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ENTREVISTA

E l nou Agora International School 
Andorra, fins ara Col·legi del Pi-
rineu, redefineix el seu projecte 
educatiu amb una clara projec-
ció internacional, un ambiciós 

projecte lingüístic acompanyat d’una inversió 
en formació del professorat, tecnologia i in-
fraestructures.

El centre pertany al prestigiós grup NACE Schools, 
que amb una sòlida trajectòria internacional, té 
més de 30 col·legis a 6 països: Espanya, Andorra, 
França, Regne Unit, Itàlia i l’Índia.
 
El Chief Education Officer de NACE Schools, 
Daniel Jones, ens detalla el projecte així com els 

El Chief Education Officer de 
NACE Schools presenta el nou 
Agora International School Andorra

programes internacionals i de batxillerat que 
ofereix Agora International School Andorra.

Quines són les bases del nou projecte educatiu 
d’Agora International School Andorra?
Cada alumne té talents que potenciar i al mateix 
temps ha d’adquirir habilitats clau per al segle 
XXI. Com a grup educatiu, la missió de NACE 
Schools és preparar cada alumne per viure amb 
èxit en un món globalitzat. 
Volem formar persones multilingües que siguin 
bons comunicadors, que sàpiguen analitzar i 
resoldre problemes amb creativitat, treballar bé 
en equip, i que siguin persones responsables i 
ètiques. Esperem que els nostres alumnes con-
tribueixin a construir un món millor mitjançant 

l’enteniment mutu i el respecte intercultural.
Per aconseguir el nostre objectiu, definim quatre 
bases principals:

Excel·lència educativa: els millors programes 
educatius, recursos i mètodes educatius per-
què cada alumne aprengui de forma efectiva.
Preparació global: un alt domini d’anglès i 
altres idiomes mundials, juntament amb una 
comprensió i sensibilització cap a l’entorn 
local, nacional i internacional.
Més que un Col·legi: programes d’alt nivell 
en música, arts i esports que formen part del 
nostre currículum.
Educació en valors: com el respecte i la tole-
rància, la responsabilitat, compromís social 
i acte-superació.

Quins programes internacionals ofereix Agora 
International School Andorra?
Dins del seu projecte internacional, el col·legi 
oferirà els tres programes del Batxillerat In-
ternacional (IB). Aquests són el PEP (Programa 
d’Educació Primària), el PAI (Programa d’Anys 
Intermedis) i el IB diploma per a alumnes de 
batxillerat. A més dels programes IB, els nos-
tres alumnes tenen la possibilitat d’aconseguir 
un batxillerat dual espanyol-americà cursant 
l’American High School Diploma.
En aquesta aposta per la internacionalització, 
redefinim també el projecte lingüístic perquè els 
nostres alumnes siguin realment multilingües. 
L’anglès, l’espanyol i el francès es convertei-
xen en les llengües vehiculars, i reforçarem la 
immersió lingüística que es realitza en totes les 
etapes, des d’infantil i primària, amb un 70% en 
anglès, i secundària, amb més del 50% en anglès. 
Preparem els alumnes per a les certificacions i 
diplomes oficials dels diferents idiomes.

Quines millores estan introduint al col·legi per 
aconseguir l’èxit d’aquest projecte i programes?
Estem treballant en diversos nivells. L’esforç 
econòmic d’Agora International Andorra està 
dirigit a millorar la seva infraestructura, es-
pecialment en la implantació de recursos tec-
nològics per enriquir i millorar l’aprenentatge 
dels nostres alumnes, així com en un programa 
de formació del seu professorat, que es veurà 
reforçat amb noves incorporacions de docents 
de perfil internacional.
En concret, els docents s’estan formant en les 
metodologies dels programes del batxillerat 
internacional, així com en el projecte GAVEA 
(gestió de l’aula virtual per a l’excel·lència aca-

Continua a la pàgina 10

“Oferim oportunitats úniques per a
una veritable preparació internacional”

Daniel Jones
Chief Education Officer
de NACE Schools
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dèmica), en què tablets, aules digitals i mate-
rials interactius motiven els alumnes en el seu 
aprenentatge. Sempre sota supervisió i amb 
un ús apropiat, les noves eines tecnològiques 
fomenten el desenvolupament d’habilitats 
cognitives i afavoreixen la realització d’activi-
tats cooperatives, a més de dotar els alumnes 
de les competències bàsiques digitals.
El professorat d’Agora International Andorra 
també adoptarà el currículum d’Apple  Everyone 
can code (programació per a tots), que consisteix 
en la implementació d’un programa que per-
metrà a tots ensenyar i aprendre a programar. 
Totes aquestes millores en formació del profes-
sorat formen part del programa NACE Platinum 
Standard.
 
Què és el NACE Platinum Standard?
A NACE Schools pretenem respondre les ne-
cessitats dels alumnes del segle XXI. Volem que 
creixin feliços i estiguin preparats per viure amb 
èxit en un món globalitzat. La implicació de tota 
la comunitat educativa i la millora constant dels 
procediments i metodologies ens permeten 
aconseguir la màxima qualitat educativa que 
hem definit com el NACE Platinum Standard.
És una eina que avalua el nivell i la qualitat 
educativa en la qual es troba cada col·legi del 
grup NACE  i els ajuda a buscar les estratègies 
òptimes per millorar en totes les àrees del pro-
jecte educatiu, així aconseguim seguir creixent 
i millorant.
Per a això, el NACE Platinum Standard es basa 
en cinc àrees clau: la capacitat de lideratge i 
gestió; la qualitat de l’ensenyament, aprenen-
tatge i avaluació; el progrés en el rendiment de 
cada alumne; el desenvolupament dels valors, 
actituds i benestar de l’alumne que formen la 
base del nostre projecte educatiu i l’aplicació 
de la nostra proposta de valor.
Unes evidències claus del procés són les opi-
nions dels alumnes, pares, professors i equips 
directius que recollim a través d’entrevistes i 
enquestes, juntament amb observacions a les 
aules i l’anàlisi de dades. El que es pretén és 

crear un sistema de 360º d’opinió en el qual 
participi tota la comunitat escolar.

Què aporta la pertinença d’Agora International 
School Andorra al grup NACE Schools?
Sent un gran grup educatiu, oferim oportunitats 
úniques per a una veritable preparació inter-
nacional. Organitzem diferents esdeveniments 
interculturals en què participen alumnes de tots 
els col·legis del grup situats en diferents països, 
com Espanya, França, Anglaterra o Itàlia, així 
com intercanvis i estades a l’estranger.
Són experiències úniques d’aprenentatge per 
als alumnes, reforçant el seu caràcter global i 
el seu respecte cap a altres cultures, oferint-los 
una visió universal i oberta del món. Permeten 
als estudiants un desenvolupament acadèmic i 
personal, i que puguin a assentar les bases per 
a una major mobilitat acadèmica i professional, 
així com un millor coneixement dels problemes 
globals dels nostres dies.
Per exemple, els nostres alumnes participen al 
NACEMUN, una simulació de les Nacions Unides 
en què els alumnes representen els delegats 
dels diferents països i debaten en anglès pro-
blemes reals del món. Un altre esdeveniment 
internacional és el NACE Academic Olympics 

Ve de la pàgina 8

jornades científiques, matemàtiques, informà-
tiques i lingüístiques en les quals alumnes de 
diferents col·legis competeixen amistosament 
en un context internacional i multilingüe.
També es realitza el NACE International Mu-
sic Festival, on els alumnes comparteixen i 
demostren el seu talent i la seva passió per la 
música; els NACE Olympic Games, que com-
prenen disciplines com el futbol, la gimnàstica 
rítmica, la natació o l’atletisme, entre altres; 
i NACE Arts Competition, un concurs artístic 
multidisciplinari on els alumnes de tots els 
centres NACE Schools mostren la seva crea-
tivitat i sensibilitat artística per mitjà de les 
seves pròpies creacions.
Així, els alumnes milloren les seves habilitats 
lingüístiques mentre es relacionen amb estu-
diants d’altres països.

Daniel Jones, Chief Education Officer a NACE 
Schools, és llicenciat en Filologia Espanyola i 
Francesa per la Universitat de Nottingham i té un 
Màster en Educació per Manchester Metropolitan 
University. Porta més de 25 anys implicat en el 
món de l’educació, exercint diferents càrrecs 
en el marc de l’educació internacional, com a 
professor, director i inspector.
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La dificultat 

REFLEXIÓ

A vui tots els educadors: pares, 
mestres, entrenadors esportius, 
catequistes i educadors en general, 
constatem que no  resulta gens fàcil 
educar seriosament, i per això, molt 

sovint davant del cansament o del desconcert se’ns 
acut que la causa real és la nostra falta de preparació, 
i tenim la temptació de rendir-nos i claudicar.
 
No parlarem aquí, per important que sigui, de tèc-
niques educatives, sinó d’una opció de fons, d’un 
tarannà educatiu sobre el qual per fortuna la majoria 
comença a estar d’acord: com és l’educació en valors.
 
Per educar bé els infants, els adolescents i els joves 
es tracta de transmetre valors que contribueixin a la 
seva maduresa humana. Valors que els humanitzin, 
que els facin ser persones realment felices durant la 
seva vida. En terminologia psicopedagògica, valors 
que portin a bon port el seu procés de personalització 
i de socialització.
 
Preguntem-nos sincerament què és un valor? Valor 
és tot allò que té capacitat de satisfer les necessitats 
de la persona, i des d’una perspectiva més profunda, 
que l’ésser humà percep com a veritable, just i bo per 
realitzar-se com a persona.
 

El més important és educar en aquells valors bàsics 
sobre els quals, siguin quines siguin les nostres idees 
o creences, tots  pensem i estem d’acord que mereix 
la pena respectar-los i salvaguardar-los.
 
Els valors humans (o els drets humans que aquest 
anys celebrem el 70è aniversari de la seva signatu-
ra) ens serveixen per tenir una vida personal i una 
convivència social, més justa i més humana i per ser 
persones autèntiques. Tots ells formen part d’una 
moral de mínims per portar una vida realment digna.
 
· LLIBERTAT (Valors civils): vida, pensament, expres-
sió, participació, desplaçament,...
· IGUALTAT (Valors socials): salut, educació, treball, 
oci, protecció, habitatge,...
· SOLIDARITAT (Valors solidaris): justícia, pau, tole-
rància, cooperació, diàleg, ecologia,..
 
No podem educar en valors, si nosaltres els desconei-
xem, i pitjor encara, si no els practiquem. Per tant el 
primer pas sempre serà aprendre i incorporar en la 

d’educar
nostra vida els valors que volem compartir amb les 
noves generacions, conscients de la importància de ser 
coherents vivint segons aitals valors, practicant-los 
dia rere dia. De poc o de res servirà dir als nens, ado-
lescents i joves que actuïn de determinada forma si 
nosaltres actuem d’una altra distinta o contrària.
 
Educar en valors avui és formar ciutadans autèntics 
que sàpiguen assumir conscientment els reptes de 
la vida moderna i puguin comprometre’s en la cons-
trucció d’un món més just, més inclusiu, més solidari, 
equitatiu i plurivalent.
 
Transmetre adequadament i amb creativitat aquests 
valors humans és el gran repte que tenim per educar 
les noves generacions.
 
Si volem... podem.
 

Mn. Pepe Chisvert
Delegat d’ensenyament del Bisbat d’Urgell

i rector de Sant Julià de Lòria

La dificultat 
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FREESTYLE

A 360ºeXtrem hem preparat per aquest estiu 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), que començaran el 3 
de juliol i finalitzaran el 7 de setembre. S’hi poden apuntar la 
setmana o setmanes que vulguin! Per fer-ho, només cal acudir  

a la recepció del 360ºeXtrem o bé escriure’s a l’adreça electrònica esport@360ex-
trem.com. Les inscripcions ja són obertes!
D’una banda, el camp multiesport proposa la pràctica de molts esports en un ma-
teix espai i en un mateix camp. Durant les tardes, es fan jocs, circuits, aprendran 
a saltar al llit elàstic i a fer acrobàcies, aprendran o milloraran a anar amb skate, 
escúter i moltes més disciplines. Tot això amb els monitors del 360ºeXtrem, alta-
ment qualificats i formats.
D’altra banda, al camp de gimnàstica se’ls ensenyarà a fer tombarelles, rodes, salts 
mortals o millorar el que ja sàpiguen 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 multiesport és de 50 euros per setmana. S’ha de portar material: 
skate, escúter, patins, casc… però si no en tenen, els ho deixem nosaltres gra-
tuïtament. Pel que fa al camp de gimnàstica, el preu és de 45 euros per setmana. 
I si hi apunteu un germà o germana al mateix camp tindrà un 10% de descompte. 
Aprofiteu aquesta oferta!
Del 28 de maig a l’1 de juliol, el 360ºeXtrem tanca per agafar forces i fer manteni-
ment. Tornarem a obrir les portes el pròxim 2 de juliol.
Aquest estiu tindrem nous horaris i estarem oberts de dilluns a divendres de 16 a 
21 hores. Dissabte i diumenge tancats.

Viu l’estiu a





CAMPUS

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 poden triar entre diversos campaments 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 de 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 és garantia d’un tracte professional i familiar, amb una atenció personalitzada 
i propera, i unes instal·lacions modernes i còmodes.

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 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 cursos i inscriure’t contactant amb Montse Mateu, de-
legada d’English Summer a Andorra, al telèfon 322 595.

La millor opció

English
Summer!
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SHOPPING

1 LEVI’S blouson texà 94 € - 2 ROXY Salty biquini 50 € - 3 OAKLEY Chalten Matte black/
Prizm Jade ulleres vareta unisex 123 € - 4 BILLABONG Izzy bolso/clutch 32 € - 5 DEHA 
Ankle Jogger pantaló 89 € - 6 DEHA Hoodie Olive Green jersei 69 € - 7 RVCA Shifter 
vestit 54 € - 8 ROXY Solis J sandàlies 18 €

1

Hi Summer!
2

3

4

5
6

7

8

Disponibles a les botigues Viladomat - www.viladomat.com
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ENTREVISTA

Quina és la filosofia d’Acadèmia Singular i què la 
diferencia d’altres centres?
Ja des del començament vaig tenir clar que volíem 
oferir un servei una mica més personalitzat, i per 
això vam decidir treballar amb grups d’un màxim de 
quatre alumnes. Aquesta filosofia es manté fins a dia 
d’avui. D’altra banda, tots els nostres professors són 
nadius i titulats en l’àrea de l’ensenyament d’anglès 
i oferim moltes activitats fora de l’aula.  

Amb quin perfil d’alumne treballen?
Treballem tant amb nens i joves com amb adults. En 
el cas dels adults cal destacar que no només oferim 
classes d’anglès en general, sinó també especialit-
zades: anglès de negocis, jurídic..., amb sessions 
orientades a professionals. 

Organitzen activitats fora de l’àmbit estrictament 
acadèmic?
Sí, per exemple cada setmana fem classes de conversa 
gratuïtes, i activitats d’immersió lingüística un cop 
al mes, que acostumen a ser jocs de cartes, jocs de 
taula, cinema... d’aquesta manera, els alumnes tenen 
contacte amb l’anglès fora de l’aula. És una cosa que 
agraeixen molt, perquè això els permet practicar i 
comprovar com l’anglès és molt important en el dia 
a dia. A més, cada setmana aquestes classes es fan 
amb professors diferents. Així l’alumne també pot 
conèixer altres accents, no només el del professor 
habitual: de Canadà, dels Estats Units, d’Anglaterra...  

A quina edat és recomanable començar a estudiar 
anglès?

“Els alumnes 
agraeixen molt 
poder fer
activitats fora 
de l’aula”
Jo soc partidària de començar en un àmbit més aca-
dèmic a partir dels 6-7 anys. Amb tot, si els infants 
poden tenir contacte previ amb l’anglès a través de 
cançons, contes o fins i tot veure la tele en anglès, 
fantàstic. Però el que són estrictament classes, a 
nivell més acadèmic, ho aconsellaria des dels 6 anys 
en endavant, perquè cal tenir un mínim d’aptituds, 
per llegir paraules o frases curtes i escriure coses 
bàsiques.

Acadèmia Singular permet que un alumne pugui 
matricular-se a mig curs?
Sí, un alumne pot començar a mig curs, malgrat que 
el curs escolar estricte sigui de mitjan de setembre a 
final de juny. També cal dir que oferim alguns cursos 
intensius al llarg del curs i també als estius. 

Quines activitats han preparat per a aquest estiu?
A l’estiu oferirem classes per a nens, joves i adults. Les 
dels nens, d’una banda, combinaran teatre, manu-

alitats i classe. Hi haurà dues hores al dia de classe, 
que també incorporaran jocs, i després es farà o bé 
repàs del guió o bé elaboració de material per a l’obra 
de teatre. Cada divendres, els alumnes actuaran, 
nosaltres farem la gravació i l’enviarem als pares. 

L’alumne es pot apuntar a les setmanes que vulgui?
Sí, perquè cada setmana és independent, amb una 
petita obra de teatre diferent. Si l’alumne es vol 
apuntar tot el mes, no hi ha problema. Si en canvi 
vol venir només una setmana, o dues, o tres, també 
pot fer-ho. 

Com seran els cursos d’estiu per als joves?
Amb els joves farem també classes diàries i incorporem 
pel·lícules. Veurem algunes escenes clau durant la 
setmana i després prepararem el guió d’un tràiler i 
farem d’actors amb la gravació d’aquest tràiler l’últim 
dia de classe, que s’enviarà als pares. D’altra banda, 
també hem preparat un curs centrat en el món dels 
DJ. Un professor especialitzat els ensenya durant una 
setmana a fer mescles, i al final de la setmana els 
alumnes produeixen una cançó pròpia. A més, amb 
els joves i adults també preparem exàmens oficials 
(First Certificate o Advanced), treballant una part 
concreta de l’examen cada setmana.

I en el cas dels adults?
Amb adults treballem molt la part d’speaking incor-
porant elements de media real (articles, fragments 
de pel·lícules o sèries...). Cal tenir en compte que 
parlar és sempre el que més costa als alumnes, per 
això volem potenciar especialment aquest aspecte.

Tess Winiarski
Directora d’Acadèmia Singular





LLEURE

E scric el dia 4 d’abril del 2018. Avui fa 
50 anys que una bala va perforar la 
gorja de Martin Luther King a la ciu-
tat de Memphis. El reverend King, 
un dels meus líders els primers anys 

de mossèn, m’ensenyà que “el somni és el camí”. 
AINA obre les portes per a la mainada Ninja per oferir 
unes colònies de somni. El bisbe Lynn Brow recorda 
el darrer discurs de King Cim de la muntanya i ens 
exhorta: “posem-nos a caminar per mantenir el llegat 
de justícia, igualtat i llibertat”.
L’educació és l’arma de la pau. Josep Oriol Pujol i Humet, 
director general de la Fundació Pere Tarrés, digué als 
4.200 joves de la Trobada de Moviment de colònies i 
esplais a Vilafranca del Penedès, el cap de setmana 14 i 
15 d’abril: “L’educació en el lleure ha representat una 
veritable escola de ciutadania perquè ha fet créixer i 
desenvolupar-se com a persones els infants i els joves 
que hi ha participat i ha ajudat a implicar-se després a 
la societat per fer-la créixer”. L’educació en el lleure, 
pel lleure, durant el lleure, amb el lleure, i per al lleure 
d’AINA, desenvolupa:
 1.  La persona al centre de totes les activitats que 

durant la Pasqua Jove els monitors han progra-
mat. AINA exerceix l’atenció individualitzada 
a cada infant i a cada adolescent en la seva me-
ravellosa etapa de creixement. “Créixer és el 
temps de descobrir” va escriure Montessori.

 2.  L’ADN de la casa d’AINA és la convivència tots 
els mesos i dies de l’any, però els mesos d’es-
tiu, ho és amb una màgia especial. Aprendre 

AINA
L’ESCOLA PER VIURE UNES COLÒNIES DE SOMNI

amb els altres. Divertir-se, pujar muntanyes. 
Cohesionar una patrulla, cantar, rebre i donar, 
pregar... S’aprèn més i millor en grup que no 
pas sol.

 3.  El llibre de text d’AINA són les vivències. Unes 
colònies regalen als infants un niu de nove-
tats, complexitats i diversitats emmarcades 
en la natura paradisíaca andorrana i en unes 
aventures apropiades a l’edat que esdevenen 
unes experiències fortes i inoblidables. Les 
acampades en són penyora.

 4.  AINA al llarg i ample camí de 42 anys ha progres-
sat i ha reeixit gràcies a un hàbitat acollidor i a 
una família de monitors voluntaris, generosos i 
altruistes que sumen més de 1.500. Els monitors 
s’ha format durant el curs 2017-2018 a través 
del curs de monitors on s’han titulat com a 
educadors en el lleure, les trobades de caps de 
setmana a AINA i el treball de temes a través 
d’internet. “Il faut vivre sa vie en essayant d’en 
faire un modèle pour les autres”, predicava 
als monitors el director de l’UCPA. I com ens 
mana Jesús: “cal fer-nos infants baixant al 
nivell dels seus ulls”. Recol·lectarem com els 
pagesos a l’estiu els fruits de la sembra i treballs 
de durant l’any: “les colònies de somni per als 
infants”.

Jove ainista, un gran ninja seràs! El tema, pal de pa-
ller de les activitats dels 13 dies del torn de colònies, 
més votat dels 7 presentats en el Nadal Jove, ha estat 
L’ESCOLA NINJA. L’enveja corca la convivència de les 

millors famílies. També la que formen els 4 elements: 
foc, terra, aigua i aire. El meu professor de filosofia, 
mossèn Lluís Rourera, ja ens advertia del daltabaix que 
pot haver-hi en la casa de tots que és la natura, com ho 
recorda el Papa Francesc, quan un dels membres de la 
família va per les seves. La terra, aire i aigua s’enfron-
ten amb el foc que es presenta com el més poderós. 
Li tiren als nassos retalls de premsa on quilòmetres 
d’hectàrees resten calcinades per culpa de les flames. 
El foc, sense negar res, es defensa: “gràcies a mi soc 
llar dins la família. Gràcies a mi brilla la llum dins 
la foscor. Gràcies a mi, escalfo la terra perquè doni 
fruit”. Gràcies a mi, agermano quan ja és de nit, els 
ainistes que em canten: “Visca la claror del foc, visca 
l’escalfor, visquin les brases” i el que em fa més feliç 
“el foc és un do de Déu, un do del bon Déu”.
L’aire, l’aigua no estan d’històries. Un el provoca amb 
unes ventades que espanten la mainada, i l’altre el 
nega mullant les flames. La terra no vol ser ni freda 
ni calenta. Passa del conflicte com ho fa malaurada-
ment tanta gent!
La meva Confident, que un estiu més vetllarà per ca-
dascun dels ainistes, farà que la pau retorni a la casa 
natura, gràcies als ainistes que li cantaran de bell nou 
la cançó preferida pel Papa de la Laudato si: “Lloat 
sigueu, oh Senyor nostre. / Pels estels i el vent suau, 
/ i pel foc i l’aigua fresca. / Per la nostra mare terra / 
que ens sosté i ens alimenta, / per les flors, els fruit 
si l’herba, / i pel mar i les muntanyes...”

Mossèn Ramon de Canillo
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Quina és la filosofia de la Kids?
Som una escola que cobreix l’etapa educativa de 0 
a 3 anys.  Des que vam començar, ara fa 17 anys, 
la nostra filosofia sempre ha estat crear un espai 
adient on els infants es trobin confiats i a gust, on 
crear complicitat i rebin afectivitat, i on puguin de-
senvolupar totes les seves potencialitats en aquesta 
primera etapa tan important del desenvolupament 
d’una persona.

Amb quina metodologia treballen?
La nostra ideologia d’escola es basa en la premissa 
que per educar hem d’emocionar. A partir d’aquí 
interaccionem totes les àrees que  volem treballar 
amb  els nens. Quan emociones un infant, el que 
aconsegueixes és crear-li un interès i despertar la 
seva curiositat. I aquest interès el que fa és que el 

Neus Juliench
Directora pedagògica de l’escola infantil Kids

“Per educar hem d’emocionar, obrir 
la finestra de la curiositat i oferir 
l’aventura d’aprendre jugant”

nen tingui motivació per aprendre. Tot va relacio-
nat. Partint d’aquesta idea, creem uns programes 
educatius específics per a les diferents àrees.

Quins serien aquests àmbits d’actuació?
Especialment la part emocional, el desenvolupament 
de l’educació en valors, la part sensorial i cognitiva, 
la intel·lectual, la creativitat i la motriu, que és molt 
important en aquesta primera etapa educativa.

A partir de quina edat és habitual començar a l’escola?
Tot va en funció de les necessitats de les famílies, però 
per raons professionals, la majoria  comencen quan 
als pares se’ls acaba la baixa, als quatre mesos, i es 
queden fins als tres anys. El nostre programa educatiu 
respon perfectament a cadascuna de les etapes, i es 
cobreixen les necessitats de cada infant de manera 

individualitzada. Cada aula té uns continguts i unes 
competències a desenvolupar.

Què es treballa concretament en cada curs?
En la primera etapa, que és una de les més sensibles, 
es desenvolupa el despertar al món i a un nou entorn: 
educar en les emocions i aportar tot el necessari per 
potenciar tota la part més motriu i sensorial. En un 
segon grup tindríem aquells nens que  ja comencen a 
mostrar unes primeres interaccions comunicatives, 
amb el desenvolupament del llenguatge, treballem una 
major autonomia motora i més capacitat sensorial. 
Amb els nadons d’un any ja comencem la immersió 
lingüística en anglès. Finalment, en l’última part, 
és a dir, el curs previ a l’escola, es treballa la lògi-
ca matemàtica, s’incrementa les hores lectives en 
anglès, es treballa a fons el programa de laterali-



tat, la iniciació a la preescriptura, i s’introdueix els 
infants al joc dels escacs. Sempre enfocant-ho en 
uns aprenentatges significatius i lúdics En aquesta 
edat és especialment important crear registres per 
permetre interioritzar els aprenentatges futurs.

Després de seguir aquest programa, els nens 
ja estan totalment preparats per començar P3?   
Sí, quan arriben a l’escola, ja tenen les eines sufi-
cients per relacionar-se amb un nou entorn, unes 

noves situacions i unes noves competències. Dispo-
sen d’una total autonomia que els permet afrontar 
aquesta nova etapa amb total seguretat i confiança. 
El que s’adquireix aquí no són tant els conceptes, que 
també, sinó que se’ls estimula perquè creixin amb el 
desig d’aprendre coses noves, amb autoestima, amb 
seguretat en un mateix, amb predisposició positiva 
per fer les coses, amb voluntat, amb esforç... el que 
es treballa és la manera de ser, per treure el millor 
de cada infant. Per això posem a la seva disposició 

l’entorn més favorable perquè pugui de-
senvolupar al màxim les capacitats que 
tenen al néixer.

Com definiria el perfil professional dels 
educadors de Kids?
Els nostres professionals es distingeixen 
per ser compromesos amb la sensibilitat 
d’aquesta primera etapa educativa, per 
saber valorar realment el que requereixen 
els nens més enllà de la seva edat crono-
lògica. Per tant, es dona resposta a les 
necessitats concretes de cada infant. Som 
un equip que realment sentim passió pel 
que fem, i això es transmet en els infants.

L’atenció, per tant, és personalitzada? 
Sí, i això és un tret que ens caracteritza. 
Oferim una resposta individualitzada a 
cada infant. Ja des dels inicis, hem posat 
sempre en pràctica un programa de mo-
tricitat molt específic, que ve donat pel 
nostre pla pedagògic, i en què es dona 

molta importància a consolidar un correcte desen-
volupament motriu dels patrons naturals, abans que 
el nen comença a caminar. Aquest treball és fona-
mental perquè el cervell creixi de manera ordenada i 
amb un màxim de connexions neuronals. Per aquest 
motiu, oferim un programa motriu molt acurat a la 
Kids quan són nadons donada la seva importància: 
així aprenen a desenvolupar des de ben petits totes 
les seves capacitats.

Quins serveis ofereix el centre?
Des de l’escola infantil fins a tallers extraescolars 
durant els períodes de vacances, passant per servei 
de ludoteca, aniversaris i festes temàtiques... ens 
anem adaptant a les demandes de les famílies. Així 
mateix, també fem menjar per emportar, adaptat 
per a nens de 0 a 6 anys: menús equilibrats, amb 
fruita i verdura de temporada. Qualsevol família pot 
encomanar el sopar i venir a recollir-lo abans de les 
20 h. Volem facilitar la vida als pares.

Quin programa d’activitats heu preparat Kids per 
aquest estiu?
A l’estiu oferim tallers temàtics setmanals, on com-
binem excursions de lleure a la natura amb manu-
alitats i activitats dins l’escola. Els nens es poden 
apuntar per setmanes en funció de les necessitats de 
la família. Tenim sempre en compte les edats amb 
què treballem, infants menors de sis anys. El nostre 
principal objectiu és que aquests nens es diverteixin 
però alhora els permeti aprendre i ampliar conei-
xements i relacionar-se amb d’altres nens d’una 
manera lúdica. 
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TECNOLOGIA De què riuen
els nostres fills?

A uronplay és un dels grans ídols 
dels joves i adolescents a YouTube: 
fa bromes telefòniques, comenta 
vídeos de gent anònima o d’altres 
youtubers, i, en ocasions, desem-

mascara reptes (els anomenats challenges) o bromes 
falses. També dona la seva opinió, en general polèmica, 
sobre assumptes molt comentats, com ara els reality 
shows televisius.
Així ha aconseguit més de set milions de subscriptors 
al seu canal de YouTube i més de 700 milions de visua-
litzacions, sumades entre tots els seus vídeos. Si al teu 
al voltant alguna criatura repeteix sense parar “Què 
tal, xavals? Tot bé, tot correcte? I jo que me n’alegro”, 
ha caigut sota l’encanteri d’Auronplay: amb aquesta 
salutació obre totes les seves intervencions.
Auronplay es descriu així a Twitter: “Et sembla molt 
ofensiu? A mi em sembla força divertit, per això soc més 

feliç que tu. De petit cremava coses”. Surt als titulars 
de la premsa pels seus èxits (dos llibres publicats en 
una gran editorial, espectacles massius amb els seus 
fans) i pot ser que les seves crítiques a youtubers com 
mrgranbomba (que va rebre una bufetada per dir-li 
“caranchoa” a un repartidor), o Reset (que va donar 
galetes farcides de pasta de dents a un indigent), fins 
i tot ens tranquil·litzin. Però no ens equivoquem: tot 
ve envoltat de paraules malsonants i comentaris amb 
connotacions adultes (tots els youtubers ho són) poc 
apropiades per a un menor.
Per aquest motiu, molts psicòlegs consideren aquests 
continguts com un caramel embolicat amb un paper 
enverinat. Això converteix els seus missatges en més 
perversos per a aquests seguidors sense criteri. I els 
adolescents i preadolescents ho són, a més de mos-
trar una lleialtat sense fissures. YouTube és el servei 
més consumit per menors i a edats cada vegada més 

primerenques, i molt del seu contingut suposa un 
greu problema educatiu i ètic, però al no ser il·legal, 
és difícil actuar.
Què ens trobem en aquest univers youtuber o insta-
gramer que fa riure als més joves? Un repàs a les seves 
estrelles, amb milions de seguidors, revela comen-
taris graciosos, bromes telefòniques o amb càmera 
oculta, paraulotes, comentaris fatxendes, racistes i 
masclistes, i fins i tot agressions a mascotes.
Algunes “gràcies” arriben a la policia o al jutge, com la 
de “caranchoa”, les galetes amb dentifrici o el youtuber 
que ha estat condemnat per assetjament sexual per 
besar desconegudes. Però la resta no, i delecten els 
seus fans. Aquest tipus de continguts fa que els nois 
perdin la noció de la realitat i del que és raonable, i 
que considerin normals conductes que no ho són, 
com a bromes que fan mal o humilien i es difonen”.
Els experts consideren que els nois d’ara manquen 
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De què riuen
els nostres fills?

d’ingenuïtat, en comparació de generacions anteriors, 
encara que no tenen més maduresa. Tenen més inten-
ció o “mala intenció”, per un desig d’anar més enllà 
dels límits. Aquest topall de respecte o de posar-se 
en el lloc de l’altre que era intocable abans, ara el 
traspassen amb naturalitat, perquè es relativitza de 
forma constant. La conseqüència: una tendència a la 
falta d’empatia, s’imposa riure’s del mal aliè.
Encara que això no és nou i als adults també ens agrada, 
el problema és la massivitat dels missatges i el dany 
irreparable que poden causar. En mans dels adoles-
cents, sense un criteri format sobre les conseqüències, 
és una bomba de rellotgeria. 
Molts experts, a més, coincideixen en un altre punt: 
molts pares no són conscients d’aquest risc. Donem 
per fet que els valors estan implícits en l’entorn, en 
el que diem i s’ensenya en el col·legi, però no és així; 
els valors s’han de treballar dia a dia.
Sovint, els pares ens diem que parlem amb els fills, 
però no ho fem o tan sols parlem de notes i conductes 
extremes (addiccions, bullying, sexting...). No obs-
tant això, hi ha un món aparentment menys greu, 
en el qual els graciosos substitueixen els pares en la 
transmissió  de valors. Aprenent a reconèixer-ho, 
podrem guiar-los perquè siguin crítics i es defensin. 

Què podem (i hem de) fer els pares?
-Afronteu la realitat: les xarxes socials no són comparables a res del que va viure la 
nostra generació.

-Tingueu present que el vostre fill no és un expert en xarxes ni en tecnologia. És sola-
ment un nen, no té criteri i és vulnerable.

-Formeu-vos i investigueu. Vosaltres heu de controlar el que fa el vostre fill, no al contrari.

-Recordeu que sempre mirarà de saltar-se la norma... i les claus. No el deixeu sol amb 
la tablet o el telèfon, encara que tingui control parental.

-No us obsessioneu de mantenir-lo al marge, és impossible. La clau està a fer-lo re-
flexionar.

-Mireu de descobrir què pensa: pregunteu-li, deixeu que us ensenyi. Se sentirà orgullós 
i podreu suggerir-li altres continguts.

-Poseu límits i parleu a temps. Quan detecteu el problema, ja porta molt de temps 
veient continguts nocius.

-Compartiu temps lliure amb ell i fomenteu que faci esport i altres formes d’oci amb 
altres nois i noies.

-Poseu horari d’ús, encara que les normes no han de ser massa estrictes, si no se sentirà 
descoratjat. Vosaltres també les heu de respectar.
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Per què un British College a Andorra?
Howard Thomas: És una gran oportunitat per a no-
saltres, perquè ens permet disposar d’un altre centre 
a més del que ja tenim a Gavà, i ampliar així la nostra 
cadena de col·legis britànics. Però sobretot és una 
gran oportunitat per a Andorra, que a partir del curs 
vinent podrà gaudir d’una nova oferta educativa in-
ternacional i de molt alta qualitat. Aquest aspecte, 
per a les famílies, és molt important.  

Aquesta tipologia d’estudis té potencial al Principat?
H.T.: En la nostra opinió, aquí al país hi ha molt de 
potencial en aquest sentit. En primer lloc, i princi-
palment, perquè no hi ha cap altre col·legi d’aques-
tes característiques a Andorra. Això ens obre moltes 
possibilitats i ens fa ser optimistes. 

Què aporta The British College en relació a altres 
centres educatius?
Lisa Mason-Jones: En primer lloc, una educació ba-
sada en la tradició britànica, amb una varietat molt 
àmplia d’assignatures i temàtiques, especialment de 
tipus científic i matemàtic, tot i que, evidentment, 
l’anglès també té un pes específic molt important 
en el nostre programa d’estudis. En definitiva, una 
altra experiència d’aprenentatge, amb professorat 
íntegrament britànic.
H.T.: Aquesta serà com una escola londinenca instal-
lada al bell mig d’Andorra.  La nostra filosofia es basa 
en dos pilars: tradició i innovació. És una educació 
moderna i personalitzada per a cada alumne. 

Howard Thomas
Director general de
British College Education in Excellence

Quins cicles formatius es podran cursar al centre?
H.T.: Inicialment, acollirem infants de 3 a 12 anys, és a 
dir que oferirem des d’infantil fins a final de primària. 
Posteriorment, però, el nostre objectiu és créixer any 
rere any fins a assolir també tot el batxillerat. 

Posteriorment, els alumnes podran accedir a qual-
sevol universitat?
H.T.: Sí, els alumnes dels col·legis britànics, tant d’Es-
panya com de França, obtenen títols que després donen 
accés a totes les universitats: no només a les d’aquests 
dos països, sinó també del Regne Unit, Estats Units, etc. 

Quina metodologia utilitzen?
L.M.J.: La nostra metodologia està basada en el sistema 
learn by doing (aprendre fent coses), amb un sistema 
molt fonamentat en la pràctica. L’alumne no es limita 

Les instal·lacions de l’antic alberg de la Comella acolliran a partir del setembre aquest 
nou projecte educatiu que arriba de la mà d’Education in Excellence. Parlem amb el seu 
director general i amb la directora del centre andorrà. 

a seure i escoltar. Hi ha una voluntat d’anar més enllà, 
de treballar activament i de manera individualitzada. 

Les instal·lacions de la Comella donen resposta a les 
seves necessitats?
H.T.: Aquesta seu ens sembla fantàstica, i crec que 
respon plenament a les nostres expectatives i al format 
d’ensenyament que ens caracteritza, ja que  tenim previst 
que hi hagi, com a molt, 25 alumnes en cada unitat. 

Quants estudiants preveuen tenir en aquest primer curs?
H.T.: Ara mateix és una pregunta difícil de contestar. 
Però cal dir que hem copsat molt d’interès per part de 
les famílies d’Andorra. Estem rebent trucades, correus 
electrònics... I també hi ha alguns pares que ja han 
confirmat les seves places per al setembre vinent. 
Estem molt contents amb la resposta que hi ha fins 
ara, però no volem aventurar encara una xifra. 

Quin és el perfil d’alumne?
H.T.: Molt senzill. Que sigui nen o nena, que visqui a 
Andorra, i que els seus pares vulguin que rebi una bona 
educació internacional. 

Si el nen no domina l’anglès, pot suposar un problema?
H.T. Moltes famílies ens ho pregunten i es mostren 
preocupades per aquest tema. Però això no els ha 
d’amoïnar. Tenim una metodologia que permet mi-
llorar l’anglès intensivament. A banda d’això, també 
s’estudiarà català obligatòriament, i els pares podran 
escollir entre francès i castellà. 

Lisa Mason-Jones
Directora de
The British College of Andorra

“Aquesta serà 
una escola
londinenca al 
bell mig
d’Andorra”
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“Dono molta importància 
a la recerca de sabors poc 
habituals en la pastisseria 
de sempre”

L’estiu passat va posar en marxa Sweet 
Caroline, una pastisseria on es poden 
degustar tota mena de creacions ar-
tesanes i que aposta de manera especial 
pels gustos innovadors i les receptes 
sorprenents.

Quines són les principals especialitats de la casa?
Fem sobretot pastisseria moderna, deixant una mica 
de banda tot el que és més tradicional, que aquí no ho 
treballem. I d’altra banda, seguim receptes que resulten 
més lleugeres: intentem baixar tot el que són sucres i 
greixos. Això fa que es potenciï el sabor dels ingredients 
i que els pastissos siguin molt més saludables.

Què diferencia la pastisseria moderna de la clàssica?
A part que porten menys greix i menys sucre, també 
hi ha elements com ara la forma, la combinació de 
sabors... es juga amb tots aquests elements per fer 
unes creacions més originals i innovadores. 

Quins aspectes té més en compte a l’hora d’elaborar 
els pastissos?
Una de les coses a les quals dono més importància és 
la recerca de sabors poc habituals en la pastisseria de 

sempre. Per exemple, tenim un pastís fet amb alfà-
brega, fenoll i gingebre.

Per tant, les opcions són infinites...
I tant!.Per exemple, m’agrada incorporar ingredients 
salats dins de pastissos dolços per crear contrast. O 
fer servir el yuzu, que és un cítric japonès que no es 
coneix gaire aquí. 

Treballa amb tota mena de pastissos?
Sí, faig pastissos individuals, gots, pastissos grans, 
encàrrecs per a festes i celebracions. Una mica de tot.

Hi ha l’opció de personalitzar les creacions per en-
càrrec del client?
Podem personalitzar els pastissos sempre dins de les 
nostres possibilitats, perquè per exemple no fem servir 
el fondant, que és un element que sí que permet aquesta 
tematització. Però podem fer, per exemple, pastissos 
en forma de números, per a aniversaris.

També fan pastissos per a noces, comunions...?
Sí, però a petita escala. Com a molt celebracions d’unes 
cinquanta persones.

Com va aprendre l’ofici?
Vaig estudiar a Barcelona, a l’escola d’hostaleria Hof-
mann. Vaig començar fent cuina, però després em vaig 
anar especialitzant en pastisseria. Posteriorment vaig 
estar fent pràctiques amb Josep Maria Rodríguez, que 

va ser campió del món de pastisseria, i més tard he 
estat fent cursos per anar ampliant la meva formació. 

De quina manera se li acudeixen les idees per a les 
seves creacions?
Depèn. Hi ha algunes receptes que ja son clàssiques, 
com ara la Sacher, però que les pots anar combinant 
amb coses noves que se t’acudeixin. Per exemple, enlloc 
d’afegir-hi només l’albercoc, posar-hi mandarina, 
yuzu... Altres receptes aparentment normals a les quals 
els puc donar la volta són per exemple les maduixes 
amb nata, però que presento amb un gelificat, canviant 
una mica l’aparença.

Quins són els pastissos que tenen més èxit?
El pastís massini, que és un dolç tradicional de sempre, 
o el pastís de nous de macadàmia, diria són els que 
tenen més acceptació. A més, tots els croissants i la 
brioixeria, que també fem nosaltres, agraden molt.



Carrer Callaueta, 14 - AD500 ANDORRA LA VELLA - Tel.: +376 833 993             sweetcarolineand            sweetcaroline_and



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
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SHOPPING

Punt de venda: Ofijet

EDUCA
14,30 €

EDUCA
15,90 €

BRÚIXOLA
8,45 €

COMBEL
10 € CRUÏLLA

10 €

DÉGLINGOS
23 €

DÉGLINGOS
9,85 €

FABER CASTELL
192 €

LAROUSSE
17 €

BARCANOVA
21 €

DÉGLINGOS
18 €

THE SUPER ZEROES
12 €

LES MISTINGUETTES
21,50 €

EDEBÉ
13 €

SAFTA
32,15 €

SAFTA
27,65 €

BOMBATA
32,65 €

SAFTA
12,50 €

SAFTA
27 €

SAFTA
11,65 €

LENOVO
ESSENTIAL V110
319 €

BROTHER
80 €

MAKRO GIRO
166,70 €
-20% 133,35 €

SAFTA
19,65 €
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www.ofijet.com



34 Punt de venda: Pyrénées Andorra

SHOPPING

NOVA COL·LECCIÓ GUESS
1 Top quadres vichy 36 € - 2 Armilla texana amb brodats 54 € - 3 Samarreta amb estampat 27 €
4 Vestit verd aigua amb cinturó 54 € - 5 Samarreta amb estampat 29 € - 6 Short texà
amb brodat 41 € - 7 Vestit texà amb brodat 54 € - 8 Vestit blanc de gasa i lluentons 72 €
9 Jumpsuit amb estampat floral 54 € - 10 Samarretes amb estampat 18 € - 11 Vestit de blonda 
sense mànigues 63 € - 12 Sandàlia 66,99 € - 13 Jersei de fil amb logo 43 € - 14 Samarreta amb 
obertura a les mànigues 27 € - 15 Pantalons pirata 54 € - 16 Sabata de ras amb llaç 49 €

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16





Punt de venda: Pyrénées Andorra

SHOPPING

1

HUGO BOSS - 1 Blazer 188 € - 2 Blazer 205 € - 3 Camisa blanca 84,90 € - 4 Polo bicolor 
46,90 € - 5 Bermuda combinable amb blazer 94,90 € - 6 Gorra 37,90 € - 7 Samarreta 
46,90 € - 8 SUPERGA sabatilla esportiva 46,90 € - 9 NEW BALANCE sabatilles 
esportives 64,90 €
MARCIANO GUESS - 10 Granota amb lluentons 81 € - 11 Faldilla negra de tul 54 €
12 Vestit negre amb blonda 89 € - GUESS - 13 Vestit amb estampat floral 45 €
14 Botí en tela estampat 59 € - 15 Botí daurat en pell 59 € - 16 Sandàlia 69,90 €

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13

14 15
16



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

Batejos

Comunions

Celebracions

Ctra. d’Arinsal, s/n. E
T. +(T. +(T 376) 738 500 - 
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Una destinació ideal per viatjar en família és aquella que combina a la perfecció 
opcions i activitats que agraden tant a grans com a petits. Per aquest motiu, gaudeixen 
d’una especial acceptació totes aquelles grans ciutats que, a més, tenen un parc temàtic 
a pocs quilòmetres. Viatges Emocions suggereix per aquest estiu tres propostes, a 
Europa, els Estats Units i els Emirats Àrabs que reuneixen aquestes característiques.

Inaugurat el març de 2012, el Warner Bros Stu-
dio Tour London – The Making of Harry Potter 
se situa als estudis de la Warner a Leavesden 
(Anglaterra). Aquí és on es van produir les vuit 
pel·lícules de Harry Potter, i l’indret exhibeix 
l’increïble talent, la imaginació i el mestratge 
britànic que van donar vida al món màgic de 
J.K. Rowling en pantalla. Els visitants s’obren 
així pas pels sets autèntics de rodatge, desco-
brint la màgia darrera dels fascinants efectes 
especials i explorant els secrets de les grans 
escenes de la sèrie cinematogràfica. També pot 
recórrer el terra de pedra original de l’icònic 
Gran Saló de Hogwarts, conèixer les criatures 
animatròniques i passejar pel Carreró Diagon.
Aquest parc temàtic està situat a una hora del 

centre Londres, de manera que és una opció 
ideal per aprofitar un cap de setmana llarg a 
la ciutat i dedicar un dia a visitar els estudis. 
Dins del parc hi ha escenaris emblemàtics de 
la pel·lícula, decorats i vestuaris originals, i 
també s’hi poden trobar exposicions tempo-
rals o temàtiques durant tot l’any. A la botiga, 
grans i petits hi podran adquirir els objectes 
més famosos de la pel·lícula, des de varetes 
màgiques fins a dolços.

Londres
Harry Potter Studio Tour

VIATGES

Per a informació i reserves: Viatges Emocions



La ciutat d’Orlando, a l’Estat nord-americà de 
Florida, és mundialment famosa per acollir dos dels 
parcs temàtics més coneguts: Disney i Universal 
Studios. Una raó de pes per fer-hi una visita amb 
els més petits.
El parc Walt Dinsey World Resort, on hi ha el famòs 
Parc EPCOT o el Disney Magic Kingdom, es el buc 
insígnia de la marca Disney i un lloc de visita obligada 
per als fans de la cèlebre productora d’animació.
De la seva banda, el resort Universal Studios està 
format per parcs com són Volcano Bay, Island of 
Adventure, Universal Studios Florida i el recent-
ment inaugurat Wizaruing World of Harry Potter, 
una recreació exacta del món de les pel·lícules del 
nen mag. S’hi pot anar amb tiquets simples, que 
permeten l’entrada a un parc al dia, o amb la mo-
dalitat Park-to-park, que fa possible l’entrada a 
més d’un parc al dia. D’aquesta manera tenim 
més flexibilitat d’organització.
Es recomana una estada de 5 o 6 dies. L’ideal 
serien 5 nits per d’aquesta manera visitar els 
dos resorts, tot i que tot depèn dels parcs 
que més ens interessin o vulguem visitar.
La combinació idònia per complementar 
el viatge a Orlando seria Miami. Una estada 
de 3 nits a Miami ens permetran descansar 
de les jornades als parcs. La millor zona per allot-
jar-se a Miami és South Beach, a prop de la platja, 
i on hi ha restaurants, botigues i l’Ocean Drive, el 
carrer principal de Miami Beach.

Orlando & Miami
Walt Disney World Resort / Universal Studios

Continua a la pàgina 40

Volcano Bay



Gaudeix dels viatges 
amb els més menuts

Com si fossis un d’ells

Viatges Emocions

Organitzem el teu viatge familiar i et recomanem els millors destins perquè grans i petits gaudeixin al màxim de l’experiència.
Ens adaptem al pressupost i busquem la millor opció per cobrir totes les teves necessitats.

Plaça Guillemó, 5
Andorra la Vella

emocions@andorra.ad
+376 806 006

Plaça Co-prínceps, 4, local 3
Escaldes-Engordany

emocions2@andorra.ad
+376 829 044

Carrer de l’Aigüeta, 18
Andorra la Vella

emocions3@andorra.ad
+376 807 900

Tres oficines i 15 professionals al teu servei

Parcs temàtics

Destins de platja

Safaris i aventura

Hotels familiars
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VIATGES

Per a informació i reserves: Viatges Emocions

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 
beneficiar 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, repel·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).

Legoland és un dels parcs temàtics que formen 
part del conjunt Dubai Parks & Resorts. Hi 
trobem 6 àrees diferents: La Fàbrica; Lego 
City, on es pot conduir un cotxe Lego o nave-
gar amb un vaixell; Imagination, la part més 
educativa; Kingdoms, on trobem un castell 
medieval Lego; Adventure, amb atraccions, 
on es pot accedir a partir dels 105 centímetres 
d’estatura; i Miniland, on hi ha  els edificis 
més emblemàtics del continent en miniatura 
i construïts amb lego. Un dia és suficient per 
visitar-lo.
Els principals touroperadors majoristes posen a 
l’abast de les agències i els seus clients circuits 
i propostes que permeten combinar la visita 
a Legoland amb altres atractius dels Emirats 
Àrabs. Un dels recorreguts més habituals, de 
6 dies / 5 nits, inclou Legoland, Ferrari Land, 
la ciutat de Dubai i Abu Dhabi.

Dubai
Legoland



Gaudeix dels viatges 
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Com si fossis un d’ells

Viatges Emocions

Organitzem el teu viatge familiar i et recomanem els millors destins perquè grans i petits gaudeixin al màxim de l’experiència.
Ens adaptem al pressupost i busquem la millor opció per cobrir totes les teves necessitats.

Plaça Guillemó, 5
Andorra la Vella

emocions@andorra.ad
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Plaça Co-prínceps, 4, local 3
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MASCOTES

A ra per ara dubto que hi hagi algú 
que no sàpiga dels avantatges de 
tenir un animal de companyia a 
casa seva.
Des de temps immemorials, els 

humans hem tingut al nostre voltant tant gossos, 
gats, com cavalls, porcs, ovelles, cabres i no  només 
com a aliment, sinó com a manera de protegir-se dels 
enemics  i com a manera de subsistència, a través dels 
productes que donaven aquests animals, com són la 
llet o els ous o la llana. 
No ha estat fins fa relativament poc que hem començat 
a matar indiscriminadament els animals per alimen-
tar-nos, antigament només es feia com a últim recurs.
D’altra banda, i anant al tema que més ens interes-
sa des de ben antic, i actualment a molt indrets del 
món, els encarregats de treure a pasturar les ovelles, 
vaques, i altres animals, així com de cuidar el bestiar 
no són altres que els nens, que de ben petits es crien 
entre tota mena d’animals per cuidar-los i treure’ls 
a pasturar.
Per tant és clar que en general és innat que als nens 
els entusiasmen els animals de tota mena i que tenen 
una capacitat innata per cuidar-los.
Ara bé, en l’era actual, i en la vida occidental i es-
tressada en què vivim, els nostres fills conviuen en 
un entorn de moltíssima feina on  després del col·legi 
tenen infinites activitats extraescolars fins a les tantes 
del vespre i per tant  no  tenen temps de cuidar els 
seus animals de companyia, i això és  la pura realitat.
Dit això, per tant tot i defensar al 100% que els nens 
han de conviure amb animals per tots els avantatges, 
tant socials (responsabilitat de cuidar un ésser viu) 
com sanitàries (cada cop queda més demostrat que els 
nens que conviuen amb animals tenen els sistemes 

de defensa més elevats), hem de saber quin animal 
escollir per als nostres fills, i això dependrà molt del 
temps que tinguin per ocupar-se’n.
Si bé l´animal que tot nen vol d’entrada és un gos, 
aquest requereix molt i molt temps, cal treure’l a 
passejar mínim una hora i mitja al dia, cal raspallar-lo, 
cuidar-lo, educar-lo perquè faci les seves necessitats 
al carrer i per tant caldrà tenir clar que finalment seran 
els pares qui se n’ocupin majoritàriament.

Nens i
animals
de companyia

Però no tot acaba en el gos. Hi ha altres mascotes 
fantàstiques que no demanaran tantes hores d’ocu-
pació, com per exemple un gat. Val a dir que la major 
part dels gats són molt bons, però és cert que tenen 
cert instint a esgarrapar, ni que sigui fluixet, pel que 
es recomana a partir d’una certa edat, com els 4 anys  
aproximadament.
El gran avantatge és que no cal que surtin a carrer, 
tot i que si viviu en un entorn on el gat pot sortir una 
estona al dia, ens ho agrairà.
Finalment convindria parlar dels conills i conills 
d’Índies; aquests són uns animals molt dòcils, molt 
sociables i que no cal traure a passejar pel carrer, no-
més mantenint una bona higiene de la seva gàbia i el 
seu entorn faran la delícia dels més petits.
Només queda animar-vos per iniciar l’experiència 
de la convivència de la canalla amb la resta d’éssers 
vius. Ànims!

Jordi Tena
Veterinari

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
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SHOPPING

Punt de venda: Ofijet

PORTALLAPIS
DIFERENTS 
MODELS
12,25 €

8,45 €

USB
8,90 €

USB
8,90 €

POST-IT
3,80 €

SUPORT
LLIBRES
12,80 €

PORTACLIPS
7 €

BOLÍGRAF
4,45 €

PLATS DE PORCELLANA
9,35 €

TASSES DE PORCELLANA
9,20 €

NAVA
91,90 € NAVA

60,65 €

NAVA
108 €

MOOS
46,30 €

MOOS
7,60 €

BOMBATA
38,40 €

BOMBATA
43,25 €

SKULL RIDER
Ulleres de nen
20,90 €
(També disponibles per a adults)



Animacions

Festa de l‛escuma

Màgia

Pallassos Castells infables



C/ Maria Pla, 31
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel.: +376 831 157
tisoretesperruqueria@gmail.com

tisoretes perruqueria nens

tisoretes_perruquerianens

Talls de cabells divertits mirant dibuixos i videojocs

Manicures   Accessoris i complements

i moltes més sorpreses!

ESTILISME

T isoretes és una perruqueria infantil -la primera d’aquestes característiques que obre les 
portes al país-, pensada per oferir una atenció completament diferenciada i personalitza-
da, perquè tallar-se el cabell esdevingui així una experiència única i divertida. Cada cadira 
disposa d’un iPad on el nen pot jugar o gaudir dels seus continguts preferits mentre li tallen 
el cabell. I també s’emportarà un regal sorpresa si fa bondat. 

Cal tenir en compte que molts infants es mostren espantats davant la idea d’anar a la perruqueria, amb una 
especial aversió cap a instruments com tisores, màquines, navalles... A Tisoretes aquestes pors desapareixen 
des del moment que els nens descobreixen que una perruqueria pot ser un entorn agradable: un lloc per 
cuidar-se però també per passar-ho bé, i estar a gust i relaxats.
Els serveis que ofereix Tisoretes no estan enfocats només als més petits (que hi poden acudir ja per fer el 
primer tall de cabell): també per als seus familiars. Així, mentre el pare, la mare o els avis gaudeixen dels 
serveis de perruqueria o barberia del centre, els infants poden jugar en un espai especialment pensat per 
ells, on trobaran videojocs, iPads, llibres per pintar i moltes sorpreses més. 

Una
perruqueria
diferent



Ens hem de barallar amb els nens pel menjar?

Qui ha dit que als nens no els agrada la verdura?

Per què el menú infantil ha de ser macarrons i carn 
empanada?

Per què als nens els han d’agradar els dolços?

Com puc fer que els meus fills mengin de forma 
saludable?
Tots nosaltres sabem, poc o molt,  que la base per a una bona salut passa 
per menjar de forma variada i equilibrada, amb una ingesta diària sufi-
cient de fruites i verdures, evitant també l’excés de sucres, sal i greixos. 
Sovint costa, però, portar a la pràctica aquestes bones intencions.
Pot ser difícil per als adults, com també per als nens, als qui interessa 
adquirir de ben petits uns bons hàbits d’alimentació per ajudar-los a 
viure molts anys amb bona salut.
És responsabilitat de tots, especialment dels pares, oferir eines als nostres 
infants perquè aprenguin a menjar de forma saludable.
El coaching nutricional ens pot ajudar a aconseguir-ho. 
Amb la motivació adequada i l’ajuda de l’entorn familiar, escolar i social, 
es pot arribar als objectius que ens plantegem, dissenyant un pla d’acció 
individual i específic, perquè l’infant o l’adolescent pugui trobar la seva 
pròpia manera de menjar de sa.

arbre de la salut
Consultoria de salut personalitzada

SALUT



confiança
experiència
proximitat

solvència

LA PRIMERA COMPANYIA
D’ASSEGURANCES

ANDORRANA
1951-2018

67 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

Agents exclusius

2018
50 anys
al vostre servei
amb la vostra confiança

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

Fa 50 anys que assegurem 
els escolars d’Andorra.

El nostre futur!

1968

Av. MERITXELL, 88 - Telèfon: 806 806 - Fax: 824 605 - E-mail: cca@xsa.ad - Andorra

CULTURA

E l Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, 
ja han posat en marxa una nova edició del projecte 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 2018 està format per cinc 
concerts repartits durant tot l’any, dos dels quals, A cau d’orella 

i El flautista d’Hamelin, ja es van celebrar el 24 de febrer i el 14 d’abril passats. 
El proper concert serà protagonitzat per Percussió de Butxaca, que interpretaran 
l’espectacle Desconcert, el 12 de maig, a les 17 hores, a l’escenari del Prat del Roure 
d’Escaldes-Engordany. S’explica la història d’un grup de percussionistes que ha 
perdut els instruments. Davant aquest imprevist, es plantegen fer el concert sigui 
com sigui. Els músics faran sonar els objectes més insòlits valent-se de la seva 
experiència i imaginació i, amb l’ajut del públic, acabaran per fer un concert ben 
desconcertant. La representació està dirigida a infants de 6 a 12 anys.
La següent cita anirà càrrec de Concert per a Nadons amb la seva proposta El bosc 
màgic d’en Floc, i serà el dissabte 29 de setembre, a les 11, 12 i 13 hores, també al Prat 
del Roure. L’espectacle presenta un viatge pel bosc màgic en companyia d’en Floc, 
un follet, durant el qual se sentiran les músiques de tots els petits éssers i animals 
del bosc. Es tracta d’una proposta perquè els més petits escoltin i interactuïn amb 
peces musicals de diferents estils, des del moviment i la comunicació amb els pares 
i mares. L’actuació està recomanada per a nadons de 0 a 3 anys.
Per finalitzar la temporada, la proposta Des d’aquell dia les trompes són recar-
golades del divulgador musical David Puertas, tindrà lloc al Prat del Roure el 10 de 
novembre, i se’n faran tres sessions, a les 11, 12 i 16 hores. L’actuació és per a in-
fants a partir de 3 anys. Aquest conte explica, amb música d’autors com Txaikovski, 
Rossini o Mozart, com és que des d’aquell dia les trompes són tan recargolades. 
Segons Puertas, “enviar missatges mai no ha estat tan fàcil com ara que tenim 
telèfons mòbils i Internet. Però fa molts i molts anys, els missatges s’enviaven a 
cop de trompa”.

Apropar la música
                als infants
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ACTIVITAT FÍSICA P arla molt? Es mou? Li agrada córrer? 
Puja als arbres? Cadascun d’aquests 
comportaments pot ser una pista as-
sociada amb l’esport ideal que el teu 
fill podria practicar, però l’elecció no 

és tan senzilla.
Partint de la base que l’esport és bo per a la salut, des-
prés s’obre una cruïlla de camins en què no resulta fàcil 
decidir cap on anar.
Aquest és el dilema al qual solen enfrontar-se els pares, 
especialment en una època en què els nens prefereixen, 
cada vegada més, activitats sedentàries amb dispositius 
electrònics, i cal motivar-los a fer exercici.
Kids & Teens ofereix algunes variables que poden ajudar 
els pares a l’elecció.

Edat
A cada edat els nens posseeixen diferents capacitats 
per entendre les regles i absorbir informació, així com 
diferent desenvolupament motriu i diferent nivell de 
concentració.
Hi ha molts programes esportius per als nens d’edat 
preescolar, però no és fins als 8 o 10 anys que tenen 
més capacitat física, poden mantenir l’atenció en temps 
perllongats i posseeixen l’habilitat de comprendre 
les regles necessàries per jugar un esport de manera 
organitzada.
Els nens menors de sis anys han de practicar esports 
senzills, i dins una varietat en la qual pugui expressar 
amb claredat les seves habilitats.
Les opcions són molt àmplies, però els petits són els 
que solen mostrar algun tipus d’inclinació, sigui per 
l’exemple de la família (l’esport que practica el pare, 
la mare, un germà o un altre parent) o per la influència 
d’algun amic.
És per això que s’ha de prestar especial atenció durant 
els moments en què juga lliurement.
En aquest temps els nens realitzen activitats que po-
drien determinar el seu futur creixement en un esport, 
com saltar, córrer, aturar i tirar pilotes, nedar, ballar, 
escalar...

Individual o col·lectiu
La varietat de personalitats des de les edats més pri-
merenques genera un procés de selecció natural. Hi 
ha nens que se senten tranquils, altres que estan en 
constant moviment, n’hi ha dels que eviten el contacte 
físic i els que tendeixen a utilitzar els peus abans que 
les mans.
A la primera llista s’inclouen esports com futbol,   beisbol, 
bàsquet, rugbi, hoquei o voleibol. A la segona gimnàs-
tica, tennis, natació, esgrima, golf, esquí o equitació.
Hi ha altres que podrien entrar en totes dues catego-
ries, com ciclisme, vela o balla, que en la seva versió 
competitiva pot ser considerat un esport.

Què es busca?
Molts nens somien de ser professionals un dia, però 
aquest desig apareix una vegada que els menors co-
neixen l’esport i s’hi aficionen
Però abans de forjar una carrera esportiva, el que pre-
val al principi és la diversió i la sèrie de beneficis que 
s’aconsegueixen amb l’esport a través d’una multitud 
de factors. 
Hi ha els directament relacionats amb la millora de la 
salut: resistència cardiorespiratòria, flexibilitat, força i 

A quin esport 
l’apunto?
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resistència muscular i coordinació. Però també pot contribuir a incrementar l’autoestima 
i a desenvolupar el pensament abstracte a través de nocions com velocitat, distància, 
profunditat, força, impuls i joc net.
Amb l’esport els nens aprenen a treballar en equip, a donar suport a un company i a 
ajudar-se mútuament, especialment en els que són d’equip.
Aprenen ordres i reconeixen una autoritat fora dels pares, i generen amistats que solen 
ser fortes i duradores.
Per això és important saber quin és l’objectiu que es busca en escollir un esport, amb el que 
en molts casos hi ha d’haver una relació de per vida, sigui professional o com aficionat.

Sense pressió
Forçar un nen a practicar un esport pot tenir un efecte contraproduent de rebuig, de 
manera que és preferible utilitzar l’estímul com a principal eina perquè es faci l’activitat 
física necessària.
Pressionar a un nen a practicar un esport seria un fracàs a mitjà o llarg termini, que podria 
portar conseqüències inesperades. 
Cal educar-lo en un estil de vida actiu. L’entorn físic i social on viu, les característiques 
personals i la influència familiar són elements que determinaran que un nen faci més o 
menys esport.

Alternatives
Els esports organitzats solen ser la solució de la majoria de pares per impulsar els seus nens 
a l’activitat física, que es considera necessària per a un desenvolupament sa de l’organisme.
Però aquests esports acostumen a tenir un rerefons competitiu que també podria comportar 
un efecte negatiu en el nen, tant en l’aspecte físic per lesions de gravetat com psicològic 
(por al fracàs, manca d’autoestima, rebuig de grup).
Els esports amb un fons competitiu poden tenir un efecte negatiu, de manera que per a 
molts nens és preferible fomentar una activitat física més recreacional i lúdica.

El que importa és que facin algun tipus d’activitat física, i que es faci almenys una hora al 
dia i tots els dies de la setmana. Per exemple, caminar, pujar i baixar escales, ajudar en les 
tasques domèstiques, anar en bicicleta, ballar, passejar, trekking, nedar i jocs infantils 
que requereixin un nivell d’activitat física.
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SHOPPING

1 DAKINE Shuttle 6L 59 € - 2 BILLABONG D Bah Leather cartera 36 € - 3 ELEMENT Beyond Belt cinturó 19 €
4 GLOBE G1 Diablo 2 skateboard 99 € - 5 NIKE Epic React Flyknit 133,50 € - 6 THE NORTH FACE Base Camp Duffel-L 
motxilla viatge 120 € - 7 THE NORTH FACE dessuadora muntanya 66 € - 8 THE NORTH FACE samarreta muntanya 45 €
9 SKULLCANDY cascs audio 54 € - 10 SALOMON Hidro 45 cinturó hidratació 26 € - 11 VISSLA Resinet banyador 63 €
12 GO PRO Hero 6 càmera 489 € - 13 LA SPORTIVA sabatilla muntanya home 124 € - 14 MERRELL sabatilla muntanya 
dona 116 € - 15 SALOMON sabatilla muntanya dona 99,50 €

1
Sport & Casual

Disponibles a les botigues Viladomat - www.viladomat.com

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

11

12

14
13



Celebra LA
TEVA FESTA amb 

nosaltres

Avinguda Sant Antoni, 48, local 1
Telèfon 755 721 - Mòbil 359 727

AD400 La Massana 

A cabat d’inaugurar molt a prop del centre de la 
Massana, Scoubidou és un bar-xiquiparc on podràs 
gaudir d’un ampli assortiment d’especialitats, 
com ara brioixeria, tapes, crujicoques o creps, i el 
lloc idoni per relaxar-se prenent un cafè o un te 

mentre els nens estan distrets jugant. En aquest espai de cafeteria 
també podràs fer-hi celebracions com ara festes d’aniversari -de 
grans i de petits- berenars o reunions familiars, entre d’altres. 
Pel que fa a la zona de xiquiparc, està pensada per a infants de 0 a 
6 anys, i molt especialment per als nens que comencen a caminar 
i a desenvolupar les capacitats psicomotrius. L’espai disposa 
d’un circuit, elements per jugar, una piscina de boles i diverses 
motos i cavallets. Scoubidou també organitza periòdicament 
diversos tallers temàtics. L’entrada, a més, és molt econòmica, 
d’un euro per infant. 

Un espai 
per a tota
la família
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NOVES OBERTURES

JEFF DE BRUGES
Jeff de Bruges, la famosa cadena 

francesa especialitzada en xocolata 
belga, acaba d’obrir el seu primer 
establiment al Principat, concre-

tament al número 44 de la cèntrica 
avinguda Meritxell de la capital. 

SWEET CAROLINE
Inaugurada el passat mes de juliol, la pastisseria 
Sweet Caroline, situada al carrer Callaueta número 14 
d’Andorra la Vella, elabora un ampli ventall d’espe-
cialitats dolces per a tots els gustos, des de brioixeria, 
com ara croissants, brioixos o muffins, fins a pastis-
sos dels sabors més originals i sorprenents.

BRITISH COLLEGE
El British College of Andorra

començarà les classes el mes de setembre 
vinent a les instal·lacions de l’antic alberg 

de la Comella.
Inicialment, s’hi podrà cursar educació 
infantil i primària, tot i que la intenció 

del centre és oferir més endavant també 
secundària i batxillerat.






