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Tot aprenentatge està sostingut per l’adquisició de valors 
com el respecte, el benestar i l’atenció plena. 

Gràcies a les assemblees, els alumnes poden debatre temes 
i són  recompensats per fomentar l’adquisició d’aquests 
valors fonamentals per establir una atmosfera tranquil·la i 
segura dins i fora de l’escola així com per crear lligams amb 
la comunitat escolar.  

 

Creiem que els valors educatius son una part integral de la 
nostra escola, són la base sobre la qual construïm la nostra 
visió educativa. El nostre compromís és garantir un entorn 
segur i afable per a tots els alumnes.
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Descobriment, implicacio 
i creixement conjunt



CYGNETS

Creatiu
Artístic

Imaginatiu
Original

Innovador
Inspiració
Inventiu
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Ser creatiu i 
enginyos
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PENGUINS

Alfabet a la 
natura

Aprenentatge 
a l’exterior
Elements 
naturals

Ser creatiu i 
enginyos



OWLS

Generós
Donar

Bon cor
Servicial

Agradable
Ser bo

Fraternal
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Ser amable i 
ajudar els altres



EAGLES

Ser ciutadans globals 
i participatius

Ser ciutadans globals 
i participatius
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Oceans sense 
plàstics
Mar net

Protegim els animals
Reciclem
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HAWKS

Ser ciutadans globals 
i participatius

Estimar i respectar 
Diversitat i 
convivència

Protegir el nostre 
planeta
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CONDORS

L’amistat i  
l’honestedat

No mentir 
Ajudar als altres

Ser amable 
Tenir cura dels altres

Escoltar 
Ser generós
Compartir 

Donar suport als altres 8



FALCONS

Deixar-se ajudar
Ser agraït 

Valorar el que tenim
Donar les gràcies
Respecte cap als 

altres
Empatia 

Tenir en compte 
els sentiments dels 

altres9

Agraiment i 
reflexio



OSPREYS

Estar segur d’un 
mateix

Afrontar les 
dificultats i els reptes 
com parlar en públic o 

fer exàmens
Donar el màxim d’un 

mateix
Ser perseverant 

Explicar els nostres 
pensaments i idees

Expressar-nos10

Seguretat i 
determinacio



Meet Our Staff
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Ms Alba Cerdà

 »Ms Cerdà
 »Mestra d’educació física

Què t’agrada més de treballar al BCA? 

En primer lloc, la zona on està situada l’escola. Dinar 
cada dia amb vistes al pic de Carroi no té preu. 
Sortir per la porta i poder passejar per la vall del 
Madriu. Poder apropar la natura a les classes, que els 
alumnes puguin palpar “el mon real” de ben a prop. 
Intentar portar l’Educació física a l’exterior...
També valoro molt de BCA el bon ambient de treball 
i poder aprendre dels meus companys. 
Que tothom estigui disposat a ajudar-te, que et posin 
les coses fàcils. 
I per últim que que se’m doni l’oportunitat de 
progressar a nivell professional. 

Què t’agrada més de viure i treballar a 
Andorra? 

Com ja us he dit, viure envoltada de verd, tenir la 
natura a casa, veure les muntanyes cada dia. 
Estar en un lloc segur, tranquil, petit i amb molt 
d’encant. He viscut aquí des de petita i és on em 
sento a casa.  

Quines són les teves aficions?

Primer de tot l’esport, no només és una afició sino 
que és bona part de la meva vida, el que m’ha format 
com a persona, el que he estudiat, el que em dóna 
feina, el que em treu els mal de caps, en el que 
inverteixo moltes hores al llarg de la setmana, en 
resum, quelcom que em fa molt feliç...
Una altra afició molt important per mi és viatjar, 
descobrir llocs nous i cultures diferents m’apassiona. 

Pots dir-nos una pel·lícula o llibre favorit?

Pel·lícula preferida Bajo cero, Intouchable, o Barcelona 
nit d’estiu...
I un llibre 48 braçades, de Miquel Sunyer. 

¿Quina ciutat del món t’agrada més?

Generalment em sento poc atreta per les ciutats, 
acostumo a visitar-ne poques i no en sabria dir cap 
que m’agradi massa. M’encisen més els llocs naturals, 
sense edificis alts, ni fum, ni carreteres, com ara 
Lillehammer (Noruega), o Saas Fee (Suïssa).
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Mrs Carla Castro

Què t’agrada més de treballar al BCA? 

Sentir que una familia no és només una 
qüestió de sang....

Què t’agrada més de viure i treballar a 
Andorra?

M’agrada viure a andorra perquè es un país 
molt segur... saber que puc educar el meus 
fills en un entorn segur em dóna molta 
satisfacció. 

Quines són les teves aficions?

Les meves aficions són escriure i fer treballs 
manuals. 

Pots dir-nos una pel·lícula o llibre 
favorit?

Sens dubte, la meva pel.lícula preferida és El 
rei lleó. 

¿Quina ciutat del món t’agrada més?

Potser perquè es tracta del meu país 
d’origen, la meva ciutat preferida és Lisboa 
(Portugal)...és una ciutat envoltada d’història i 
de cultura.

12  »Mrs Castro
 »Ajudant de mestra i monitora d’autobús
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