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Benvolguts pares,

Espero que gaudiu d’aquest últim butlletí per a pares del curs escolar 20/21. 
Tant en aquesta edició, com en les anteriors, podeu veure com els vostres fills i 
filles han assolit, amb alegria, els reptes acadèmics al BCA, malgrat la situació de 
pandèmia. 

En aquest moment de l’any, és molt important que reflexionem en tot allò que hem 
assolit.

Per això, vull agrair a tot l’alumnat la seva implicació per aprendre i al suport 
de totes les famílies. Així mateix, haig de destacar la dedicació de l’equip docent 
per la seva resiliència i esforç suplementari que ha implicat la Covid, per tal 
de mantenir el nivell de qualitat de l’escola. Per últim, l’equip administratiu, de 
manteniment i de càtering, també es mereix el meu reconeixement per la seva 
gran feina, que ha permès que l’escola funcioni amb fluïdesa i eficiència.

Aquest final de curs és, a més a més, un moment de comiat al personal que 
ens deixa, com la Sra. Doe, la nostra professora de Hawks i coordinadora de 
Primària, que amb el seu marit, comença una nova etapa a Espanya, a una altra 
escola britànica. Vull expressar-li el meu profund agraïment per la seva gestió i 
el seu esforç, que han fet créixer l’escola, a més de ser una companya de feina 
excel·lent.

Igualment, la Sra. Doherty, mestra dels Penguins i coordinadora d’infantil, torna 
al Regne Unit per continuar la seva feina de coordinadora prop de la seva 
família; haig de donar-li gràcies per la seva extraordinària creativitat i per haver 
implementat la classe Reception.

El meu successor, el Sr. Harry Lock es comunicarà amb vosaltres al juliol per 
presentar els docents que s’uniran a l’equip del BCA el pròxim curs 21/22. 
Aprofito l’avinentesa per desitjar-li el millor en aquesta nova etapa de creixement 
de l’escola.
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Finalment, vull agrair al nostre administrador, el Sr. Rafael Valverde per escollir-
me directora fundacional del BCA. Aquests tres anys, hem treballat estretament, 
per planificar i portar a terme aquest projecte i, puc dir, que m’emporto una gran 
amistat.

Tanmateix, vull recalcar el rol del Sr Mason, sempre al meu costat, i amb el mateix 
compromís que jo. Tot aquest temps ha demostrat gran flexibilitat, ensenyant 
diferents assignatures a alumnes de totes les edats, i una dedicació contínua, que 
valoro moltíssim.

Ara que s’acosta el moment de marxar, faig un repàs de tota la feina feta; vam 
començar amb 37 alumnes i hem arribat a la implementació de primària, i ara de 
secundària; ha estat un llarg camí.

Com diu la cançó de The Sound of Music, hem hagut de pujar muntanyes, però 
els somnis s’han complert.

“Climb every mountain,
Ford every stream,
Follow every rainbow,
‘Til you find your dream.”

Desitjo a tots els alumnes, famílies i personal del BCA, un futur ple d’èxits, salut i 
felicitat. Estic convençuda que l’escola continuarà en l’excel·lència en els anys que 
venen. A place where happy children, learn best!

Els meus millors desitjos,
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Class Decorations
Els alumnes i professors/es han estat decorant les aules per crear un ambient de 
treball favorable per l’aprenentatge. Llàstima que per causa de la Covid, els pares i 
mares no han pogut veure el gran resultat. Aquí teniu algunes imatges que mostren 
que bonica ha quedat l’escola!.
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CYGNETSClass Decorations



PENGUINS
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OWLS
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EAGLES
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HAWKS
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HAWKS



SECONDARY PRIMARY

10



11

PRIMARY

Durant l’última quinzena, els alumnes de primària han estudiat 
“Els Dracs”. 
Han participat en activitats com la decoració d’ous de drac, una 
festa de disfresses temàtica, han descobert criatures salvatges 
del bosc i fins i tot han trobat un ou de drac al patí!
Quina quinzena més xula!

Quinzena del Drac



CYGNETS
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COSTUMES
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CYGNETS

Food Drac
Els alumnes de català han après a elaborar unes brotxetes 
de fruita fresca delicioses, ideals per gaudir de l’estiu!
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EAGLES PENGUINS
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PENGUINS
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HAWKS CONDORS

OWLS



CONDORS

A la classe de francès, els Condors han estudiat les novel·les 
d’aventures. Han comparat les portades i les sinopsis i han 
estudiat els trets en comú. Per acabar, han escrit una sinopsi i 
han creat una portada.

Els Condors a Francès
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CONDORS

Els alumnes de secundària han 
treballat de valent a les classes 
d’anglès. Han llegit llibres, els han 
analitzat i els han resumit. En el 
projecte sobre “L’illa del tresor” de 
Robert Louis Stevenson, han fet un 
treball molt més creatiu; han imaginat 
la seva pròpia illa deserta i han 
elaborat el mapa, amb totes les seves 
pistes i trampes, per als pirates que 
vulguin trobar-hi el  tresor enterrat.

L’Illa del Tresor
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CODE CHALLENGE
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. . .   - - -  . . .
Punts i ratlles, però sabem què signifiquen?
Què és la codificació? 
I com ha ajudat a salvar vides? 
 
Els alumnes del BCA han tingut una missió on han hagut de craquejar codis, 
xifrar missatges i desactivar alarmes.  
 
L’objectiu d’aquesta missió és desenvolupar la flexibilitat del pensament 
dels alumnes, pensar des de diferents angles. Per això, s’han organitzat 
activitats relacionades durant les classes i s’ha creat un circuit de codis per 
tota l’escola. Els alumnes han hagut de pensar, treballar en equip i resoldre 
problemes. 

CODE CHALLENGE

BCA Desxifradors de Codis!
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CODE CHALLENGE                                            FALCONS

 
Els alumnes de primària han aconseguit craquejar alguns codis com el codi 
emoticona. 
Els alumnes de secundària han desxifrat el codi Morse, Dancing Men, Pig 
Pen i han fet servir l’alfabet NATO per comunicar-se. També han conegut als 
millors desxifradors de codi de la història com l’ Ada Lovelace i l’Alan Turing.
Els professors també han hagut de posar-se a pensar per desxifrar els codis 
més difícils com

‘MB és 1-4-7 en S’ 

Ha estat un plaer veure l’entusiasme dels alumnes. Tan aviat com vaig revelar 
l’últim codi, totes les classes, Owls, Eagles, Hawks, Condors, Falcons i Ospreys, 
van tenir grans idees i respostes! 
Fins i tot els més menuts, Cygnets i Penguins han fet preguntes. 
Haig de dir que ha estat molt gratificant veure la curiositat i la seguretat en 
ells mateixos que ha anat creixent en els alumnes. 
 

CODE CHALLENGE



CODE CHALLENGE

Per acabar, us llanço un repte... 
Aquí teniu alguns dels codis i trencaclosques amb els que hem entrenat els 
nostres cervells.
Us convido a provar-ho!... 

Podeu demanar ajuda als vostres fills/es...
BCACODEBREAKING : #comejointhegeeksquad

Srta. Dedunu 
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OSPREYSOSPREYS

Esport

Aquest trimestre, els nostres alumnes han fet les classes d’esport a l’exterior i han 
gaudit del bon temps. Els Ospreys han fet curses d’obstacles. Són uns grans atletes!

Música i Esport
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OSPREYS

Musica

A classe de música, els Ospreys han après els ritmes i les melodies de la Samba 
i han assajat la presentació de final de curs.

Música i Esport
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Patinatge 
artístic
Estem molt contents per 
la participació de dues 
alumnes de Falcons al 
Campionat d’Andorra de 
Patinatge Artístic del maig.

Moltes felicitats!!
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FALCONS SUMMER VIBES
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SUMMER VIBES



26

SUMMER VIBES
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SUMMER VIBES
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SUMMER VIBES SUMMER VIBES
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SUMMER VIBES
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SUMMER VIBES



SUMMER VIBES SUMMER VIBES
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Meet Our Staff
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Ms Tania Melgar

Què t’agrada més de treballar al BCA?

Hi ha moltes coses que m’agraden però sobretot la 
creativitat. Veure els professors i alumnes fantàstics de 
l’escola treballant en projectes meravellosos, m’inspira 
molt. 

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

M’encanten les muntanyes i l’entorn multicultural. 
Poder escoltar diferents idiomes és un regal.

 Quines són les teves 
aficions?

Jugo al pàdel i 
escric contes 
infantils. 

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

 El curiós incident del gos a mitjanit i Buscant en Nemo.

¿Quina ciutat del món t’agrada més? 

Tarragona. 

Després de finalitzar un grau en filosofia i educació, vaig fer un màster en disseny 
gràfic. Els últims vint anys, he viatjat arreu del món. He viscut a Irlanda, Nova Zelanda 
i Anglaterra abans de traslladar-me a Andorra amb el meu fill.

El meu viatge al món de l’educació va començar amb un Grau en Educació 
Primària que em va permetre fer les pràctiques a Bèlgica on vaig descobrir 
diversos mètodes d’aprenentatge.
Més tard em vaig especialitzar en llengua estrangera anglesa i vaig començar 
a treballar en escoles angleses com la Montessori School i Brians. Allà vaig 
conèixer el món infantil que em va apassionar i em va portar a estudiar 
Educació Infantil, i que ha estat la meva feina des de llavors.
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Ms Marta Isabel

Què t’agrada més de treballar al BCA?

El que més m’agrada, és poder contribuir a 
l’aprenentatge dels alumnes formant part d’un equip. 
M’agrada l’ambient entre Mestres i alumnes, així tinc 
la sensació de treballar en una gran família i tot això, 
gaudint de les vistes espectaculars que tenim.

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

Treballar a Andorra és una oportunitat per combinat la 
feina i un estil de vida saludable, gaudint de la muntanya, 
conèixer nous llocs tan a prop..

Quines són les teves aficions? 

M’agrada anar al cinema, la lectura, fer rutes i activitats 
de muntanya.

¿Quina ciutat del món t’agrada més?

Pel que fa a llibres, el primer que em ve al cap són els 
llibres de Roal Dahl perquè he crescut amb ells, com 
“Matilda” o “Les Bruixes” tot i que els meus autors 
favorits són Alberto Vázquez Figueroa o Eduardo 
Mendoza..

Quina ciutat del món t’agrada més? 

És una pregunta difícil, crec que encara em queda 
molt per descobrir, de les que conec, Venècia, amb 
aquell ambient tan romàntic, els seus canals i la seva 
arquitectura.

 »Ms Isabel
 »Ajudant de mestra

 »Ms Melgar
 »Ajudant de mestra
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