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n el dia a dia,
molts nens se-
gueixen una
rutina perfec-
tament estruc-
turada que va
de la casa a

l’escola passant per les activitats
extraescolars. En aquest escenari,
els campaments d’estiu es con-
verteixen en una opció diferent
on la diversió es combina amb
l’aprenentatge en un entorn se-
gur que fomenta la socialització i
el joc lliure mentre es desenvolu-
pen interessos específics i com-
petències molt útils.

1. Promouen la independèn-
cia. Els campaments d’estiu són
ideals perquè els nens desenvo-
lupin la seva independència i au-
tonomia. Proporcionen un en-
torn alliberador, però també
segur. Els més petits poden ex-
plorar el món pel seu compte de
manera nova i emocionant men-

tre afronten els desafiaments que
se’ls presenten. A mesura que els
nens exploren interessos i habili-
tats aprenen a ser més autosufi-
cients. Confien més en la seva
veu interior en comptes de de-
pendre dels seus pares. En recór-
rer als seus recursos per resoldre
els problemes, desenvolupen la
confiança en les seves habilitats i
potencialitats, adquirint una ma-
jor sensació de control sobre les
situacions.

2. Fomenten la responsabili-
tat. Sense els pares a prop, qui
prendrà les decisions? Qui gestio-
narà el temps infantil? Als cam-
paments d’estiu els nens aprenen
a gestionar el temps ells sols. Va-
lors com la puntualitat, l’ordre i
l’organització es tornen intrín-
secs, de manera que els petits
aprenen a autoregular-se sense
necessitat que intervinguin els
adults. Al llarg d’aquest procés
van prenent una sèrie de deci-

sions que els ajuden a guanyar en
responsabilitat. Comprenen la
importància de reflexionar abans
d’actuar i aprenen a ser més pru-
dents. Als campaments d’estiu no
tan sols desenvolupen la respon-
sabilitat cap a si mateixos i apre-
nen a cuidar-se, sinó que es tor-
nen més responsables amb les
tasques i consciencien les seves
obligacions.

3. Estimulen el joc lliure. Al
llarg de l’any escolar els nens s’a-
costumen a una rutina en la qual
sol haver-hi poc espai per al joc,
sobretot a mesura que van crei-

xent i els deures es multipliquen.
A diferència de les activitats ex-
traescolars, els campaments d’es-
tiu ofereixen un entorn més in-
formal que fomenta el joc lliure
amb altres nens. El joc lliure és
important per al desenvolupa-
ment infantil ja que estimula les
habilitats de pensament creatiu i
contribueix al desenvolupament
de la imaginació. A més, permet
als nens expressar emocions i
preocupacions, ajudant-los a
descobrir nous interessos.

4. Brinden activitats en con-
tacte amb la natura. En l’actuali-
tat els nens passen massa temps
davant les pantalles, ja sigui estu-
diant o jugant. Els campaments
d’estiu són una oportunitat ex-
cel·lent perquè descobreixin l’a-
legria de viure més enllà de la tec-
nologia: gaudeixen més de la
natura i fan activitat física. 

5. Fomenten les habilitats so-
cials. Els nens poden desenvolu-

par les habilitats socials al col·le-
gi, però els campaments d’estiu
són perfectes per fer nous amics
ja que se centren més a fomentar
el sentit de la comunitat a través
de les activitats grupals que en el
rendiment acadèmic. 

6. Proporcionen una immer-
sió profunda en nous aprenen-
tatges. Durant l’estiu els nens
acostumen a tornar-se més man-
drosos intel·lectualment perquè
els falta l’estimulació del col·legi.
Els campaments d’estiu poden
convertir-se en l’estímul mental
que necessiten en un entorn més
distès. De fet, existeixen campa-
ments especialment dissenyats
perquè els nens aprenguin noves
habilitats o consolidin compe-
tències que han anat desenvolu-
pant al llarg del curs escolar mit-
jançant una immersió completa.
Els programes dels campaments
d’idioma o programació, per
exemple, són bones opcions.

E

Beneficis dels campus d’estiu

INTRODUCCIÓ

LES PANTALLES
S’APAGUEN I ES
CONNECTA AMB 
LA NATURA

PAQUESTS ESPAIS PROPORCIONEN EINES 
PER A LA INDEPENDÈNCIA I L’APRENENTATGE

PLA SOCIALITZACIÓ I EL JOC LLIURE ES
COMBINEN AMB TOTA MENA D’ACTIVITATS
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uè són els casals
Summer Fun by
Kids&Us? 
Els Summer Fun
by Kids&Us són
casals de lleure

pensats perquè els nens i les ne-
nes gaudeixin de l’estiu amb acti-
vitats de lleure vivencials, enri-
quidores i amb l’anglès com a
llengua vehicular. 
Els nostres casals són molt més
que classes d’anglès: presentem
una proposta única al mercat ba-
sada en la immersió lingüística
controlada. Els continguts peda-
gògics dels nostres casals han es-
tat creats i dissenyats per garantir
la comprensió i l’assimilació dels
conceptes treballats en funció de
les edats i dels nivells de coneixe-
ment de la llengua anglesa dels
participants. 
Així doncs, la nostra proposta,
basada en l’aprenentatge natural
de l’idioma, farà que els nens i
les nenes aprenguin anglès sense
adonar-se’n mentre gaudeixen
de tota una proposta lúdica pen-
sada perquè l’estiu sigui inobli-
dable. 

Quan i on es fa el Summer Fun?
El Summer Fun es realitza du-
rant les quatre setmanes del mes
de juliol, a les instal·lacions del
col·legi Agora, a l’Aldosa (la Mas-
sana), situat en un entorn privile-
giat, envoltat de natura i amb tots
els serveis necessaris per tal que
els nostres alumnes gaudeixin al
màxim. L’horari és de 9 a 17 h,
amb servei de cuina propi, per
cobrir totes les necessitats ali-
mentàries. També oferim servei
de bus des d’Andorra la Vella
(parada la Sardana – aparcament
Parc Central).

Quines activitats fem al Sum-
mer Fun?
Totes les activitats estan pensa-
des per tal que els nens gaudei-
xin de l’estiu. Cada setmana fem
una temàtica diferent amb histò-
ries, manualitats, gimcanes, balls
i cançons relacionades. També
tenim una excursió d’un dia set-
manal i sortides pels voltants de
l’escola. I per fer passar la calor,
jocs d’aigua. 

TRETS DIFERENCIALS 

En què es diferencien els nos-
tres Casals? 

Immersió lingüística en anglès.
Com ja passa a les nostres clas-
ses, l’anglès és la llengua vehicu-

lar de totes les
activitats i de
totes les ruti-

nes, des que s’arriba
al casal fins que és hora de tornar
a casa. 

Material didàctic propi, únic i
original. Tot el material que fem
servir, que inclou històries, can-
çons, manualitats, jocs i fitxes,
entre d’altres, ha estat desenvo-
lupat per l’equip pedagògic de
Kids&Us i està adaptat a les dife-
rents edats dels nens i les nenes. 

Monitors formats i amb expe-
riència a Kids&Us. Tots els mo-
nitors dels nostre casal són tea-
chers de Kids&Us i, per tant,
personal fix de la nostra plantilla.
Coneixen la nostra manera de
treballar i el nostre mètode i te-
nen experiència en l’ensenya-
ment de l’anglès als més petits. 

Possibilitat de continuar apre-
nent als nostres centres. 
Molts usuaris dels nostres casals
valoren positivament tenir l’o-
portunitat de continuar apre-
nent als nostres centres després
d’un primer contacte vivencial
amb l’idioma en el marc dels ca-
sals. I també a l’inrevés: els
alumnes dels nostres centres va-
loren el fet de poder posar en

pràctica tot allò que han après
durant l’any en un context
menys acadèmic, com són els
casals d’estiu. 

Seguiment en línia de l’activi-
tat. El casal té un lloc web propi
amb informació de totes les acti-
vitats i un blog que s’actualitza
cada dia amb fotos i activitats de
la jornada.

Q

Un estiu diferent amb Kids&Us
PLA NOSTRA PROPOSTA ESTÀ BASADA EN
L’APRENENTATGE NATURAL DE L’IDIOMA

PEL SUMMER FUN ES REALITZA DURANT LES
QUATRE SETMANES DEL MES DE JULIOL

KIDS&US

FAMÍLIES USUÀRIES
DELS CASALS

SUMMER FUN DE
KIDS&US

ENQUESTA

• El 80% de les famílies
considera que els seus
fills i filles han millorat
els seus coneixements
d’anglès gràcies a Sum-
mer Fun.

• El 85% de les famílies
voldria repetir l’experièn-
cia.

• Alt grau de satisfacció
general dels nostres
clients (nota mitjana:
8,5/10).

Per a més informació
i inscripcions:
Kids & Us Andorra
C/ Prat de la Creu, 22
Tel. 817 580
andorralavella@kidsandus.ad
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ue diferencia el
BCA Summer
Camp dels al-
tres campus?
El BCA Summer
Camp és un ca-
sal d’estiu coor-

ganitzat entre el British College
of Andorra i Singular Acadèmia
d’Anglès, dues empreses cone-
gudes pel seu alt estàndard aca-
dèmic.
L’objectiu principal del Summer
Camp és que els alumnes s’ho
passin molt i molt bé, mentre
estan submergits en l’anglès.
Excursions al 360 Extreme i al
Pal Mountain Park, tallers, jocs i
esports a l’aire lliure són només
algunes de les activitats a l’a-
genda, a part de classes diàries
per millorar l’expressió oral en
anglès. 

Qui s’hi pot inscriure?
El campus està obert als alum-
nes nascuts entre el 2019 i el
2007 que vulguin donar una
empenta al seu anglès i passar
un estiu divertit. S’hi poden ins-
criure alumnes tant del mateix
BCA com d’altres col·legis, i els
grups es formen tenint en
compte tant l’edat com el nivell
dels alumnes. No fa falta tenir
un nivell d’anglès mínim per
poder-s’hi apuntar. 

Quines activitats es portaran a
terme?
Hi ha tres plannings diferents
segons l’edat dels alumnes. To-
tes les edats faran una excursió
setmanal o bé a 360 Extrem o a
Pal Mountain Park, segons la
setmana escollida, aniran
acompanyats de tallers i classes
per millorar les habilitats de
speaking en anglès.
També es faran esports o jocs
d’aigua cada tarda.
Els més petits, de 3-5 anys, faran
activitats al voltant d’una temà-
tica setmanal d’un conte. Els ta-
llers d’aquesta edat inclouen ex-
periments, cuina, manualitats i
ioga.
Els infants de 6 a 11 anys gaudi-
ran de tallers de LEGO, cuina i
videojocs amb els ulls tapats on
posem a prova les habilitats de
comunicació jugant a Tetris i
Mario Kart.
Per últim, els joves de 12 a 15

anys podran gaudir de tallers de
fotografia, Photoshop i màgia i
també analitzem els TikTokers
més de moda. 

On es fa el Summer Camp i
quines són les dates del pro-
grama?
El BCA Summer Camp tindrà
lloc al mateix British College of
Andorra, a Andorra la Vella, les

quatre setmanes del mes de ju-
liol. 

Com es poden formalitzar les
inscripcions?
Les inscripcions es poden fer
seguint els passos de la pàgina
web del Summer Camp:
www.bcandorra.com/summercamp 
o enviant un e-mail a:
summercamp@bcandorra.com

Q

Un estiu el 100% en anglès
amb el BCA Summer Camp 
PLA PROPOSTA ESTÀ OBERTA A NENS I JOVES DE
3 A 15 ANYS QUE VULGUIN MILLORAR L’ANGLÈS

PHI HA TRES ‘PLANNINGS’ EN FUNCIÓ DE L’EDAT
DELS ALUMNES, AMB TOT TIPUS D’ACTIVITATS

THE BRITISH COLLEGE OF ANDORRA



A fun-tastic summer, surrounded by English!

Cursos setmanals al juliol
Dilluns a divendres 
9:00-17:00*

* Possibilitat fins a les 18:00

Places limitades

360 Extreme & Pal Mountain Park
Esports a l’aire lliure

Classes diàries
Jocs d’aigua

Edats: 3-15 anys
Tarifa setmanal: 225€ 
Extensió horària (18:00): 15€
2 samarretes i dinar inclosos!

*20% desc. germans
*10% desc. múltiples setmanes

summercamp@bcandorra.com · www.britishcollegeandorra.com/summercamp
Ctra. de la Comella s/n · Andorra la Vella

En associació amb SUMMER 
CAMP
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ENTREVISTA MOSSÈN RAMON ROSSELL

quest mes de juny cele-
brarà 59 anys de cape-
llà. Són molts anys!
Sí! El 29 de juny del
2023 festejarem els 60
de mossèn amb el Joan,
el Paco i el Benigne, els
quatre que quedem dels

49 que vam començar els estudis el
setembre del 1950 al seminari de la
Seu. Han estat uns anys molt feliços.
Si hagués de tornar a començar triaria
el mateix camí.

Té fama de molt treballador!
Sí, gràcies a Déu. Als estius treballava
en equip a preu fet en una màquina
de batre per pagar-me els estudis i en-
cara tenia temps per a l’esplai teatre
de Bellcaire. El Senon, un bon com-
pany de la feina, em deia: “Ara treba-
lles molt perquè quan siguis capellà ja
no fotràs res. Capellà de missa i olla!
Ha, ha, ha...” Li he volgut demostrar
que s’enganyava.

Per què es va fer capellà?
El meu papa, en una aturada per a la
beguda mentre tiraven nitrat al panís,
em va dir: “Si vols ser capellà, pots
ser-ho; però si no ho vols ser, no ho si-
guis.” Des de la meva llibertat vaig
triar l’opció de renunciar a una família
per poder ajudar a créixer en valors
els infants i els adolescents.

És per aquest motiu que ara fa 40
anys, el 19 de juny del 1982, van in-
augurar la casa de colònies AINA?
Des que era estudiant m’he dedicat a
l’educació en el lleure. A Bellcaire te-
níem un taller de teatre i un equip de
futbol. A Organyà tenia, a peu del car-
rer Major, el Cau, i a l’estiu fèiem cam-
paments a les Masies de Coll de Nar-
gó. Nomenat rector de Canillo l’estiu
del 1966, vaig tenir la gran sort que el
meu gran mestre Pere Canturri em vol-
gués a l’equip del CAMIC (Campa-
ments del M. I. Consell) fins que varen
plegar. L’estiu del 1975 un nen del
Pas de la Casa, tancat tot el dia a ca-
sa, va calar foc al pis. Després de la
missa que se celebrava al cine, una
veu de la feligresia preguntà: “Qui es
cuida dels infants mentre els pares i
les mares treballen?” Vaig respondre:
“El mossèn de Canillo!” L’estiu del
1976 obríem el Casal Sant Serni bas-
tit al paller de la rectoria. Portem 46
anys de colònies i campaments amb
el lema: A l’estiu, cap infant sense co-
lònies. La primera casa de seguida va
quedar petita davant les demandes

que teníem. El 30 de setembre del
1979, Any internacional del nen, vam
posar la primera pedra per inaugurar
la casa el 19 de juny del 1982.

Vostè dedica més temps al lleure que
a celebrar misses!
Tothom qui vulgui ser feliç s’ha de pre-
guntar: “A quin cim vull pujar? I quin
camí hi du?” Em dic a mi mateix: “El
meu cim a ascendir és educar.” El ca-
mí que hi porta és una casa de colò-
nies. Jesús amb Felip i Bartomeu,
Sant Ignasi amb els col·legis majors,
De Gaulle amb l’UCPA... ens diuen
que l’educació que deixa petjada per a
tota la vida és la de la convivència re-
sidencial. Resa una dita molt antiga:
“La casa fa la persona, i la persona fa
la casa.”

L’educació ja la fan família i escola.
L’educació és un tamboret de tres po-
tes: la família, que malauradament fa-
lla bastant; l’educació formal, que sor-
tosament cada dia és més creativa i
autònoma, i l’educació en el lleure, du-
rant el temps lliure. Totes tres han d’a-
nar ben unides i harmonitzades. Una
mare va pujar a AINA per dir-me: “Du-

rant els 14 dies de campaments Ta-
marros m’heu canviat la conducta de
la filla. No la reconec. Gràcies, mos-
sèn i monitors.”

A què atribueix l’èxit de les colònies i
campaments d’AINA?
El primer mèrit és del centenar de mo-
nitors i de monitores que des del vo-
luntariat opten per l’educació en el
lleure. I com que amb la vocació no
n’hi ha prou, durant tot el curs es for-
men per internet amb AINA, amb cur-
sets de guitarra, risoteràpia, sexuali-
tat... i les convivències residencials
de cada trimestre, per acabar traient-
se el títol de monitors i després de di-
rectors que AINA amb la FEMN organit-
za cada final d’agost, sempre durant
12 dies residencials. El segon són els
estris que usem: a) la immersió en la
natura com mana el Papa Francesc en
l’encíclica Lloats sigueu, sí!, i b) amb el
Sínode: caminem junts, escoltem, con-
versem, ens comprometem... Crear lli-
gams d’amistat per a tota la vida, com
diu El Petit Príncep.

Són creients els monitors? Què diuen
de l’Església d’avui?
Són uns enamorats de l’Evangeli al
peu de la lletra: “La Veritat us farà lliu-
res!, Mireu els ocells com volen, admi-
reu els vestits de les flors, no a la vio-
lència...” El problema és que no
entenen el llenguatge dels bisbes i
dels capellans. El Papa mateix ha de-
manat: “Deixeu-me caminar a peu
pels carrers amb els joves.” Tampoc
entenen la ignorància en economia.
S’han venut per quatre rals el patrimo-
ni que podien posar al servei de l’edu-
cació. A AINA hem après que donant
rebem més del que donem, em repe-
teixen sempre els joves.

Quines van ser les primeres pedres
de la casa que ara compleix el nom-
bre de la plenitud?
La primera pedra va ser el Santuari
que Andorra va bastir entre els anys
1972 i 1976 a la Mare de Déu de Me-
ritxell. Ella volia també una casa per
als amics del seu Fill. AINA és l’obra
social, lúdica i educativa de Meritxell i
tot el que es fa està vinculat amb la
Mare de Déu. La segona pedra va ser
el dibuix artístic del Sergi Mas per al
calendari de l’any 1981. I la tercera va
ser la gravació de cançons andorranes
en el casset Aires Andorrans, amb els
Petits Cantaires Lauredians, sota la di-
recció de mossèn Agustí Romero i a
l’orgue Daniel Areny.

40 ANYS D’AINA. El rector de Canillo repassa la història del centre, inaugurat el 19 de juny
del 1982 i que s’ha convertit en tot un referent al país en l’àmbit de l’educació en el lleure. 

“La primera casa de colònies
de seguida va quedar petita”

A
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ncara no saps què
fer aquest estiu? A
Entreacte tenim pre-
parades unes setma-
nes d’activitats i tea-

tre perfectes per a tu. 
–Del 4 al 8 de juliol: Personat-

ges que han influenciat a través
del teatre. Vine a interpretar i
aprendre dels personatges que
sempre has volgut ser. 

–De l’11 al 15 de juliol: Musi-
cals en el teatre. Vine a passar una
setmana plena de música, diver-
sió i, sobretot, molt teatre!

–Del 18 al 22 de juliol: Curiosi-
tats d’Andorra. Si tens ganes de
conèixer Andorra d’una manera
diferent, Entreacte és la teva es-
cola. 

–Del 25 al 29 de juliol: Teatra-
litzem les dècades. Vine a teatra-

litzar dels anys 40 als 90 i a conèi-
xer la seva història en una setma-
na plena de riure i diversió.

Aquests cursos intensius estan
adreçats a infants i joves d’entre
sis i quinze anys, i es desenvolu-
pen de dos quarts de nou del ma-
tí a sis de la tarda –amb dinar in-
clòs– a l’escola Entreacte. Els
nens que s’apuntin a més d’una
setmana tindran descomptes.

D’altra banda, Entreacte també
ha organitzat les tradicionals co-
lònies teatrals a AINA, en aquesta
ocasió sota el títol La volta al
món amb Entreacte. L’activitat
tindrà lloc la setmana del 29 d’a-
gost al 2 de setembre i el preu és
de 200 euros per als alumnes ma-
triculats a l’escola i de 220 per als
no matriculats. A què esperes per
apuntar-t’hi!

E
Gaudeix de l’estiu amb Entreacte!

ENTREACTE ESCOLA DE TEATRE

ET PROPOSEM
QUATRE CURSOS
INTENSIUS I
COLÒNIES A AINA



er poder
aprendre una
llengua cal uti-
litzar-la de
manera cons-
tant i submer-
gir-se en ella.

Per aquest motiu, si trieu el Sum-
mer Camp de Can Puig els vos-
tres fills estaran les 24 hores amb
nadius i professors d’anglès, de
manera que tan sols parlaran en
llengua anglesa. Aquest equip
docent animarà els infants i joves
a parlar anglès i a ajudar-se entre
ells per poder-se comunicar i fer-
se entendre.

Aquest estiu a Can Puig us ofe-
rim un programa vibrant on cada
dia practicarem anglès amb mo-
nitors nadius d’una manera ame-
na i divertida! Les inscripcions
estan obertes a nens i nenes i jo-
ves d’edats compreses dels set als
setze anys.

La casa de Can Puig està situa-
da al poble de Sant Salvador de

Guardiola, municipi situat entre
Manresa i el límit amb l’Anoia.
L’entorn de bosc, amb Montserrat
com a fons, i la proximitat del po-
ble de Sant Salvador fan d’aques-
ta masia un lloc ideal per gaudir
de la tranquil·litat amb la màxima
seguretat.

APRÈN ANGLÈS I PASSA-T’HO D’ALLÒ
MÉS BÉ A CERLER!
Cada estiu des de fa més de 40
anys moltes famílies envien els
fills al campament de Cerler. El
Summer Camp anglès està pen-
sat per a nens i nenes de set a ca-
torze anys i té lloc a l’Hotel Monte
Alba, a Cerler-Benasque (Osca),
durant el mes de juliol. Els nos-
tres campistes provenen de Cata-
lunya, l’Aragó, les illes Balears i
les Canàries, i moltes altres parts
d’Espanya i de l’estranger.

El campament està format ex-
clusivament per professors na-
dius que asseguren que tots els
estudiants milloren el seu anglès
de manera significativa, a més de
passar-ho d’allò més bé. Els estu-
diants aprenen durant tot el dia
perquè se’ls anima a parlar an-
glès no només a classe, sinó tam-
bé en les activitats i excursions

que formen part d’un extens pro-
grama. En concret, es fan tres ho-
res de classes presencials diàries,
més dues hores d’esport i dues
hores d’art i manualitats o altres
activitats a l’aire lliure.

L’allotjament i les aules del
campament es troben a l’Hotel
Monte Alba i totes les habitacions
disposen de bany privat.

Els campaments estan dirigits
per la senyora Mary Palmer, edu-
cadora internacional amb àmplia
experiència i dedicació total, que
és present durant tot el temps i
ofereix vigilància durant tot el
dia. Els estudiants reben una
atenció molt personalitzada. 

Dissenyem les nostres activi-
tats esportives i excursions no

només per ser divertides, sinó per
potenciar l’exposició a l’anglès,
així com fomentar una bona es-
portivitat. Els esports inclouen
futbol, beisbol, voleibol, natació i
tennis. També fomentem el con-
tacte amb la natura, ensenyant
als estudiants a respectar-la i esti-
mar-la, i a tenir cura del medi
ambient.

P

Us portem Anglaterra a casa
PT’ESPERA UN ESTIU INOBLIDABLE, EN QUÈ
APRENDRÀS ANGLÈS DE FORMA DIVERTIDA

PEL SUMMER CAMP DE CERLER SE CELEBRA
CADA JULIOL DES DE FA MÉS DE 40 ANYS

CAN PUIG

CAN PUIG OFEREIX
UN PROGRAMA
VIBRANT AQUEST
ESTIU 

LES ACTIVITATS DE
CERLER COMBINEN
L’IDIOMA I ELS
ESPORTS

14 SPC
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