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Ski and Art

Butlletí pers als 
pares del BCA



Quan l’art forma part del procés d’aprenentatge, 
s’obre un camí ple de possibilitats per als nens a l’hora 
de desenvolupar el seu potencial.

Una formació artística rica, significativa, ben pensada i 
ben executada enriqueix la vida dels alumnes. 
L’art és una eina que té el poder de millorar la qualitat 
de vida de les persones i de les seves comunitats. 
Integrar l’art en l’educació dels infants i dels joves 
pot impulsar els seus estudis i també afavoreix el 
desenvolupament de les competències transversals.

Un ensenyament artístic de qualitat permet adquirir 
als alumnes un enfocament globalitzat de l’entorn així 
com la capacitat de pensament abstracte i ampliar la 
seva percepció del món.

A més a més de desenvolupar la creativitat i la gestió 
d’emocions, l’activitat artística fomenta el civisme i 
valors com el respecte a la diversitat, el diàleg entre 
cultures, i també ajuda a construir una identitat 
cultural.

La importància de les arts en 
l’educació
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La classe dels Cygnets han conegut les tradicions de l’Any Nou Xinès com els 
sobres vermells que es lliuren a la família i amics per atreure la bona sort.

Cygnets
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La classe dels Penguins ha estat molt enfeinada amb la decoració de l’aula 
per celebrar l’any nou xinès. Han fet màscares, llanternes i fins i tot un drac! 
Quina creativitat!

Penguins
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La classe dels Owls ha estudiat la fauna d’Àfrica. Els alumnes han començat 
dibuixant la forma dels animals i després les han estampat amb retoladors.

Owls
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La classe dels Eagles s’ha inspirat dels mosaics romans per crear columnes 
plenes de colors.

Eagles
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La classe dels Hawks ha estudiat l’antic Egipte. A les classes d’art, han creat 
màscares tot inspirant-se en els faraons.

HawksEagles
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La classe dels Condors ha treballat el concepte d’espai negatiu amb zentangles. 
Han fet uns dissenys magnífics!

Condors
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La classe dels Falcons s’ha inspirat de l’obra de l’artista escocès Mark Hearld 
per representar ocells amb la tècnica del collage.

FalconsCondors
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La classe dels Ospreys ha pintat uns retrats maquíssims. Alguns alumnes han 
barrejat diferents estils pictòrics, altres s’han inspirat en l’artista britànic Julian Opie.

Ospreys



Situat en un entorn natural meravellós, Andorra, és una 
destinació ideal per a la neu i les muntanyes. És per això 
que l’esport més populars del país és l’esquí, una activitat 
que practiquen tots els estudiants de tots els sistemes 
educatius del país, un fet únic a Europa.

El nostre programa d’esquí és flexible i s’adapta al 
nivell de cada alumne perquè pugui gaudir de la millor 
experiència i desenvolupar les seves habilitats personals al 
seu ritme.

Snowplus posa al nostre servei un equip d’instructors 
de parla anglesa, totalment qualificats i experimentats, 
per garantir una atenció individualitzada i així cobrir les 
necessitats de cadascun dels nostres alumnes.

L’esquí no només té una sèrie de beneficis físics, com ara 
el desenvolupament d’habilitats motores, sinó que també 
millora les competències emocionals i interpersonals. 
A més a més, aquesta activitat promou el respecte cap als 
altres, cap al medi ambient, i també ajuda a desenvolupar 
la confiança en un mateix i a escollir opcions d’estil de 
vida saludables.

Al BCA estem molt orgullosos de la positivitat i la 
determinació que mostren els nostres alumnes, i Snowplus 
ha destacat la bona educació i el bon comportament  dels 
nostres infants durant les jornades d’esquí.

Ospreys
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Meet Our Staff
 »Miss Leanne Dedunu

Vaig créixer a Devon, Anglaterra, i vaig tenir 
la sort d’estudiar en escoles fantàstiques 
on vaig aprofitar totes les oportunitats per 
aprendre amb èxit. 

En un viatge a Kenya l’any 2006, vaig 
treballar en un projecte solidari on vaig 
ensenyar matemàtiques. L’experiència va 
ser tan extraordinària que vaig torna a 
Anglaterra per preparar-me com a professor 
de matemàtiques el 2008. Des de llavors, no 
he parat de moure’m. 

De Califòrnia a la Xina, passant per diferents 
llocs. Viure tantes experiències, conèixer 
gent de tota mena, diferents cultures m’ha 
ensenyat molt. »Miss Leanne Dedunu

 »Professora de Matemàtiques i Ciències 

1. Què t’agrada més de treballar al BCA?
La gent. Poder formar part d’una comunitat tan acollidora i tan amable és increïble. 
Tant els pares com els alumnes m’han rebut fantàsticament. A més a més, treballar amb 
l’equip del BCA és com treballar envoltada d’amics.

2. Què t’agrada més de viure i treballar a Andorra?
Cada petit detall d’Andorra. Saludar amb un “Hola” al carrer, l’entorn natural magnífic, 
l’aire pur i fresc, un bon àpat amb amics...i la siesta!

3. Quines són les teves aficions?
Cuinar, resoldre trencaclosques i mirar pel·lícules.

4. Pots dir-nos una pel·lícula o llibre favorit?
Els llibres de Narnia. Els llibres i les pel·lícules del Senyor dels anells.

5. ¿Quina ciutat del món t’agrada més?
Hong Kong tot i que ha canviat molt en els darrers anys. Vancouver és espectacular i 
fàcil. El Caire és increïble amb l’horitzó que va fins al desert. San Francisco per ser tan 
peculiar i diferent. Beijing té una ciutat dins la ciutat, la Ciutat prohibida. Lhasa és màgica 
i no es pot explicar amb paraules.
Però potser hauria de dir Londres. El brogit de la gent. Els carrers estan xopats amb les 
històries de milers de persones que hi han caminat i viscut...i tot reviu!



17

Meet Our Staff
 »Mr Alexander Brown

Vaig treballar dos anys a l’escola britànica King’s 
College de La Moraleja a Madrid, ensenyant 
història i ciències religioses. També feia classe 
a algunes classes de primària i alhora vaig 
assumir les funcions de Cap de e-learning de 
secundària.  

Més endavant vaig anar a la República Txeca 
on vaig ser professor a l’escola PORG Ostrava. 
Allà vaig ensenyar literatura anglesa i història 
a l’etapa KS3 dins el marc IGSCE i IB. Vaig ser 
el responsable de gestionar el programa de 
teoria del coneixement i vaig ser l’examinador 
del programa d’història. 

També he tingut feines de professor de l’idioma 
anglès a Malta, Singapur i a la Universitat de 
Trier (Alemanya).

Finalment, fa dos anys vaig unir-me a l’equip 
del British College of Andorra ensenyant anglès, 
història i geografia, on gaudeixo del país i 
espero poder continuar-hi molt de temps.

 »Mr Alexander Brown
 »Tutor dels Ospreys i professor d’anglès, Història 
i Geografia

1. Què t’agrada més de treballar al BCA?
M’agrada l’ambient familiar i estret que hi ha entre el personal de l’escola. També 
destaco la gran benvinguda i el suport que ens ofereixen totes les famílies dels alumnes. 

2. Què t’agrada més de viure i treballar a Andorra?
El que més m’agrada són les magnifiques passejades i els seus paisatges, i el bon menjar!

3. Quines són les teves aficions?
Les meves aficions són córrer, gaudir dels jocs de rol amb els meus amics, i pintar 
miniatures de rol. En aquests moments, estic tornant a aprendre a tocar la guitarra 
després de no tocar durant una dècada. 

4. Pots dir-nos una pel·lícula o llibre favorit?
La meva pel·lícula preferida és Alien, i el llibre que més m’agrada és “L’església del mar” i 
la Mà de Fàtima de l’Ildefonso Falcones. 

5. ¿Quina ciutat del món t’agrada més?
Aquesta és una pregunta ben difícil, però diria que ara per ara, és Praga.
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