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Consum de corrent (cicle mixt) 129 Wh/km i emissions de CO
2
 (cicle mixt) 0 g/km. *Exemple de Finançament amb Financera Pyrénées, SAU– Avda. Meritxell 11- AD500 Andorra la Vella, per a un smart fortwo 

Coupé Electric Drive. PVP 21.020€ (Impostos, transport i ajuda PLA ENGEGA inclosos.) Vàlid per a sol·licituds aprovades ins al 30/06/2017, contractes activats i vehicles matriculats ins al 31/08/2017. 
Import a inançar 17.120€. Per 99€ al mes en 36 quotes, 10.000 km/any i quota inal de 7.600€, entrada 3.900€, comissió d’obertura 342,40€  (2%) + IGI. **Hi ha 3 possibilitats per a l’última quota: canviar 
el vehicle, retornar-lo (segons condicions del contracte) o adquirir-lo pagant-ne l’última quota. Sota l‘aprovació de la Societat Financera Pyrénées.

smart car center Automòbils Pyrénées
Prat de la Tresa, s/n. AD600 Sant Julià de Lòria. Principat d‘Andorra

Tel.: +376 88 07 00

www.pyrenees.ad

Quota inal: 7.600€****

>> smartlovers,  
arriba el nou smart elèctric.

Revolució 
silenciosa.



o 

Coupé Electric Drive. PVP 21.020€ (Impostos, transport i ajuda PLA ENGEGA inclosos.) Vàlid per a sol·licituds aprovades ins al 30/06/2017, contractes activats i vehicles matriculats ins al 31/08/2017. 
Import a inançar 17.120€. Per 99€ al mes en 36 quotes, 10.000 km/any i quota inal de 7.600€, entrada 3.900€, comissió d’obertura 342,40€  (2%) + IGI. **Hi ha 3 possibilitats per a l’última quota: canviar 
el vehicle, retornar-lo (segons condicions del contracte) o adquirir-lo pagant-ne l’última quota. Sota l‘aprovació de la Societat Financera Pyrénées.

smart – una marca de Daimler

smart fortwo Electric Drive

Entrada 3.900€

Quota inal: 7.600€**Per

en 36 quotes

99€
/mes

**
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Rock & Baby
tot pel bebè

Carrer Callaueta 7 
AD500 Andorra la Vella, Andorra

Nova 
Botiga/rockbabyandorra

+376 860 096

rock.baby.andorra@gmail.com

Nou mesos d’embaràs són el començament 
d’un amor incomparable, de noves il·lusions 
i també d’un temps ple d’incerteses, temors 
i decisions difícils.

Comença una nova etapa plena de moments 
màgics en la que ROCK & BABY us volem 
acompanyar per aconsellar-vos des de 
l’experiència per tal de que esteu preparats 

i us pugueu adaptar de la millor manera a 
l’arribada del vostre nadó. Al fer una llista de 
naixença evitareu regals repetits i poc útils, i 
obtindreu només el que realment necessiteu 
i heu escollit.

Consulta descomptes i condicions especials 
al fer la teva llista!

La llista de naixença

LLISTES DE NAIXENÇA
ROBA PREMAMÀ I INFANTIL
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planiicar el futur dels vostres ills.

i a les nostres oicines
www.creditandorra.ad

PENSAMENT

alumnes i que ells se sentin ben cotitzats 

i estimats pel professor és un factor molt 

important. No hi ha una altra manera més 

justa d’explicar el sentit de l’educació: 

“educar és un acte d’amor, un exercici 

de la caritat inte·lectual que requereix 
responsabilitat, dedicació i coherència 

de vida”.

L’educació necessita credibilitat i reco-

neixement dels educadors. La societat 

espera molt dels educadors i això cons-

titueix per a ells una responsabilitat i 

una oportunitat. 

Fem-nos sovint preguntes  com aquestes 

o semblants: què és el que veritablement 

importa i preocupa els educadors? per 

què s’apassionen i a què dediquen es-

pecialment els seus esforços en la la-

bor educativa diària?, estan centrats en 

l’essencial, en les autèntiques inalitats 
de l’educació?, dirigeixen l’atenció a la 

persona, al seu desenvolupament  i al seu 

desig d’autonomia i de llibertat? 

L’escola comença allí on és el nen, 

P
er educar en l’esperança cal 

començar per creure en l’edu-

cació i estimar-la. Aquest és 

el punt de partida fonamen-

tal.  Aquesta fe en l’educació 

implica especialment que els educadors 

coniïn en els nens i en els joves, que 
la societat coniï en els educadors i que 
els uns i els altres estimin la institució 

educativa, l’escola.

L’educació pretén fonamentalment de-

senvolupar la persona en les seves dife-

rents possibilitats. Tota educació, doncs, 

posa en el centre dels seus objectius, la 

persona del nen o del jove. Els punts de 

partença, els mètodes i els camins, poden 

ser diferents, però  el criteri fonamental, 

l’objectiu principal a aconseguir i els fruits 

a recollir sempre donen voltes per l’eix 

principal del creixement satisfactori de 

la persona i dels seus valors cientíics,  
humans i espirituals. L’important és 

fer-ho i aconseguir-ho en la pràctica tot 

reconeixent  el caràcter central del nen, 

de l’adolescent o  del jove. Per això, són 

necessaris educadors que creguin, de 

veritat, en els joves i els ajudin a valorar 

i a potenciar i desenvolupar amb goig els 

recursos que cadascú porta dintre seu.

Creure en els infants i els joves signiica, 
abans que qualsevol altra cosa, acollir-los 

en la seva pròpia vida i realitat. En tot 

ésser humà hi ha més coses dignes d’ad-

miració que de menyspreu. L’educador 

ha d’estar convençut que tot jove, per 

difícil que sigui, té un punt accessible al 

bé i aquest punt és el primer que l’educa-

dor ha de descobrir per tal que d’aquesta 

corda sensible del cor, se’n pugui treure 

el màxim proit. Per això cal  apostar per 
una pedagogia de l’esperança amb un 

convenciment ben ferm que és la joventut 

la que regenerarà la societat.

En el fons d’aquesta coniança educativa 
en els joves hi ha la coniança radical 
en la persona humana, en la convicció 

de la seva dignitat i del seu valor  com 

a persona.

L’èxit de l’educació és gairebé sempre, 

també, qüestió de sintonia i d’amor entre 

els alumnes i el professor. Estimar els 

l’adolescent o el jove, creant un punt 

de trobada amb els seus interessos vitals 

i entrant en diàleg amb el seu cor. Una 

bona escola necessita “bons mestres” 

i “bons estudiants”. No n’hi  ha prou  

amb un d’aquests components. És ne-

cessari que un vulgui ensenyar i l’altre 

vulgui aprendre; i és necessari que, al 

costat d’ells, això sigui també el que vol 

la societat. En això consisteix el veritable 

amor a l’escola. 

L’esperança està plantada dintre de l’és-

ser humà. Podem reprimir-la o podem 

fomentar-la i fer-la créixer. No tenim 

cap fórmula màgica. Tot és fruit de molt 

esforç, treball, responsabilitat i dedicació, 

que són els ingredients essencials del 

veritable amor educatiu.

 Si volem, podem.

Mn. Pepe Chisvert

Rector de Sant Julià de Lòria i delegat 

d’ensenyament del Bisbat d’Urgell

L’esperança: 
clau en l’educació



Aprèn a estalviar amb la PIOtargeta de Crèdit Andorrà! Una targeta 
per a infants de �ns a 12 anys, amb la qual estalviar és molt senzill:

Aconseguir-la és molt fàcil!

és gratuïta
serveix per ingressar els teus estalvis
la pots fer servir en qualsevol terminal d’ingrés

Encara 
no tens la 
PIOtargeta?

Perquè és durant la infància que s’adquireixen els hàbits més 

importants, a Crèdit Andorrà volem ajudar els pares a 

fomentar l’estalvi mitjançant les noves tecnologies, com els 

terminals automàtics i una targeta moderna i dissenyada per als 

infants que converteix el fet d’estalviar en un gest fàcil i divertit.

A més, amb els Plans Estudiant Piolet podreu començar a 

planiicar el futur dels vostres ills.

88 88 88

i a les nostres oicines

Informa-te’n

www.creditandorra.ad
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CAMPUS

Divertir-se en 
anglès
P assar-ho bé mentre s’aprèn 

anglès. Aquesta és la i-

losoia dels campaments 
English Summer, una ini-

ciativa 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 

-la immersió lingüística és total perquè 

es treballa en anglès les 24 hores-, amb 

tot tipus d’activitats esportives i de lleure. 

Els participants andorrans a English Sum-

mer poden escollir entre cinc campaments 

arreu de Catalunya -Vallclara, Poblet, Ta-

marit, Prades i Cerdanya-, i estades d’una, 

dues o tres setmanes. Els torns s’organitzen 

en diferents franges segons l’edat (de 5 

a 14 i de 13 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. 

A més, 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 és garantia d’un 

tracte professional i familiar, amb una 

atenció personalitzada i propera, unes ins-

tal·lacions modernes i còmodes.

A més, a English Summer també són ex-

perts en l’organització de cursos i estades 

a l’estranger (Anglaterra, Irlanda, Estats 

Units, Canadà o Alemanya, entre d’altres), 

tant per a joves des dels 7 anys, com per a 

adults. Una manera ideal d’aprendre un 

idioma, descobrir una nova cultura i gaudir 

d’unes vacances inoblidables.

Pots informar-te sobre els cursos d’English 

Summer sense cap compromís, amb la de-

legada a Andorra, Montse Mateu, al telèfon 

322 595.



1  Empresa familiar.

2  Experiència: des de 1980, més de 35 anys d’experiència. 

3  Confiança: més de 45.000 famílies ja han confiat en nosaltres.

4  Seguretat: supervisió exhaustiva dels alumnes.

5  Garantia: més del 60% d’alumnes repeteixen.

6  Professionalitat: més de 450 treballadors (el 80% han sigut alumnes).

7  Atenció personal: tracte proper i humà.

8  Instal·lacions pròpies: 4 centres residencials en propietat.

9  Innovació: busquem novetats i més serveis.

10  Qualitat: compromesos amb el valor de la qualitat.

Learn english having fun!

Regne Unit - Irlanda
Estats Units - Canadà

CURSOS
D’IDIOMES A
L’ESTRANGER

COLÒNIES D’ANGLÈS

Vallclara - Poblet - Tamarit - Prades - Cerdanya

CAMPAMENTS
TEMÀTICS

Tecnologia - Cuina - Dansa 
Equitació - Tennis - Pàdel
Esports aquàtics - Vela

Summer camps in Spain

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES

www.englishsummer.com

ESTABLISHED IN 1980

Montse Mateu 
Delegada d’English Summer S.A. a Andorra

+376·322·595  |  mmateu@me.com
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T
ots som d’adults, una mica 

l’infant que vam ser. Hem 

après a canalitzar i reprimir 

certes emocions, però en gran 

part som el que som gràcies 

o malgrat l’entorn i les experiències vis-

cudes de petits.

La infància és una època cabdal en el 

desenvolupament de l’ésser humà. Com 

a pares desitgem tots els encerts per als 

nostres ills. Mirem de fer-ho el millor 
que podem i sabem, estructurant la seva 

educació segons els valors que consi-

derem importants, posant al seu abast 

totes aquelles eines que pensem que són 

imprescindibles per preparar-los per a la 

vida. No obstant, a vegades, els pares ens 

adonem un pèl tard que els nostres ills, 
que són el projecte més important de les 

nostres vides, tenen unes arrels que no 

són suicientment sòlides per afrontar 
els reptes de la vida.  

Cal conscienciar-nos de la importància que 

tenen els tres primers anys de la vida d’un 

infant en el seu desenvolupament futur. 

És una etapa fonamental i que passa molt 

ràpid, però és el moment més favorable per 

desenvolupar tant l’educació emocional 

com l’educació en valors i establir les bases 

perquè en el futur l’infant pugui gaudir d’un 

sòlid desenvolupament motriu, cognitiu, 

emocional, i psicològic. I com es fa? Doncs 

generant i oferint contextos rics en estímuls 

que permetin als nadons desenvolupar les 

seves potencialitats. Són força receptius a 

establir relacions d’afecte, de respecte, a 

reconèixer-se i gestionar-se les emocions. 

Cal posar-los davant de reptes nous, per-

què hagin de trobar solucions, situar-los 

davant de situacions que desconeixen i que 

els forcen a pensar i a espavilar-se per ells 

mateixos. Això és un bagatge que portaran 

amb ells la resta de la seva vida, ho tindran 

interioritzat i ho aplicaran en les seves 

relacions socials, de parella, i professi-

onals. Una alta autoestima, la seguretat 

en un mateix, l’autonomia, el gust per la 

lectura, la cultura de l’esforç, es forgen en 

aquests primers anys, etapa on el cervell 

s’està formant mitjançant les connexions 

neuronals i cal aproitar l’oportunitat per 
afavorir aquests aprenentatges.

No hi donem prou importància, ni no-

saltres com a pares, ni la societat, ni les 

institucions públiques. Molts problemes 

psicològics, de retards en l’aprenentatge, 

de socialització que aloren a edats més 
avançades es podrien perfectament re-

soldre llavors.

A Andorra tenim un gran vuit en polítiques 

d’infància, malauradament la tendència 

generalitzada és l’escolarització dels in-

fants com abans millor, si es poden posar 

a l’escola amb dos anys no s’esperen als 

tres! És al meu entendre un greu error, 

caldria retardar almenys ins als tres anys 
complerts l’escolaritat obligatòria i que 

totes les famílies puguin tenir accés a guar-

deries de qualitat, a bon preu i amb horaris 

lexibles. Desitjaria una política decidida 
de co·laboració públic/privat i invertir en 
escoles bressol concertades amb uns bons 

plans pedagògics que permetin potenci-

ar les grans capacitats innates que tenen 

tots els nens quan neixen. Els beneicis de 
proveir un servei d’atenció a la primera 

INFÀNCIA

La importància de l’educació 
en els primers anys de vida

Cal conscienciar-nos 
de la importància que 

tenen els tres primers 
anys de la vida d’un 

infant. És el moment  
clau per desenvolupar 

tant l’educació  
emocional com pel que 

fa a valors. 



adolescents que van accedir els seus primers 

anys de vida a escoles bressol de qualitat 

amb programes d’estimulació primerenca. 

Com a fundadora de Kids Services, i de 

manera més especíica de l’escola infantil 
Kids puc corroborar aquestes estadístiques 

en els nostres 16 anys de trajectòria. Amb 

un equip de professionals que senten pas-

sió pel que fan, on els valors personals de 

cadascuna convergeixen amb els valors 

generals de l’empresa. Sentim el desig 

d’educar com un desig de gaudir. Som les 

preparadores dels somnis i desitjos que es 

manifestaran al llarg de la vida d’aquests 

infants. Busquem crear un clima emocional 

que convidi al desenvolupament de totes 

les grans capacitats que té un nadó, perquè 

ningú quan neix està predestinat a tenir 

fracàs escolar. Educar és impulsar a cons-

truir la millor persona possible, arribar a 

la millor versió d’un mateix per contribuir 

en la nostra mesura a fer un món millor.  

Aquesta tasca no  substitueix en cap cas 

al gran rol que li toca desenvolupar a la 

família, sinó que es complementa. 

Acabo amb una frase d’Hesíode, poeta de 

l’antiga Grècia:  “l’educació ajuda la persona 

a aprendre a ser el que és capaç de ser”.

   

                                         Clara Pintat

               Directora executiva Kids Services

infància de qualitat 

i mixt, públic/privat 
són molts, en men-

cionaré dos. Primer, 

penso que el sector 

privat és més àgil i 

dinàmic i pot oferir 

un servei eicient i 
adaptat a les neces-

sitats de la societat, 

i el sector públic pot 

atenuar la necessària 

dependència vers al 

compte de resultats. 

Segon, crec que s’ha de 

poder garantir l’equi-

tat en les oportunitats 

educatives futures, és 

a dir, donar igualtat 

d’oportunitats des 

del bressol a tots els 

nadons, independentment de la capacitat 

econòmica de les seves famílies, i que tot-

hom es pugui beneiciar dels programes 
d’estimulació cognitiva, motriu i social en 

el moment més propici, que és dels 0 als 

3 anys. Està àmpliament demostrat que 

la inversió en la primera infància genera 

innegables i extensos beneicis. Un dels 
informes PISA de l’OCDE demostra que 

el rendiment escolar és superior entre els 

Educar és impulsar 
a construir la millor 
persona possible, arribar 
a la millor versió d’un 
mateix.

confiança
experiència
proximitat

solvència

LA PRIMERA COMPANYIA

D’ASSEGURANCES

ANDORRANA

Av. MERITXELL, 88 - TELÈFON 806 806 - FAX: 824 605 - E-MAIL: CAA@XSA.AD - ANDORRA

1951-2017

+ de 65 anys

ELS VOSTRES ASSESSORS EN ASSEGURANCES

Professionalitat, experiència, proximitat, solvència i servei

Av. Meritxell, 88, 1r esquerra - Andorra la Vella - Tel.: 804 490 - Fax: 865 100 - E-mail: s&c@xsa.ad - s&c@andorra.ad

·Automòbils · Tot risc de la construcció

·Multirisc a la carta · Garantia desenal
(llar, comunitats, comerç, hotels, etc) · Maquinària

· Incendi-Robatori · Assegurança accident personal

· Responsabilitat civil general · Vida

· Exposicions · Transport

Agen ts  exc lu s iu s

2017
+ de 45 anys

al vostre servei
amb la vostra confiança

A S S E G U R A N C E S

SANTAMARIA COSAN

Fa més de 40 anys que assegurem 
els escolars d’Andorra.

El nostre futur!

1968
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ACADÈMIA

C om cada estiu, Singular 

us ofereix cursos inten-

sius setmanals divertits 

oberts a totes les edats, 

amb professors nadius i 

grups molt reduïts per aproitar al màxim 
les classes.

Els nens d’entre 8 i  12 anys s’ho passaran 

molt bé amb el Hogwarts Acting School, on 

es combinen classes d’anglès dinàmiques 

amb la preparació d’una obra de teatre 

100% en anglès amb la temàtica de Harry 

Potter als matins (de 9.00 a 13.30). A més 

de fer d’actors, també seran artistes, ja 

que prepararan les màscares, els decorats 

i tot allò que sigui necessari per poder fer 

una bona posada en escena. 

També volem que els adolescents portin 

l’anglès més enllà de les aules. Tindran 

l’oportunitat de combinar classes d’anglès 

amb fragments de pe·lícules en V.O., de 
dilluns a dijous a les tardes (de 15.30 a  

18.00). Al llarg de cada setmana, a més 

d’una hora i quart de classe al dia, es veurà 

un fragment d’una pe·lícula, es repassa-

rà el vocabulari complicat abans de cada 

escena i  s’analitzaran els personatges 

i la trama de cada part vista. La nostra 

metodologia dinàmica farà que les tardes 

els passin volant! 

Els adults també tindran l’oportunitat de 

polir el seu anglès aquest estiu. Els cursos 

intensius pràctics i dinàmics us acostaran 

a l’anglès real. Us proposem classes di-

àries d’hora i mitja de dilluns a dijous 

utilitzant recursos reals dels mitjans de 

comunicació tant anglesos com ameri-

cans. Si el que voleu és preparar-vos 

per a un examen oicial, també hi hem 
pensat. Els cursos personalitzats amb 

professors qualiicats i amb molta ex-

periència en preparació d’exàmens, us 

acostaran al títol. Us facilitarem totes 

les eines que necessiteu, centrant-nos 

en una part de l’examen al llarg de cada 

setmana. A més de les classes diàries, 

us proporcionarem exàmens passats i 

un espai per fer-los en condicions reals 

fora de l’horari de classe. 

Animeu-vos i gaudiu d’un summer 

en anglès sense moure-us d’Andorra!

Un ‘summer’

100% en anglès
Singular

Tots els membres de casa tenen les portes obertes 
per passar un estiu totalment en anglès amb els 
cursos intensius de Singular Acadèmia d’Anglès.
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AINA

creix, una de les quals és “fonamentar 

la convivència”. Tot seguit es posaren a 

cantar per al buscador d’amics: “Hola, ja 

som a la llar, / aquesta és la llar que cada 
setmana / ens fa molt més grans. / Però, 
avui s’ha enxiquit el cos dels estels / que 
ens van veure ahir, / carregats, passar / 
motxilles al braç cançons de vianants...”

La Maria Lu proclama: “A AINA, troba 

el Petit Príncep dins teu.”

El Petit Príncep, emocionat per l’acolli-

ment, els conia: “je vous ferais cadeau 

d’un secret”. Amb ritu –une chose trop 

oublié- obre la motxilla i regala a cada 

jove una rosa del seu planeta, per em-

pegar-la a la portada del diari personal 

de colònies 2017.

És un preciós ram de roses, cada una de 

les quals té un nom fet vida: educar amb 

el cor. Estima. Felicitat. Escola. Flama. 

Convivència. Família. Vitalitat. Empatia. 

Evangeli. Generositat. Diversió. Natura. 

Acolliment. I·lusió. Somriures. Intensitat. 
Solidaritat. Idees. Caliu. Idiosincràsia. 

Tendresa. Altruisme. Persones. “Alter-

nativitat”. Oasi. Amistat. Unió. Alegria. 

Fidelitat. Sempre. Voluntariat. Apren-

dre. Esforç. Donar. Compartir. Escoltar. 

Treball. Respectar. Futur. Cants. Mun-

E
l dissabte de Glòria, a 2/4 
de 9 del matí, sota la mi-

rada  serena i penetrant de 

la Majestat de Sant Joan de 

Caselles... “vous imaginez 

ma surprise, quand une drôle de petite 

voix a interrompu ma prière”.

“Elle disait”:

Si us plau... deixeu-me fer colònies a 

AINA!

Ep, què dius?...

Deixeu-me fer colònies, si us plau.

No m’ho podia creure! M’he fregat els 

ulls. Volia veure si era veritat el que veia. 

“J’ai vu un petit bonhomme tout à fait 

extraordinaire.”

La sorpresa fou encara més gran en ado-

nar-me que el Petit, abillat de Príncep, 

portava una motxilla ben plena, vés a 

saber de què. La seva mirada, que relectia 
la bondat del cor, em deixà fora de joc.

Molt torbat i encuriosit a la vegada, li 

vaig demanar:

“Què t’has perdut, bon minyó?”

“Si us plau, deixeu-me fer colònies a 

AINA”, insistí el Petit Príncep.

Ens entrecreuem un somriure de felici-

tat... i aquesta va ser la meva resposta:

“No t’ho puc negar! Ja veig que portes la 

motxilla. Ara, ja crec que sé que hi portes.

No!, no!, no!... encara que sigui un Petit 

Príncep soc un cas social. Em van infor-

mar a l’asteroide B 6612 que a Canillo hi 

ha una casa per a tothom amb la divisa 

“A l’estiu, cap infant, sense colònies”.

El Petit Príncep, nou vingut, ho digué 

entossudit, sabent ben bé el que es deia. 

( A AINA, els nens més febles són una 

mica més petits prínceps que els altres).

La seixantena de monitors i monitores de 

la Pasqua Jove entren a l’església de Sant 

Joan de Caselles per celebrar la pregària 

del matí. Ens tallen la conversa. Amb tot  

i això fou un moment màgic:

El Glenn, reconeix el nen i exclama:

“Hi havia una vegada un Petit Príncep 

que habitava en un planeta no més gran 

que ell i que tenia necessitat d’un amic.

Els companys reconegueren el buscador 

d’amics. El Petit Planeta AINA té amb joia 

les arrels de l’arbre que fa 41 anys que 

tanya. Senderisme. Projecte. Projecció. 

Exce·lència. Ànima. Fe. Preguntes. Jesús.
Gràcies, Petit Príncep. Les teves roses 

perfumaran les parets del taller de Sant 

Galderic, on donem les classes per di-

plomar els monitors”, airma feliç el 
mossèn, en nom de tots els monitors.

El Crespo, psicòleg, fa el prec: “Queda’t 

amb nosaltres, i guia’ns pels planetes que 

tu has visitat. És la millor manera de crear 

lligams [fer amics] entre els ainistes”.

La Raquel i l’Anna del campament TA-

MARROS i CAINA proposen regalar al 

generós ainista Príncep, des de la Pasqua 

Jove, l’Himne 2017 de l’Estiu del Petit 

Príncep:

“Tot va començar / en un asteroide llunyà 
/ sorra i més sorra allà on mirés / em 
trobava perdut al desert / no perdeu la 
i·lusió. Imagineu-vos que torneu a ser 
nens. / Ai! Qui pugués aturar el temps. 
/ Això d’anar-se fent gran, no ens mola 
gens. / Traieu el nen que porteu dins... 
perquè dins de la gent, / sempre hi ha 
un príncep valent.”

El Petit Príncep ofrenà el projecte educatiu, 

amb els pares i mares dels monitors, com 

a testimonis, a l’acte de les promeses 

de la vetlla pasqual amb els canillencs:

1. PROMETEM desenvolupar la nostra 

autonomia i la dels infants i adolescents.

2. PROMETEM ser actors de crear lli-

gams socials entre els monitors i també 

entre la mainada de les set parròquies 

andorranes.

3. PROMETEM fer créixer l’estar bé  amb 

mi mateix.

4. PROMETEM ser responsables de tot el 

que se’ns dona: la casa i tot el seu entorn; 

i ser respectuosos amb la manera de ser 

dels altres.

Aquestes promeses les segellaren                          

posant-les a la falda de la Mare de Déu 

de Meritxell, la Mare amorosa de tots i 

Conident meva, molt especial tot can-

tant-li : “No ens deixis, Mare meva / resta 
sempre al meu costat / perquè pugui cada 
dia / compartir amb els germans... Ave 
Maria.

Mossèn Ramon de Canillo

L’estiu del 
Petit Príncep

tanya. Senderisme. Projecte. Projecció. 

Gràcies, Petit Príncep. Les teves roses 

perfumaran les parets del taller de Sant 

Galderic, on donem les classes per di

El Crespo, psicòleg, fa el prec: “Queda’t 
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S
i aquest estiu vols 

aprendre un munt 

d’esports en un sol 

espai, 360ºeXtrem 

és el teu lloc. Du-

rant els mesos de juliol i agost, 

ha organitzat dos camps 

pensats per a nens i nenes a 

partir de 6 anys, de dilluns a 

divendres, de 17 a 20 hores. 

La primera setmana serà del 3 

al 7 de juliol i l’última, del 28 

d’agost a l’1 de setembre. Et 

pots apuntar per a la setmana 

o setmanes que vulguis! Les 

inscripcions ja estan obertes! 

Inscriu-te a la recepció del 

360ºeXtrem o bé, al correu 

electrònic esport@360extrem.com

D’una banda, podràs gaudir del camp 

multiesport, on realitzaràs jocs, circuits, 

aprendràs a saltar al llit elàstic i a fer acro-

bàcies, aprendràs o milloraràs tècniques 

com skate, escúter i moltes més disciplines. 

Tot això amb els monitors del 360ºeXtrem, 

altament qualiicats i formats. El preu del 
camp és de 40 euros per setmana, però si 

el teu germà o germana s’apunta amb tu al 

mateix camp, tindrà un 10% de descompte. 

Hauràs de portar material -skate, escúter, 

patins, casc…-, però si no en 

tens, te’l deixem nosaltres 

gratuïtament. 
D’altra banda, al camp de  

gimnàstica podràs aprendre a 

fer tombarelles, rodes, mor-

tals o millorar el que sàpigues 

fer. Sigui quin sigui el teu ni-

vell i edat, et divertiràs fent 

acrobàcies, lexibilitat, core-

ograies, saltant al llit elàstic, 
jocs, gimcames i molt més. El 

preu del camp és de 35 euros 

per setmana, i el teu germà 

o germana també tindrà un 

10% de descompte si s’inscriu 

amb tu.

Del 22 de maig al 2 de juliol, 

el 360ºeXtrem romandrà tancat per agafar 

forces i fer manteniment. Tornarem a obrir 

les portes el pròxim 3 de juliol. Durant l’es-

tiu tindrem nous horaris i estarem oberts 

de dilluns a divendres de 16 a 21 hores. 

Dissabte i diumenge tancarem.

FREESTYLE

Passa-t’ho súper amb 
els camps d’estiu de

360ºeXtrem
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SHOPPING

Regala’ls-ho!

Pandora

Charms per 

posar a dins del 

collaret Locket

26 €
Pandora

Collaret Locket

en plata i vidre 

sair
116 €

DiamonFire

Arracades en plata i

circonites 4 mm

44,10 €

Swarovski

Collaret Fizzy

62,10 €

Carrera

Ulleres de sol

109 €

Swarovski

Arracades papallones

en acer rodiat

44,10 €

Ray-Ban

Clubmaster

110 €

Ray-Ban

Aviator Small Metal

96 €

Biba

Bandolera Atlanta 

Cream rosa en pell

44,99 €

Pandora

Polseres en cuir i plata

44 € / unitat

Lancaster

Bandolera mini 

Crossbody en pell

109 €

Gucci

Diamanissima 
en acer

586 €

Hamilton

Khaki Field

40 mm automàic
380 €

Ferrari

89 €

Tommy 

Hiliger
148 €

Ferrari

62 €

Fossil

Smartwatch

Qwander en 

acer i silicona

224 €





22

Shopping: Baby shower

L a tradició americana en forma 
de Baby Shower s’imposa 
també al nostre Principat. En 
aquesta mena de festes, els 
familiars i amics de la parella 

compren tot tipus d’objectes per donar 
la benvinguda al nou membre de la casa. 
Existeix un plan millor per rebre al teu 
bebè?

Jocs, menjar, invitacions, decoració... Una 
celebració en la que el protagonista encara 
no ha nascut, així que la tasca d’escollir el 
regal perfecte es complica especialment. 
Què regalar al rei de la casa? Un veritable 
repte per als convidats, que poden sentir-
se abrumats per la voràgine de la moda 
infantil. 

A l’hora d’anar a comprar el regal perfecte 
per el nostre Baby Shower, és necessari 
pensar en els pares. Amb quin estil els 
deiniríes? Clásics, moderns, elegants, 
desenfadats... Segons la manera de vestir 
dels anitrions escollirem el nostre regal. 

Afortunadament, l’ àmplia oferta de 
marques pot facilitar-nos aquesta àrdua 
missió.

FESTES

baby Dior

Gucci

Rock & Baby

Summer Infant

La manera més divertida de rebre al nou membre de la familia!

Gucci

Gucci

Gucci

baby Dior

baby Dior

Party Fiesta

Party Fiesta



Kids&Baby Jewellery 
és la nova col·lecció de joieria 

per a nadons i infants creada per 
NEREA AIXÀS. 

Diferents motius en conjunt d’arracada, 
polsera i penjoll en plata i plata amb bany d’or. 

Fil i pompó de cotó amb combinació 
de pedretes de fantasia.

Vine i descobreix-les 
a la botiga NEREA AIXÀS. 

Kids&Baby 
Jewellery

by NEREA  AIXÀS

ANDORRA

ILLA CARLEMANY · AV. CARLEMANY, 68, AD700 ESCALDES  
T. +376 869 595

BARCELONA

C/ SANTJOANISTES, 33, 08006 BARCELONA
T. +34 934 411 989

www.nereaaixas.com



34’99 €
NIKE

CALÇAT ESPORTIU

17’99 €
LOTTO
CALÇAT

22’99 €
+8000

CALÇAT TREKKING

7’95 €
BATTI

MITJONS ANTILLISCANTS

12’99 €
CHAMPION

SAMARRETA

18’99 €
ADIDAS

SAMARRETA

19’99 €
JOHN SMITH

CONJUNT ESPORTIU

16’99 €
JOHN SMITH

CONJUNT ESPORTIU

20’99 €
JOHN SMITH

CONJUNT RUNNING

8’99 €
JOHN SMITH

SAMARRETA

10’99 €
JOHN SMITH

BIKINI

7’99 €
JOHN SMITH

BANYADOR



primeres marques,
           preus baixos!

calçat i moda esportiva

Av.Tarragona, 20 - AD500 Andorra la Vella25
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VIATGES

Des de destinacions exòtiques ins a d’altres més properes i accessibles, 
l’opció de viatjar en família guanya cada cop més adeptes. Les possibilitats 
són i·limitades, tan diverses com la imaginació i la curiositat de descobrir món 
permetin.  Entre les destinacions més populars cal destacar:

Els misteris de l’Àfrica a l’abast dels més petits, 
en el que és un dels desplaçaments estrella 

per a les vacances. Agències especialitzades 

com TravelKids disposen de diversos progra-

mes pensats per descobrir Kenya en família. 

Diferents rutes i activitats fan que aquesta 

preciosa destinació esdevingui una font d’ex-

periències inoblidables. Destaquen les visites 

a la reserva d’Amboseli, on es pot realitzar un 

espectacular safari fotogràic. O recórrer els 
paisatges del llac Naivasha, un dels indrets 

més emblemàtics del país. Sense oblidar, és 

clar, l’espectacle d’explorar la planícia del 

Masai Mara, en ple contacte amb la fauna i la 

població autòctones.

Kenya
Dinamarca
Legoland

És un parc temàtic ja mític, creat a la localitat 

de Billund el 1968, on va néixer el creador de 

Lego, Ole Kirk Christiansen. Tot i que la idea 

inicial va ser crear un parc per als més menuts, 

Legoland ha anat seduint ràpidament els qui 

van deixar de ser nens ja fa temps, gràcies a 

les seves divertides atraccions, i a les recons-

truccions que es poden admirar a Miniland, 

una còpia miniaturitzada del món feta amb 

milions de peces Lego. A Legoland, els nens 

es poden  treure el primer permís de conduir 

a la Toyota Traic School, o coure pa a l’antic 
oest. També cal destacar la muntanya russa 

del Castell del Rei o el submarí de l’aventura 

entre els taurons d’Atlantis Sea Life. En to-

tal, hi ha més de 50 atraccions perquè tota la 

família en pugui gaudir.

París
Disneyland

Tot un clàssic del turisme amb nens, Disneyland 

París és el parc d’atraccions de The Walt Dis-

ney Company, situat a Marne-la-Vallée, a 32 

quilòmetres a l’est de la capital francesa. Des 

de la seva inauguració, el 1992, el recinte ha 

acollit més de 300 milions de visitants, i s’ha 

convertit en la destinació turística més visi-

tada d’Europa. La Disney Village compta amb 

dos parcs –el parc temàtic Disneyland París 

i el parc Walt Disney Studios– que ofereixen 

57 atraccions, un centre d’entreteniment, 7 

hotels, 2 centres de congressos, 62 botigues, 

58 restaurants i un camp de golf. Es tracta d’un 

viatge a l’interior del món màgic de Disney a 

través de 5 zones temàtiques, amb ininitat 
d’aventures i sensacions.
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1 2

3

1.  Nairobi. KENYA

2.  Playmobil Park. ALEMANYA

3.  Monteverde. COSTA RICA

Per als més aventurers, Costa Rica ofereix 

platges, selva, rius, muntanyes, volcans…i 

sobretot fauna i lora en estat pur. A cada pas 
hi ha un Parc Nacional, així que als nens els 

entusiasma veure els animals al seu hàbitat 

natural, així com la bellesa del paisatge, tant 

si es tracta de platja com de muntanya. Poques 

destinacions poden oferir una gamma tan 

àmplia de paisatges. Hi ha moltes formes 

de viatjar a Costa Rica, amb circuits tancats, 

amb agències de viatges o per lliure. Una bona 

opció és contractar directament amb un tou-

roperador de Costa Rica i llogar un vehicle 

4x4, ja que es tracta d’un país molt segur per 

viatjar al nostre aire. Això permet adaptar el 

viatge al ritme dels nens.

Costa Rica
Situat a l’oest de Núremberg (Alemanya), i en 

una ubicació privilegiada, Playmobil FunPark 

és un parc temàtic dedicat al cèlebre fabricant 

de joguines. Una meca de l’entreteniment 

de 90.000 m² per jugar, moure’s i desco-

brir, i apte per a nens a partir de tres anys. 

Les zones interactives inclouen un vaixell 

insígnia pirata de 17 metres de longitud, un 

castell medieval amb impressionants vistes, 

una població d’indígenes nord-americans, 

una mina d’or i pedres precioses, una granja 

amb trajectes preixats per anar en tractor, 
dinosaures amb rutes per als exploradors 

i una casa-arbre amb una font encantada, 

entre moltes altres sorpreses.  Un altre punt 

destacat del FunPark és el HOB-Center de 

5000 m². Allà hi ha intrèpids víkings, vida 

urbana moderna, romàntics castells de conte 

i cavallers medievals. A la zona interior els 

petits poden jugar amb igures Playmobil 
originals en format XXL a la ciutat de jocs de 

més de 1500 m² d’extensió. 

Alemanya
Playmobil FunPark

Continúa a la pàgina següent
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VIATGES

4

5

6

7

4. Santa Claus Holiday Village (Lapònia). FINLÀNDIA

5. Legoland (Copenhaguen). DINAMARCA

6. Eurodisney (París). FRANÇA

7. Canopy Tour (Monteverde). COSTA RICA

CONSELLS A L’HORA DE VIATJAR AMB NENS
És important tenir-ho tot ben planejat, començant per la reser-
va del viatge, que es farà al més aviat possible per així poder-nos 
beneiciar de descomptes i preus especials. Abans de marxar cal 
revisar-ho tot, ser conscients de tot el que ens farà falta i del que 
necessitaran els nens durant les vacances. Durant el viatge cal 
tenir molt present la seguretat de tota la família, tot i que també 
és important tenir algun tipus d’entreteniment... Algunes agèn-
cies de viatges, però, disposen d’equips exclusius d’animadors.
Una vegada al país de destinació cal protegir-se del sol i de la ca-
lor o del fred, segons quin sigui el cas. De tota manera, cal tenir 
en compte aquests aspectes:
- Portar la roba i el calçat adequats.
- Evitar el consum d’aigua no embotellada per evitar la diarrea 
del viatger (DV) o altres malalties infeccioses.
- Evitar la deshidratació, sobretot en el cas dels nens.
- Portar una bona farmaciola de viatge on no han de faltar anti-
pirètics i analgèsics, repe·lents d’insectes, crema de protecció 
solar (mínim FPS 15), solució de rehidratació oral, medicaments 
per al mareig i material general per a cures, entre d’altres.
-Contractar una assegurança de viatge (en molts paquets turís-
tics ja ve inclosa).

Destinació especialment pensada per a les 

vacances de Nadal, la Lapònia inlandesa és 
probablement el més semblat a descobrir 

l’autèntic paradís d’hivern, amb l’atractiu 

afegit de conèixer personalment el Pare Noel. 

Una increïble experiència que despertarà tots 
els sentits dels més petits de la casa, amb 

increïbles excursions al Cercle Polar Àrtic a la 
recerca de l’Aurora Boreal, un complet progra-

ma d’activitats i allotjament en fantàstiques 

cabanyes. A més, també permet conèixer els 

secrets dels sami, la tribu de l’àrtic i l’únic 

poble indígena d’Europa.

Lapònia

Per a informació i reserves: Viatges Emocions 



V I AT G E S  E N  FA M Í L I A

AD500 Andorra la Vella

Tel.: 807 900 

emocions3@andorra.ad

Plaça Coprínceps, 4 bis, local 3

AD700 Escaldes Engordany

Tel.: 829 044

emocions2@andorra.ad

Plaça Guillemó, 5

AD500 Andorra la Vella

Tel.: 806 006

emocions@andorra.ad

Les vacances en família són sinònim de diversió, però també 

Creuers en família

Parcs d’atraccions

Destins temàtics

Viatges amb animadors

Celebracions familiars i grups

W E

C/ de l'Aigüeta, 18

7
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PUBLIREPORTATGE

Smart Toilets, 
la revolució al bany

L
’aigua ens acompanya al llarg 

de tot el dia, facilitant-nos la 

neteja en cada moment. A partir 

d’ara, a més, també ens pro-

porciona la màxima higiene a 

l’inodor. El prestigiós fabricant Roca lidera 

la revolució de l’aigua amb els nous Smart 

Toilets: innovadors inodors i seients dotats 

de la tecnologia necessària per garantir la 

màxima higiene personal on ins avui no 
ens rentàvem amb aigua.

Accediu a una experiència d’higiene to-

tal de la mà de la nova tassa integrada de 

Roca, que ofereix també funcions de rentat 

íntim. In-Wash marcarà un abans i un 

després en les vostres rutines de neteja 

des del primer ús i, gràcies a un intuïtiu 
comandament a distància, us acostumareu 

a utilitzar-lo sense complicacions. Escolliu 

la versió suspesa o de peu i gaudiu del seu 

elegant disseny, que permet integrar-lo 

en qualsevol espai i interiorisme.

Els Smart Toilets proporcionen higiene 

total, que fa que ens submergim en una 

experiència de benestar total de la mà d’un 

producte que convenç de la seva eicàcia 
des del primer ús. In-Wash Roca comp-

ta amb una cànula integrada que neteja 

amb aigua les parts més íntimes del cos. A 

més, la cànula retràctil s’autoneteja abans 

i després de cada utilització, i l’aigua que 

hi arriba passa per un procés de iltrat.
Aquest sistema també és sinònim de 

màxim confort: In-Wash Roca ofereix 

múltiples prestacions que tenen com a 

objectiu garantir la nostra comoditat i 

seguretat. Entre aquestes, el sensor de 

presència, que impedeix l’activació quan 

no està en ús, o la llum LED nocturna que 

es pot conigurar per guiar l’usuari ins 
a l’inodor sense necessitat d’engegar el 

llum del bany.

La soisticació tècnica d’In-Wash Roca 
contrasta amb la facilitat d’utilització. 

Concebut com una solució ideal per a tot 

tipus de persones, inclou un comanda-

ment a distància senzill i intuïtiu per on 
es poden activar i ajustar les funcions de 

rentat i assecat. L’inodor integra un tauler 

lateral per controlar les funcions bàsiques 

sense haver de fer servir el comandament.

Punt de venda: MESA



Si tot ho rentem 
amb aigua, per què 
no ho rentem tot 
amb aigua?

In-Wash® l’inodor que et renta amb aigua

Descobreix-ne més a la teva botiga Roca o a roca.es

Pensa-ho bé. Només hi ha una cosa que et garanteix la màxima 

higiene: l’aigua. El nou In-Wash® Roca t’ofereix la tecnologia 

més simple i innovadora per a una neteja, un confort i una cura 

totals.

M E S A
Av. d’Enclar, 67 AD500 

Santa Coloma 

Tel. 720 077 Fax 722 933 

mesa@mesa.ad 

www.mesa.ad
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La cabana T ots hem fet cabanes quan 

érem petits. Per als nens 

la cabana és el seu micro-

espai, el lloc on els pares 

no manen, creat per ells 

i en el qual poden desenvolupar la seva 

imaginació sense límits. Jugar a pares i 

mares, indis i vaquers, princeses i cava-

llers, explicar històries de por i moltes 

més coses que se’ls poden ocórrer sota el 

sostre d’una improvisada cabana amb un 

llençol i un parell de cadires o una corda 

d’estendre roba.

Com que la imaginació dels nens és fona-

mental que voli lliure, i una cabana és el 

millor espai per a això, aquí us proposem 

algunes idees perquè els munteu als vostres 

ills una cabana a la seva habitació. 
Per als que tingueu més espai, aquestes 

d’estil tipi són molt maques i súper decora-

tives. A dins hi podreu posar coixins perquè 

s’asseguin i estiguin còmodes, més d’una 

nit us demanaran de dormir-hi a dins...

Si us animeu,  amb quatre o cinc pals cre-

uats i una loneta podreu fer-la vosaltres 

mateixos. 

màgica



La Seu d’Urgell C/ Bisbe Guitart, 35 - Tel.: (00 34) 973 351 250 - baldufaseu@gmail.com

Escaldes-Engordany C/ de la Constitució, 22, edifici Salita Parc, bloc D - Tel.: 860 855 - baldufaandorra@gmail.com

www.baldufaseu.com  -  www.baldufaandorra.com

Des del 12 de maig a Baldufa Andorra gaudiràs 
d’un 10% de descompte en les llistes de naixement
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SHOPPING

Punt de venda: Molo

30 €
del 28
al 38

Als teus peus
30 €
del 28
al 38

40 €
del 31
al 38

30 €
del 28
al 38

30 €
del 28
al 38

30 €
del 28
al 38

27 €
del 28
al 38

35 €
del 28
al 38

25 €
del 28
al 38

40 €
del 28
al 38

25 €
del 28
al 38

25 €
del 28
al 38

30 €
del 31
al 38

40 €
del 36
al 41

30 €
del 28
al 38

40 €
del 36
al 41

20 €
del 31
al 38

50 €
del 36
al 41

40 €
del 36
al 41

40 €
del 36
al 41

30 €
del 36
al 41

47 €
del 36
al 41

30 €
del 36
al 41

40 €
del 36
al 41

28 €
del 24
al 30

27 €
del 24
al 30



C/ Callaueta, 13
AD500 Andorra la Vella
Tel.: 810905



SHOPPING

Punt de venda: Oijet

9 €

6 €

6 €

4 €

7 €

6 €

7 €

10 €

12 € 15 €

7 €

7 €

8 €

21 €

12 €

36 €

28 €

23 €
22 €

c.p.v. 68 €

90 €

20 €

19 €

15 €

20 €



Botiga:  C/ Roger Bernat, III, núm. 20 · AD500 Andorra la Vella

Magatzem:  CG2 Nou vial, Estació Servei Terres de l’Obac, nau 2 · AD200 Encamp

Telèfon: 80 25 80· www.ofijet.com

El món de l'oficina

PAPERERIA - OFIMÀTICA  - MOBILIARI - INFORMÀTICA - MATERIAL ESCOLAR
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OCI

Viure la música 
en família
L

a Fundació ONCA, amb el su-

port del Govern d’Andorra i 

la Fundació Crèdit Andorrà, 

organitza cada any un pro-

jecte educatiu que té com a 

objectiu formar els més petits en el món 

musical i fer viure la música en família. 

El projecte d’aquest 2017 està format per 

quatre concerts repartits durant tot l’any, 

dos dels quals, titulats Tromponautes 

del cinema i Les estrelles de Mozart, ja 

es van celebrar els dies 4 de març i el 6 

de maig passats.

El pròxim concert estarà protagonitzat per 

Pep Gol i Pep Pascual, que interpretaran 

l’espectacle Tot bufant, el dissabte 30 de 

setembre a les cinc de la tarda, a l’escenari 

del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. 

L’espectacle se centra en els instruments 

de vent com ara la trompeta, el clarinet i 

el saxo, i en els objectes quotidians que es 

poden fer sonar gràcies al vent, com les 

ampolles, una mànega o una regadora. 

La representació està dirigida a infants 

a partir dels cinc anys.

Per inalitzar la temporada, la pro-

posta Pintamúsica per a nadons, a 

càrrec d’Únics Produccions, tindrà 

lloc també a l’escenari del Prat del Roure 

d’Escaldes-Engordany el 25 de novembre, 

i se’n faran dues sessions, a les 11 i a les 12 

del matí. El concert està recomanat per a 

infants de 0 a 3 anys.
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EPIGRAF

A ndorrasurfcamp.com 

t’ho posa fàcil perquè 

puguis viure una set-

mana de surf aquest 

estiu, la millor alterna-

tiva a les vacances tradicionals! L’objectiu: 

gaudir de surf a Espanya (Oyambre i Fuer-

teventura) i França (Moliets), amb diferents 

surf camps que s’organitzen 

en co· laboració amb Star Surf 
Camp, que compta amb anys 

d’experiència en l’ensenyament 

d’aquest meravellós esport. Els 

campaments se situen en zones 

integrades en plena naturalesa i 

a molt pocs metres de la platja.

L’objectiu és oferir una experi-

ència nova i única on es pugui 

descobrir l’essència del surf de la 

mà de professionals qualiicats.
Els surf camps estan orientats 

a totes aquelles persones que 

vulguin aprendre a fer surf, de 

joves a adults amb i sense experiència prè-

via en aquest esport, ja que els instructors 

s’adapten al nivell de cada assistent. Cada 

surf camp està perfectament equipat amb 

tendes de campanya d’estil tipi, totalment 

noves i molt confortables, amb una capacitat 

mitjana per a 3 persones, insta·lacions 
esportives, carpa per a la realització de 

classes de ioga i zones comunes per als 

menjars elaborats per un cuiner exclusiu 

del campament. 

Els cursos tenen una durada d’una setmana, 

organitzats de dissabte a dissabte.

Inclouen unes 15 hores de classes de surf, 

el material necessari per a la realització de 

les classes (taula de surf, neoprè i licra), i 

també es pot disposar del material durant 

tot el dia.

A part del surf com a activitat estrella, es 

poden fer classes de ioga, skate i longbo-

ard, activitats esportives a la platja (futbol, 

vòlei i rugbi), rutes en bicicleta, excursions 

a les ciutats properes, així com la pràctica 

del SUP (Stand Up Paddle Surf), una nova 

modalitat de surf molt de moda els últims 

temps, que permet realitzar travessies sobre 

el mar de manera més relaxada.

Andorra Surf Camp ofereix una nova i in-

novadora alternativa amb la qual podreu 

gaudir d’unes vacances diferents i al mateix 

temps conèixer la cultura que envolta el 

surf. A més, podreu conèixer gent de tot 

el món que comparteix un objectiu i estil 

de vida comú, basat en la connexió amb la 

natura i l’esport.

Segueix 

l’onada!

Aquest estiu la millor opció es 

www.andorrasurfcamp.caom

CAMPUS



346 555

Totes les cobertures, garanties i límits estan detallats al condicionat general.

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

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

atencioclient@assegur.com
www.assegur.com

L’assegurança 
escolar, al teu abast 
de manera fàcil

Tramitació online 

a l’instant

Contracta-la en un sol clic a través 
del lloc web
-

Renovació automàtica de la 
pòlissa any rere any
-
Descàrrega del certificat 
directament amb l’App
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ANIMALS

M ama... Vull un gos!”  

Quantes vegades 

heu sentit aques-

ta frase? No volem 

fer-vos canviar 

d’opinió, però aproitem per explicar-vos 
els beneicis de tenir mascota i de com 
aquesta pot inluir en el creixement i el  
desenvolupament dels ills. 
Sabeu que s’ha demostrat que el creixe-

ment dels nens en un entorn amb animals 

domèstics i la interacció entre tots dos, 

presenta beneicis en el desenvolupament 
cognitiu, socioemocional i físic dels petits? 

També cal saber  que els nens que conviuen 

amb animals desenvolupen més fàcilment 

habilitats socials, especialment si es tracta 

d’un gos. Els més petits adquireixen hà-

bits de responsabilitat, en fer-se partícips 

de les tasques que comporta la cura de la 

mascota. A més, els animals de companyia 

exerceixen d’estímul a l’hora de sortir al 
carrer i un motiu de distracció i joc.

D’acord amb els resultats d’una investi-

gació del  Journal of the American Medical 

Association els nens que convivien des de 

petits amb gossos o gats presentaven un 

50% menys de probabilitats de contraure 

a·lèrgies que aquells que no tenien cap 
mascota a la llar. Aquest fet es deu al fet 

que els nens que tenen animals domèstics 

com gossos i gats desenvolupen un siste-

ma immunològic més fort, sempre que es 

compleixin els programes de vacunació i 
d’higiene adequats.

 A més d’aquests beneicis personals per 
al nen, la família també es veu afavorida, 

ja que entorn de l’animal de companyia 

s’estableix un espai de comunicació, s’orga-

Vull un

gos!
Els beneicis de 
tenir mascotes 

Els nens que conviuen 
amb animals 
desenvolupen més 
fàcilment habilitats 
socials, especialment si 
es tracta d’un gos. 

nitzen activitats divertides, exercici quotidià 
i relaxa les possibles pressions familiars.
 Finalment, cal destacar la importància 

d’una bona elecció. En primer lloc, a l’hora 

d’introduir un animal de companyia en una 

llar s’ha d’evitar la impulsivitat  i  tenir en 

compte aspectes com l’espai i temps dispo-

nible, la presència de gent gran o els recursos 

econòmics que volem dedicar-li, entre d’al-

tres. En funció d’aquests factors escollirem 

primer  la grandària de la mascota, després 

el temperament i inalment, l’animal i raça 
que reuneixi les característiques desitjades. 
I vosaltres?  Ja teniu mascota?  Us animeu 

ara a tenir-ne una?





SHOPPING

Punt de venda: Rock&Baby

Trama

Combi Cool

llit converible
994 €

Coton Mouse
Funda nòrdica

c.p.v.

Pirulos
Moisès colecho

239,90 €

Coton Mouse
Coixins llit

c.p.v.

Coton Mouse
Matalàs colecho

c.p.v.

Coton Mouse
Coixí d’alletament

c.p.v.

Pinokio
Pijames

14,45 €/unitat

Summer Infant
W.C.

49,90 €

TRAMA
Bressol

transformable

3 en 1

610 €

Joie
Serina 2 en 1

239 €
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SHOPPING

Punt de venda: Viladomat

VINE A VILADOMAT I...

GLOBE

Longboard

179 €

GLOBE

Skateboard

89 €

NEW ERA

Gorra

16 €

EASTPAK

Motxilla

63 €

SKULLCANDY

Altaveus

139 €

SKULLCANDY

Cascs de música

99 €THE NORTH FACE

Motxilla lleugera

48 €

ROLLERBLADE

Rollers

109 €

GLOBE

Samarreta

23 €

GLOBE

Cinturó

16 €

GLOBE

Cartera

23 €

GIANT
Bicicleta MTB Jr

583,95 €

SCOTT

Cascs ciclisme

38 €

NIKE
Sandàlies

28 €



47Punt de venda: Viladomat

PREPARA’T PER A L’ESTIU
THE NORTH FACE

Necesser

30 €

BLACKBURN

Compta km

52 €

ROXY

Samarreta

32,50 €

NIKE
Running

76 €

Ray-Ban
Ulleres de sol

122,90 €

NIXON
Rellotge

73 €

GLOBE

Banyador

59 €

ROXY

Bikini

32,50 €

LOVE CHILD
Taula de surf

518 €

GO PRO

Càmera

284 €

GO PRO

Suport pit

càmera

40 €

PETZL

Frontal

71 €

AQUA SPHERE

Ulleres natació

19,99 €

MAMMUT
Motxilla trekking

56 €

THE NORTH FACE

Motxilla XS

86 €

BLUKOBED

Sofà inlable
49 €
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RECEPTA

E ls últims anys s’ha 

tornat molt popu-

lar el costum de fer 

gelats casolans, que 

són més econòmics i 

sans per als nens. Elaborant els gelats 

a mà aconseguirem tenir un control 

sobre els ingredients que s’utilitzen, 

assegurant-nos que són naturals i no 

es recorre a aromes o conservants arti-

icials, perjudicials per a la seva salut. 
A més, així podem aproitar per fer 
els sabors de gelat que més agraden 

als nostres ills, buscar noves idees, 
combinar sabors... Els dies de calor 

els nens agrairan aquestes  postres 

refrescants, també podem animar els 

nens a incloure fruita als gelats i que 

així s’atreveixin a provar nous sabors.
Us oferim una idea refrescant, hidratant 

i molt fàcil de fer. 

Mmmhh...

...que bons!POLOS DE FRUITA

Només hauràs de tallar la fruita 

que més els agradi i afegir-hi sucs 

de fruita. La preparació és tan 

senzilla que ells mateixos podran 

fer-la. Deixa que es diverteixin a 

la cuina mentre preparen unes 

postres molt hidratants i molt 

riques en vitamines.

INGREDIENTS

Maduixes
Kiwi

Préssec

Suc de taronja

Suc de pinya

Un motlle per a gelats

Consells: pots utilitzar tot tipus de 

fruita, poma, pera, plàtan, síndria, 

raïm... les que ells prefereixin!

PAS A PAS

1. Trieu i talleu les fruites que més 

t’agradin o que més agradin als vos-

tres ills: maduixes, pinya, meló, etc.
2. Co·loqueu els trossets de fruita 
tallats en un motlle de polos o gelat.

3. Afegiu-hi sucs de fruita.

4. Ara només heu de posar-ho al 

congelador, esperar unes 4-5 ho-

res... i a gaudir!



Salut, Ando rra ! 

                                       10 anys po rtant fruita  i

                                      ve rdura  de l no stre  ho rt

                                    e c o lò g ic  a  c asa  vo stra . 

                                10 anys fe nt-vo s gaudir

                             de  fruita  i ve rdura  ac abada

                          de  c o llir i d ’ a lta  qualitat. 

Une ix-te  a  le s mé s de  500 famílie s d ’ Ando rra  

que  ja  disfrute n amb no sa ltre s.

Entra  a l no stre  we b , tria  la  te va  c a ixa  i disfruta ! 

Oferta Especial 10è Aniversari

En do nar-te  d ’ a lta , intro due ix e l c o di 

pro mo c io nal ‘Diari’ i re bràs un re ga l amb la  

prime ra  c a ixa .

www.disfrutaverdura.com
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TECNOLOGIA

El videojoc que triomfa

N
o tots tenim videocon-

sola però sí Smartphone, 

i parlar de videojocs que 

triomfen ha d’inclou-

re aquests dispositius, 

sobretot després d’èxits com Pokémon 

Go o Super Mario Run. Però si parlem de 

fenòmens pel que fa a jocs per a mòbils, 

indubtablement el que està arrasant aquest 

any és Clash Royale.

Es tracta del segon títol creat per SuperCell, 

que agafa el relleu de Clash of Clans, que 

es va erigir com el joc que més ingressos 
va generar el 2015, amb 1.345 milions de 
dòlars. Però abans de conèixer-se aquesta 
dada, la companyia ja havia anunciat el 

llançament de Clash Royale. El joc consis-

teix a protagonitzar batalles amb l’ús de 
diferents guerrers i armes que s’utilitzen 

en forma de cartes, amb la inalitat de 
destruir les torres de l’enemic mantenint 

les nostres. Per usar-les haurem de tenir 

prou elixir, que disminueix cada vegada 
que fem servir una carta i augmenta amb 

el temps.

Els atacs són més o menys potents en fun-

ció de la carta i del seu nivell, sent més 
efectives a mesura que s’avança en el joc 
i s’aconsegueixen cofres amb monedes i 
altres cartes. D’aquesta manera, anem 

ampliant l’artilleria i establint l’estratè-

gia de defensa i atac a mesura que tenim 

cartes més variades i més fortes. Mentre 

s’avança en el joc es va ampliant el 
ventall d’armes i el tipus de guerrer.

L’èxit d’aquest joc no només se centra 
en el nombre de descàrregues, també 

en el fet social d’enganxar-se al joc 
més enllà de l’objectiu de guanyar o su-

perar-se. L’existència de diferents clans fa 
que al inal es tracti de grups d’amics que 
es dediquen a una determinada activitat, 

en aquest cas un joc de mòbil que acaba 

esdevenint una xarxa social més.

El videojoc que triomfaEl videojoc que triomfa

teix a protagonitzar batalles amb l’ús de 
diferents guerrers i armes que s’utilitzen 

en forma de cartes,
destruir les torres de l’enemic mantenint 

les nostres. Per usar-les haurem de tenir 

prou elixir, que disminueix cada vegada 
que fem servir una carta i augmenta amb 

el temps.

Els atacs són
ció de la carta
efectives a mesura que s’avança en el joc 
i s’aconsegueixen cofres amb monedes i 
altres cartes. D’aquesta manera, anem 

ampliant l’artilleria i establint l’estratè

gia de defensa i atac a mesura que tenim 

cartes més variades i més fortes. Mentre 

més enllà de l’objectiu de guanyar o su

perar-se. L’existència de diferents clans fa 
que al inal es tracti de grups d’amics que 
es dediquen a una determinada activitat, 

en aquest cas un joc de mòbil que acaba 

esdevenint una xarxa social més.



C/ Prat de la Creu, 29 - AD500 Andorra la Vella - Telèfon: +376 820 643

Av. del Fener, 24 - AD700 Escaldes-Engordany - Telèfon: +376 828 077

El videojoc que triomfa



52

E l sol és una qüestió compli-

cada per a alguns pares. És 

beneiciós i necessari que 
els nens s’exposin al sol 
perquè estimula la síntesi 

de vitamina D, afavoreix la circulació 
sanguínia i actua en el tractament d’al-

guns problemes de la pell. Però al mateix 
temps és important saber on està el límit, 

ja que la pell dels nens és més delicada 

que la d’un adult, i una sobreexposició 
pot ocasionar-los problemes de salut i 

patologies de la pell. 

La pell dels nens presenta unes carac-

terístiques que la fan diferent de les 

persones grans. Encara que és una pell 

més suau, en realitat posseeix una capa 
externa protectora (capa còrnia) més ina, 
de manera que la probabilitat d’erosió, 

infecció o cremada solar és considera-

blement major. Els adults posseeixen 
anticossos especíics a la pell que els pro-

tegeixen enfront de qualsevol agressió 
externa, mentre que la pell del nen es 

troba molt més exposada als riscos del 
sol. Per aquest motiu, la protecció solar 

en nens és clau cada estiu, i el protector 

no s’ha d’aplicar únicament quan es va 

a la platja o a la piscina. A més, cal tenir 

en compte que els primers raigs solars 

de la temporada són els més perillosos, 

per dos motius: perquè ens agafen des-

previnguts i sense la protecció adient, i 

perquè la pell encara no ha sintetitzat 

la melanina que la protegirà després, 

durant la resta de l’estiu.

Una protecció de SPF 15 és sempre ben-

vinguda per a una pell infantil. Els ex-

perts asseguren que aplicar protector 

habitualment pot arribar a reduir ins a 
un 78% el risc de patir un càncer de pell.

El nivell de protecció, però, varia depe-

nent de les característiques personals de 

cada nen. Si la seva pell és molt pà·lida, 
no cal dubtar a l’hora d’augmentar la 

protecció. A més, hi ha una sèrie d’hores 

en les quals l’exposició al sol ha de ser 
evitada, ins i tot per als adults: de les 
dotze del migdia a les cinc de la tarda.

Els fotoprotectors s’han d’aplicar uns 30 

minuts abans de sortir de casa, i encara 

que siguin resistents a l’aigua, renovar-los 

cada dues hores aproximadament. Per 
descomptat, no cal oblidar la resta de 

precaucions addicionals, com ara barrets, 

gorres i ulleres de sol.

Després d’una jornada de sol, cal aplicar 

cremes calmants als nens igual que ho 

faríem amb la pell adulta.  A més, netejar 

i hidratar la pell tots els dies contribu-

eix a mantenir el seu mantell protector 
natural en condicions òptimes.

CONSELLS

Gaudir del 
sol amb 
seguretat

Cal tenir en compte 
que els primers raigs 
solars de la temporada 
són els més perillosos



SALUT

Què pots fer per la 
salut dels teus ills? 

T ots els pares i mares 

desitgem el millor per 

als nostres ills. Ens 
preocupa el seu futur, 

la seva felicitat i la seva 

salut. Ens agradaria que poguessin viure 

molts anys amb bona salut, aproitant la 
seva vida al màxim. Però sovint no ens 
adonem que el seu futur comença avui. No 
som prou conscients d’allò que nosaltres 

podem fer per la salut dels nostres ills.
La seva salut dependrà de la predisposició 

que hagi heretat de nosaltres per patir 

diferents malalties. Serà bo construir un 

arbre genealògic fent memòria d’allò que 

han patit els nostres familiars propers i 

dels nostres propis problemes de salut. 

Actualment amb una única mostra de 

saliva podem arribar a esbrinar el risc 

que tenen de presentar certs trastorns, 

i ajudar a evitar-los.

La salut de tots dos pares, abans i tot de 

concebre el ill, serà molt important per 
al seu futur benestar. Molts problemes 

de salut, que poden aparèixer quan el 
nen ja és gran, s’originen per factors 

ambientals als quals han estat exposats 
els pares durant la seva vida, i especial-

ment el propi fetus durant la gestació. 

Una bona salut de la mare, cuidant la 

seva alimentació i evitant l’exposició 
a factors tòxics, pot ajudar a prevenir 
futurs problemes.

La importància d’una bona alimentació, 

ja des de la primera infància, no es limita 

a reduir el risc que el nen pateixi sobrepès 
o obesitat, sinó moltes altres malalties al 

llarg de la seva vida. L’alletament matern 

ha demostrat sobradament el seu bene-

ici per reduir la probabilitat de molts 
problemes de salut que es presenten en 

l’edat adulta, entre els quals es troben les 

a·lèrgies, infeccions, diabetis, malalties 
autoimmunes, degeneratives i el càncer.

L’ambient en el qual viuen els nostres 

ills és determinant perquè puguin créixer 
amb bona salut. Evitar tòxics com el fum 
del tabac, viure en un lloc tranquil poc 

contaminat, i vigilar l’exposició per con-

tacte, inhalació o ingesta de substàncies 

potencialment perjudicials, és una bona 

manera de prevenir moltes malalties. 

Les unitats pediàtriques de salut ambi-

ental podran ajudar que els vostres ills 
visquin en un entorn saludable.

Per últim, no podem oblidar la inlu-

ència que la nostra ment i les emoci-

ons tenen sobre la nostra salut. Fa molt 

temps que sabem que els nens tenen una 

gran facilitat per presentar símptomes 

físics davant les diicultats per gestio-

nar adequadament els seus conlictes 
emocionals. N’hem dit somatització. 

Avui en dia sabem que no és exclusiu 
dels nens, sinó que també en patim els 

adults. Cada cop som més conscients 

del necessari equilibri entre cos, ment 

i esperit, per mantenir una bona salut. 

No podem esperar a estar malalts ni a 

ser grans per oferir atenció a la salut des 

d’una perspectiva holística. Els nostres 

nens i nenes mereixen que entre tots, 
fem l’esforç d’integrar aquesta manera 
de fer en l’atenció que reben des de ben 

petits. 
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   MANUALITATS

Fidget 
Spinner
Creat fa 20 anys per respondre a les neces-

sitats especíiques dels nens amb autisme,  
el Hand Spinner ha esdevingut un veritable 

fenomen de moda en tots els patis d’escola. 

Us proposem un tutorial perquè el feu vos-

altres mateixos! 

Stick de cola 
Cola glue o pistola de cola
Monedes per ponderar 
i allargar el temps de rotació

Adheriu la plantilla al cartró. Retalleu les formes i enganxeu-les  
al centre de l’spinner, una rodona a cada costat.

Foradeu l’spinner pel centre amb l’escuradents.
Retalleu les extremitats de l’escuradents que sobrepassi.  

Poseu una gota de cola glue (o amb la pistola de cola) a cada 
costat, sobre la punta de l’escuradents. Espereu que s’assequi. 

Podeu afegir monedes per ponderar i allargar el temps de rotació. Ja el teniu llest, proveu-lo!

de cartró!

Fidget 

Fabrica 
el teu

1

2 3

4 5

MATERIAL NECESSARI

Plantilles  impreses  
Cartró
Escuradents
Tisores o cúter



Primera edició del
Sunrise Basketball Camp

del 16 al 30 de juliol
de 7 a 15 anys

CAMPUS EN ANGLÈS!
amb entrenadors nadius

BÀSQUET, RÀFTING, EQUITACIÓ,
PISCINA, ACTIVITATS LÚDIQUES

INFORMACIÓ/INSCRIPCIONS

www.sunrisebasketballcamp.com
 +34 618 337 394

 8 DIES 325 €
 16 DIES 550 €

CAMPUS

Practica anglès 
jugant a bàsquet

S
i vols practicar anglès d’una 

manera diferent i divertida, el 

Sunrise Basketball Camp és la 

teva opció per a aquest estiu: uns 

campaments de bàsquet amb 

entrenadors anglesos i totes les activitats 

complementàries 100% en anglès. Les es-

tades tindran lloc a Martinet de Cerdanya 

i es desenvoluparan en dos torns, del 16 

al 23 de juliol i del 23 al 30 de juliol. Estan 

adreçades a nens i nenes de tot Catalunya 
i Andorra, d’entre 7 i 15 anys. A més, els 

participants del Principat, l’Alt Urgell i la 

Cerdanya tenen l’opció de passar la jornada 

als campaments sense pernoctar-hi.

A part dels entrenaments de bàsquet, que 

estan oberts a tots els nivells i que es tre-

ballen en grups reduïts, cada dia es faran 

competicions per posar en pràctica el que 

s’ha après a la sessió. Diferents propostes 

de lleure en anglès, com piscina després 

d’entrenar, activitats nocturnes, així com 
equitació a l’hípica de Prullans i ràfting 

al Parc del Segre de la Seu d’Urgell –que 

ocuparan dues tardes– completen l’oferta 

del Sunrise Basketball Camp. 

Les inscripcions es poden fer al web www.

sunrisebasketballcamp.com, amb preus per 

torn que van dels 220 (jugadors externs) 
als 325 euros (jugadors interns). També 
hi ha l’opció d’apuntar-se als dos torns 

(dues setmanes seguides, del 16 al 30 de 
juliol), que té un preu de 390 euros.

Sunrise Basketball Camp

Informació i inscripcions: 
www.sunrisebasketballcamp.com

Tel.: +34 618 33 73 94

info@sunrisebasketballcamp.com
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Anem de passeig

Punt de venda: Rock&Baby

Baby Monsters
Compact

249 €

ABC Design
Inclou les 3 peces + 

base Isoix
899 €

Bebecar
Spot Plus

385 €

Baby Monsters
Easy Twin

599 €

Berbecar
Stylo Class EL

859 €

Recaro
Zero 1

Grup 0 extraible

de 0-18 kg

699 €

Joie
Every Stage FX

de 0-36 kg

389 €

SHOPPING
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ESCOLA BRESSOL

l’infant
Especialistes en l’atenció a

A mb 33 anys d’experi-
ència, la guarderia 

Nins és la millor ga-

rantia per assegurar 

el desenvolupament 

inte·lectual i psicomotor de l’infant. El 
centre, que treballa amb grups reduïts 

per tal d’oferir una atenció totalment 

personalitzada, consta de dues àrees 

principals: escola bressol -de quatre 

mesos a tres anys-, i ludoescola -pensada 

per a nens i nenes més grans, ins als 
vuit anys-, i en tots els casos proposa 

un ampli ventall de serveis i activitats. 

Com a novetats d’aquest any, l’escola 

bressol disposa d’una sala de biblio-

teca i una sala sensorial, mentre que 

la ludoescola ha incorporat sessions 

educatives amb gossos, que se sumen 

a les activitats habituals: tallers de 

plàstica i cuina, i pràctica esportiva. 

De cara a l’estiu, guarderia Nins or-

ganitza les tradicionals activitats de 

vacances escolars: tallers temàtics 

setmanals, sortides a la piscina, vi-

sites al xiqui park i moltes sorpreses 

més...!

ESCOLA BRESSOL

✔ Classes separades

✔ Cuina pròpia

✔ Sala psicomotricitat

✔ Iniciació d’anglés

✔ Activitats d’aprenentatge

✔ Sortides al Prat del Roure

✔ Visites a la parròquia

(biblioteca, farmàcia, museuss)

✔ Nova sala sensorial

✔ Nova sala de biblioteca

LUDOESCOLA

✔ Serveis de recollida

a les escoles d’Escaldes

✔ Servei de menjador

✔ Videoteca

✔ Vacances escolars

✔ Tallers de plàstica, musicals,

cuina i activitats esportives

✔ Activitats exteriors (piscina,

xiqui park, teràpia amb gossos...)

✔ Ioga infantil

Llar d’Infants

de 3 mesos a 3 anys

obert 360 dies l’any

33 anys al servei

de l’infant

Horari de dilluns a divendres:

de 7.30 a 20.30 h

dissabtes i diumenges:

de 8.00 a 20.30 h

C/ JosepViladomat, núm. 5.

Edifici Salita Parc, bloc B-C

AD700 Escaldes-Engordany

Tel.:826 210
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idea
m o b l e s

La teva

de casa

Amplia exposició
de mobles infantils 

i juvenils

Av. del Fener, núm. 22, local 5,
Escaldes· Tel.: 864 064
Pàrquing davant de la botiga

No deixis que el teu fill somniï.

Fes que visqui el 
seu somni.

Quadres personalitzats.
Ninots de drap terapèutics,
sense químics, únics a Andorra.

Pressupost a la teva mida

Fotografies de: Victoria Deeva

DECORACIÓ

Deixa que somiï

T’ajudem a vestir 
l’habitació del teu ill...

Emociona’t

Som una botiga de mobles amb 10 anys de 

trajectòria, i tot i que tenim tot tipus de mo-

bles, la nostra dedicació actual està enfocada 

en el món infantil i juvenil.

A la nostra botiga hi trobaràs lliteres compactes, 

nius, bressols convertibles, minibressols... 

així com trones, tauletes i cadires per jugar i 
pintar, pufs, etc.

Si vols nines fetes amb drap, sense coles ni 

productes tòxics, i dissenyades per psicòlegs, 
Mobles la Teva Idea de Casa és el teu lloc.

Quadres originals i personalitzats pintats 

per Juncal. 

Làmines, coixins, recordatoris de comunió, 

baptisme i aniversari elaborats per Lol Ma-

lone. Tot exclusiu per a Andorra i solament 
a Mobles la Teva Idea de Casa.

Tenim una botiga amb més espai d’exposició, 
amb mobiliari infantil i juvenil. 

Som únics...

Tenim les millors marques i preus...

T’esperem!
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CAMPUS

Gaudeix d’un estiu 
‘only in english’

D
es de fa cinc anys, Sum-

mercamp Andorra és tot 

un referent dels campa-

ments d’estiu en anglès al 

Principat. Una proposta 

de lleure única que, a diferència d’altres 

iniciatives d’aprenentatge d’idiomes, no 

inclou classes lectives pròpiament dites. 

Aquesta particularitat fa que les colònies 

de Summercamp Andorra estiguin basades 

amb la possibilitat de pernoctació a l’hotel 

Nordic del Tarter. Els participants es divi-

deixen 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 elec-

trònic a summercampandorra@gmail.com

únicament i exclusivament en activitats de 
lleure, totes en anglès: equitació, kàrting, 

bicicleta de muntanya, piscina... L’equip 

està format per monitors nadius, el que 

facilita la immersió lingüística dels nens.

Summercamp Andorra comença el di-
lluns 3 de juliol i es perllonga ins a inal 
d’agost. Un total de vuit setmanes en què 

els participants poden escollir el temps de 

les colònies, en períodes d’una setmana, 



Prada Casadet, Local 2, escala J, Andorra

Telèfon: 728 444

www. escolapradacasadet.com/and

Classes per edat

Idiomes

Cuina casolana

Tallers familiars

Gran varietat d’activitats
adaptades a l’edat

Terrassa exterior
amb hort

De 0 a 3 anys

Una escola 
bressol de 
qualitat
L’

escola bressol  Prada 

Casadet ofereix un ser-

vei de màxima qualitat 
perquè els més petits, de  

0 a 3 anys, es trobin com 

a casa. Unes insta·lacions dissenyades per 
al més idoni desenvolupament dels nens i 

-cuidant al màxim la seva seguretat i ben-

estar- una cuina casolana de qualitat, i un 

ampli ventall d’activitats, són les senyes 

d’identitat del centre, que també potencia 

l’aprenentatge d’anglès i francès. L’escola 

disposa de terrassa exterior i hort propi, 
i de cara a l’estiu programa nombroses 

sortides i activitats a l’aire lliure.

EDUCACIÓ INFANTIL



62

NOVETATS

ROCK & BABY
Es trasllada al carrer Callaueta, 

7, d’Andorra la Vella. Com a no-

vetat, disposa de roba premamà 

de la marca Happy Mum, tant 

casual com de cerimònia.

PARTY FIESTA
A més de la botiga de la 

capital, també trobaràs 

un nou establiment, 

ubicat a l’avinguda del 

Fener, 24, d’Escal-

des-Engordany.

LA TEVA IDEA DE CASA
L’establiment es trasllada a Escaldes, a 

l’avinguda del Fener, 22 (local 5), amb més 
espai dedicat al moble infantil i juvenil.

NEREA AIXÀS
Ha creat una nova co·lecció de 
joieria per a nadons i infants, 

anomenada Kids&Baby Jewellery. 

Disponible al seu espai d’Illa 

Carlemany. 

New
New



Ha creat una nova co·lecció de 

. 
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