
d
s
a
n
Setma
ndres
e
iv
D
a
s
n
u
l
il
D
0
0
0900-17
+Info i inscripcions

summercampandorra@gmail.com
Tel: Sarah: 642851 o James:396633
Hotel Nordic El tarter
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SHOPPING
SECCIÓ

2

Prepara-li
la ‘trolley’

1

De colònies a la platja,
en un campament de muntanya
o practicant anglès a l’estranger:
fes la seva maleta segons el pla
5

3
4

6
7

8

9

12

11

10
14
13

18

17

19

16

15
20
1 Samarreta PAUL SMITH 44,90 € - 2 Samarreta amb butxaca IKKS 39 € - 3 Pantalons curts PAUL SMITH 54,90 €
4 Samarreta IKKS 39 € - 5 Vestit KENZO 126 € - 6 Jaqueta IKKS Sport Lab 62,90 € - 7 Sabatilles NEW BALANCE 69,90 €
8 Pantalons curts BOSS 65,90 € - 9 Pantalons texans Dino PAUL SMITH 84,90 € - 10 Jumpsuit DKNY 69,90 € - 11
Legging IKKS Sport Lab 44,90 € - 12 Top amb caputxa DKNY 52,90 € - 13 Short IKKS Sport Lab 34,90 € - 14 Sabatilles
esportives PEPE JEANS 49,90 € - 15 Xancletes DKNY 42,90 € - 16 Samarreta IKKS Sport Lab 34,90 € - 17 Faldilla
KENZO 69,90 € - 18 Samarreta IKKS 39 € - 19 Trolley mida cabina AMERICAN TOURISTER 84,90 € - 20 Sandàlies
BIRKENSTOCK 42,90 €

54

Punt de venda: Pyrénées Andorra

Viu un estiu d’aventura
amb

X

Xplorand

plorand, empresa dedicada a les activitats guiades de muntanya, proposa per a aquest estiu una
nova edició dels seus dos campus per a nens i joves d’entre 8 i 13 anys.
D’una banda, i per sisè estiu consecutiu, se celebra el Campus Natura, en dos torns, del 21 al 26
de juliol i del 18 al 23 d’agost. Els joves aventurers de 9 a 13 anys viuran 6 dies de senderisme tot
recorrent els Pirineus andorrans. Seran cinc nits dormint en refugis de diferent estil i ubicació,
pujant i baixant collades, cims i travessant rius. Les places estan limitades a 14 persones.
Per altra banda, Xplorand organitza la tercera edició del Campus Goril·la. 5 dies de pura diversió compartint moments
inoblidables en un entorn natural. Pensat per a nens de 8 a 12 anys, aquest campus ofereix la possibilitat de practicar
esports de muntanya a l’aire lliure: barranquisme, vies ferrades o circuit de cordes són algunes de les activitats, que
es combinen amb una tarda tranquil·la a la piscina o una caminada fins a l’estany de l’Estanyó, al parc natural de
Sorteny. El campus s’organitza en dos torns (de l’1 al 5 de juliol i del 5 al 9 d’agost), en horari de 8.45 a 18 hores, inclo
ent menú equilibrat en un restaurant del poble
d’Ordino o pícnic quan l’activitat ho requereixi.
I com a novetat, Xplorand organitzar aquest
estiu un campament per a joves d’entre 13 i
16 anys, el Campus Madriu JR, consistent en
un circuit de quatre dies per la vall del Ma
driu, amb tot un seguit d’esports d’aventura
i activitats més exigents que als campus dels
més petits. El campament es farà en un sol
torn, al mes d’agost.
Els campus d’estiu d’Xplorand compten amb
la col·laboració de Viladomat Esports, Sanitat
House i l’Espiga d’Or.

Entrevista amb Jordi Tena, veterinari

MASCOTES

“Cal escollir la mascota en funció
de l’edat del nen i del temps que
puguin passar junts”
Quins beneficis pot aportar als més petits el fet de
tenir una mascota?
En principi el fet de tenir un animal de companyia
reporta, sota el meu punt de vista , moltíssims benefi
cis. En primer lloc estimula l’empatia envers els altres
ésser vius, i estimula la responsabilitat de tenirne
cura, ja que a banda de mimarlo i cuidarlo també
s’ha d’alimentar, netejar, treure a passejar , etcètera.
A més, diversos estudis han demostrat que conviure
amb mascotes estimula el sistema immune!

possible, ja que si no podrien entrar en conflicte. Mol
tes vegades els gossos s’hiperestimulen amb els jocs
dels nens i acaben creant conflictes amb la família,
conductes destructives, bordar excessivament, etcè
tera. És cert que hi ha races més calmades que altres,
tot i que en general, com més gran de dimensions és
el gos, més tranquil és. Posats a escollir dues races
(n’hi ha unes 400) diria, per a una raça de mida petita,
el bichon maltès, i per a una raça de mida gran, el
golden retriever.

Quins són els animals de companyia més recomanables per als nens?
El que jo recomanaria és que escollissin la mascota en
funció de l’edat del nen i del temps que puguin passar
amb l’animal de companyia. També, evidentment,
l’espai que es tingui a casa és molt important. Per tant
si el nen és molt petit recomanaria, per exemple, un
conill d’Índies, rosegador molt dòcil, molt sociable i
bastant fàcil de cuidar. D´altra banda, si es té molt espai
com, per exemple, un jardí, tingui el nen l’edat que
tingui, es podria tenir a casa un gos sense cap mena
de problema. Respecte als gats, que és una mascota
ideal en moltíssims aspectes, ja que no cal treure’ls
a passejar, són molt nets i no comporten gaire feina,
penso que és millor esperar que el nen sigui una mica
gran, a partir dels 6 o 7 anys, ja que els gats, puntual
ment, poden tenir conductes una miqueta agressives.
Per exemple, esgarrapar, i un nen molt petit podria
patir alguna ferida de consideració o complicarse
una petita ferida a causa que no tenen les defenses
prou desenvolupades encara.

Quines responsabilitats pot assumir un nen amb
la seva mascota?
Aquest tema és molt delicat, ja que generalment són
els pares els que s’acaben ocupant de les mascotes. Per
tant, els primers que han de tenir clar si volen tenir
una mascota són els pares. Dit això, els nens poden fer
absolutament tot el que requereix una mascota, a banda
de mimarla, acariciarla i jugar amb ella, senzillament
cal que li donin de menjar i beure, i treurela a passejar.
En el cas dels gossos tres cops al dia. En principi no és
difícil... però quan plou, neva, és de nit , fa fred o hi
ha deures la situació es complica. L’avantatge de les
mascotes que no són gossos és que no s’han de treure
a passejar, que és el que més mandra fa. Si parlem
de gats, sí que recomanem que la part de neteja de
gàbies o de sorrals per a gats (on fan les deposicions)
la realitzin els pares per un tema higiènic.

En el cas dels gossos, hi ha races que siguin més
apropiades per als infants?
El cert és que parlant de gossos i tenint en compte
que els nens generalment són molt actius i juganers,
recomanaria precisament tot el contrari, gossos que
tinguin un temperament el més tranquil i calmat

Hi ha prou conscienciació entre les famílies que un
animal no és una joguina i requereix atenció i cura?
Crec que en general sí. La nostra experiència ens mostra
com al centre veterinari ve moltes vegades tota la família
amb la mascota, i com des dels avis fins als més petits
s’estimen molt l’animal de companyia. A dia d’avui
quasi tothom que té alguna mascota (tant adults com
nens)
se l’estima com un més de la família, i
això crec que va en augment. Els
animals estan formant cada cop
més part de les nostres vides
familiars.

Quins aspectes cal valorar abans d’adquirir una mascota?
Caldria en primer lloc valorar l’espai en què podrem tenir
l’animal: no és el mateix un pis de 70 metres quadrats
que una casa amb jardí. O viure al centre de la ciutat o
en un poble envoltat de prats. D’altra banda, cal tenir en
compte , i és un aspecte molt important, les possibilitats
econòmiques. Cal pensar que el manteniment d’un
animal és costós, ja que a banda de visites, vacunes
i desparasitacions anuals (despeses veterinàries), cal
donarli una alimentació el més bona possible (i no
són barates). I tot i que sembli molt evident, com més
gran és un animal, més menja. Per exemple un gos de
la mida d’un pastor alemany pot menjar 70 o 80 euros
al més en pinso. Per tant, si no es tenen molts recursos
optaria per mascotes més econòmiques de mantenir,
com ara un conill o fins i tot un gat. I em pensaria molt
adoptar un gos si anem una mica justos. També cal tenir
en compte que cal anar al veterinari a ferli una revisió
i a vacunarlo almenys un cop l’any i desparasitarlo
cada tres mesos com a mínim. Cal pensar finalment que
si marxem de vacances , s’hauria de preveure poder
deixar l’animal amb algú de confiança , ja sigui un
familiar o bé alguna residència.
És adequat regalar un animal de companyia en celebracions com Nadal o aniversaris?
En el tema de les mascotes, com hem anat dient, cal
ser molt conscient del que tenim entre mans i el que
tindrem si tot va bé durant molt anys. Per tant no s’ha
de ser mai impulsiu i s’ha de tenir tot ben lligat. Per
tant, els impulsos ens poden jugar una mala passada
i fer que ens penedim aviat d’haver adquirit aquella
mascota, que pot acabar abandonada al carrer o en
una gossera sense que l’animal en tingui cap culpa. Per
això s’ha de parlar entre tots els de la família quines
responsabilitats agafarà cadascú i de quin temps es podrà
disposar. No pot ser que un gos estigui 12 hores tancat
a casa, per exemple, encara que el cap de setmana el
traguem molt més. Per sort cada vegada hi ha més lleis
que prohibeixen l’exposició d’animals als aparadors de
les botigues especialitzades, per així evitar l´impuls de
comprarlos, com si fos una mercaderia més. I és un
ésser viu, que no se’ns oblidi!

VETERINARI LES VALLS

C/ Joan Maragall, 2, altell A (davant la CASS) - AD500 ANDORRA LA VELLA
Tel. 868 486 - Urgències 340 486 - e-mail: hvlv2002@gmail.com
Horari: de dilluns a divendres de 9 h 30 a 14 h i de 16 h a 20 h - Dissabtes de 10 h a 13 h

Unes vacances
a la teva mida

D

es de l’última setmana de juny
fins a la primera setmana d’agost
la Fundació Pere Tarrés organitza
un ampli ventall de colònies d’es
tiu, pensades per a nens i nenes
amb edats compreses entre els 6 i els 17 anys. La gran
majoria de campaments es fan en anglès, el que fa que
els infants puguin practicar i perfeccio
nar els coneixements d’aquest idioma
també durant les vacances. Amb cases
de colònies i centres d’activitat repartits
arreu de Catalunya i de les Illes Balears,
la Fundació Pere Tarrés ofereix estades
amb les temàtiques més variades: ràfting,
activitats nàutiques, esports d’aventura,
hípica, robòtica, disseny de videojocs, rutes
de bicicleta per Mallorca, futbol, art, teatre,
dansa, cinema, música... Tria la que més
t’agradi i viu un estiu a la teva mida.

SUMMER CAMP
93 430 00 34

reserves@peretarres.org

www.peretarres.org/coloniesestiu

DISSENY DE MODA A CALAFELL

TEATRE A TIANA

Del 29 juny al 6 de juliol / 8 dies

Del 7 al 20 de juliol / 14 dies

De 8 a 17 anys

De 10 a 17 anys

580 €

795 €

MENORCA EN BICICLETA A CIUTADELLA

BALL A TIANA

Del 6 al 14 de juliol / 9 dies
Del 20 al 28 de juliol / 9 dies

Del 6 al 13 de juliol / 8 dies
Del 28 al 2 d’agost / 6 dies

De 13 a 17 anys

De 8 a 17 anys

695 €

345 €

ROBÒTICA I IMPRESSIÓ 3D A TIANA

DISSENY DE VIDEOJOCS A TIANA

Del 7 al 13 de juliol / 7 dies

Del 14 al 20 de juliol / 7 dies

De 10 a 17 anys

De 13 a 17 anys

610 €

610 €

CAMPAMENTS
SECCIÓ

Aprèn anglès i diverteix-te a Cerler!

Cada estiu durant els darrers 40 anys, moltes famílies
han enviat els seus fills al campament de Cerler. El
Summer Camp d’anglès està pensat per a nens i nenes
de 7 a 14 anys i té lloc a l’Hotel Monte Alba, a Cer
lerBenasque (Osca) durant el mes de juliol. Els nostres
campistes provenen de Catalunya, l’Aragó, les Illes
Balears i les Canàries i moltes altres parts d’Espanya
i de l’estranger.
El campament està format exclusivament per pro
fessors nadius que asseguren que tots els estudiants
millorin el seu anglès de manera significativa, a més
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de passarho bé. Els estudiants aprenen durant tot
el dia perquè se’ls anima a parlar anglès no només
a classe, sinó també en les activitats i excursions que
formen part d’un extens programa. En concret, es fan
tres hores de classes presencials diàries, més dues
hores d’esport i dues hores d’art i manualitats o altres
activitats a l’aire lliure.
L’allotjament i les aules del campament es troben a
l’Hotel Monte Alba i totes les habitacions disposen
de bany privat.
Els campaments estan dirigits per la senyora Mary Pal

mer, educadora internacional amb àmplia experiència
i dedicació total, que hi és present durant tot el temps
i ofereix vigilància durant tot el dia. Els estudiants
reben una atenció molt personalitzada.
Dissenyem les nostres activitats esportives i excursions
no només per ser divertides, sinó per potenciar l’exposi
ció a l’anglès, així com fomentar una bona esportivitat.
Els esports inclouen futbol, beisbol, voleibol, natació
i tennis. També fomentem el contacte amb la natura,
ensenyant als estudiants a respectarla i a estimarla,
i a tenir cura del medi ambient.

Us traslladem
d’Anglaterra a
Catalunya!
Per poder aprendre una llengua, cal utilitzarla de manera constant i
submergirse en ella. Per aquest motiu, si trieu el Summer Camp de Can
Puig els vostres fills estaran les 24 hores amb nadius i professors d’an
glès, de manera que tan sols parlaran en llengua anglesa. Aquest equip
docent animarà els infants i joves a parlar anglès i a ajudarse entre si per
poderse comunicar i ferse entendre.
Aquest estiu a Can Puig us oferim un programa vibrant en què cada dia
practicarem anglès amb monitors nadius d’una manera amena i divertida!
Les inscripcions estan obertes a nens, nenes i joves d’edats compreses
entre els 7 i els 16 anys. I no et perdis la Setmana Summer Camp Jove,
dirigida a tots aquells d’entre els 15 i 18 anys.
La casa de Can Puig està situada al poble de Sant Salvador de Guardiola,
municipi situat entre Manresa i el límit amb l’Anoia. L’entorn de bosc,
amb Montserrat com a fons, i la proximitat del poble de Sant Salvador
fan d’aquesta masia un lloc ideal per gaudir de la tranquil·litat amb la
màxima seguretat.
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Viu l’estiu a Entreacte!
TEATRE

L

es vacances d’estiu ja són aquí i l’escola de teatre Entreacte ha preparat
una agenda farcida d’activitats pensades per a nens i nenes de 6 a
14 anys. Durant cinc setmanes (les tres primeres de juliol, l’última
d’agost i la primera de setembre), Entreacte proposa una sèrie de
cursos intensius de cinc dies (de dilluns a divendres), centrats cadas
cun en una temàtica diferent. Les jornades inclouen tant treball a l’escola com sortides
a l’exterior, amb visites a alguns dels indrets i centres culturals més emblemàtics del
país. Posteriorment a aquestes excursions, els infants realitzaran activitats teatrals
relacionades amb el que han vist. Hi ha la possibilitat d’apuntarse a una o a diferents
setmanes i el preu per setmana (dinar inclòs) és de 110 euros per a alumnes que ja
estiguin matriculats a Entreacte, i de 125 per als no matriculats.
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www.guarderia-nins-andorra.com

ESCOLA BRESSOL
Classes separades per edat
Cuina casolana
Activitats d'aprenentatge
Tallers
Idiomes
Sortides a l'exterior
Activitats sensorials
Sala de psicomotricitat

Serveis per hores, dies o caps de
setmana i vacances escolars

LLAR D’INFANTS
de 3 mesos a 3 anys
obert 360 dies l’any
35 anys al servei de l’infant

LUDOESCOLA

Horari de dilluns a divendres: de 7.30 a 20.30 h· dissabtes i diumenges: de 8.00 a 20.30 h

C/ Josep Viladomat, núm. 5· Ediﬁci Salita Parc, bloc B-C · AD700 Escaldes-Engordany · Tel.: 826210

JOIES

2

les
seves
primeres
joies
1 . Ginette NY
Col·lecció Little Wolf
Penjoll i arracades en or rosa
de 18 quirats
2 . dinh van
Col·lecció Bubbles
Braçalet amb cordill i
papallona en or blanc
Braçalet amb cordill i avió en
or groc
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3 . Ginette NY
Braçalet Wish amb escarabat
en or rosa de 18 quirats
Braçalet Tiny Diamond Star
en or rosa de 18 quirats amb
estrella de diamants (0,04 ct)
4 . Calvin Klein
Rellotge d’acer unisex
Minimal 40 mm moviment
quars, resistent a l’aigua 30 m
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3

4
Av. Meritxell, 50 - Andorra la Vella - Andorra
Tél. (376) 885 110 - basicmercat.com

Summer Fun

language school

Casals d'estiu en anglès de 3 a 12 anys

L’UNIVERS DELS INFANTS, S.A. · Cif: A705369M · Els cursos no impliquen l’obtenció de cap títol oficial.

`

Reserva la teva placa!

De l’1 al 26 de juliol
Àgora International Andorra
Col·legi del Pirineu

Kids&Us Andorra · C / Prat de la Creu, 22 · AD500, Andorra la Vella
T. 817580 · pratdelacreuand@kidsandus.ad

www.kidsandus.es #HolidaysAtKidsandUs

language school
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Pediatre Online
La seva protecció,
la teva tranquil·litat

Quan vulguis
i des d’on vulguis

Amb els millors
pediatres

Sempre
connectats

SalutKids
Mai havia estat tan fàcil passar consulta perquè comptaràs amb
un equip de pediatres que t’oferirà, cara a cara a través de
videoconferència, tot l’assessorament necessari per resoldre
els teus dubtes quan ho necessitis.

C/ Pau Casals 10, planta 2
AD500 Andorra la Vella

T. +376 876 555
F. +376 860 759

atencioclient@assegur.com
assegur.com

346 555

Servei exclusiu
a través de l’App

