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CARTA DEL DIRECTOR
Al llarg del curs escolar, cada dues setmanes, el butlletí pels pares ha destacat tot allò
que els alumnes han assolit i que representa la missió i els valors de la nostra escola
per proveir una educació d’excel·lència. Una vegada més, volem agrair a tot l’equip
docent, a les famílies i a tota la comunitat del BCA per fer realitat els nostres objectius.
El nostre nou vídeo promocional és un bonic exemple del que hem aconseguit crear
tots junts.
Estem desitjant donar la benvinguda a tots aquells alumnes i a les seves famílies, que
s’incorporen el pròxim curs. La nova classe de Nursery va venir de visita fa uns dies,
per conèixer l’escola. Tanmateix, vull dir adéu als alumnes que ens deixen aquest
any i agrair a les seves famílies la confiança que han dipositat en nosaltres. En un
comunicat, us informarem de les noves incorporacions i dels membres de l’equip
que ens deixen.
El primer trimestre del curs que ve comença el divendres 9 de setembre del 2022.
És un inici de curs una mica estrany en un divendres, hem de seguir el calendari
establer t pel Ministeri d’Educació, i és molt impor tant que els alumnes estiguin
presents, ja que és un dia impor tant i un dia de classe normal.
Podreu conèixer l’equip docent que es farà càrrec dels vostres infants i joves en
començar el curs i us mantindrem informats durant el mes de juliol.
Les vacances d’estiu són també una opor tunitat per continuar estudiant i aprenent
amb la pràctica d’activitats de lleure que no tenen temps de gaudir durant el curs;
per exemple, la lectura i l’escriptura són maneres de millorar el llenguatge, practicar
ocasionalment les matemàtiques és molt beneficiós per l’alumne, els jocs de cartes
o de taula apor ten diverses habilitats, deixar que planifiquin els seus dies, inclús per
als més grans, planificar les activitats per tota la família, és una manera de reforçar les
habilitats d’organització i de lideratge de l’alumne.
Us desitjo unes bones vacances.

Mr Harry Lock
Principal
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NOTIFICACIONS
Enquesta sobre l’Entorn d’aprenentatge
Us recordem que podeu fer l’enquesta amb l’enllaç que us vam enviar el 21 de juny.
Quantes més respostes rebem, millor.

Campamento de verano
Queden algunes places disponibles per al Casal d’estiu.
Tindrà lloc durant el mes de juliol, amb una sèrie d’activitats educatives i tallers
d’activitats com cuina, lego, tik-tok, ioga, entre d’altres i una excursió a 360 Extreme
i a Pal Mountain Park.
• Trobareu tota la informació a l’enllaç
• Per inscripcions feu clic a l’enllaç
Atentament,
Tess Winiarski
Coordinadora del Casal d’estiu del BCA
summercamp@bcandorra.com

Foto de classe
Estem encantats amb les
fotografies oficials d’aquest
curs i esperem poder repetir
l’experiència el curs que ve.
Podeu adquirir una fotografia
de la classe del vostre infant
en tamany poster abans de
finals de juliol.
Les mides són 30cm x 40cm
per 15€.
Aquí teniu una mostra:
PDesprés del 30 de juliol a les 12h, per comprar la foto del vostre infant, ho podeu
fer a través de l’enllaç i recollir directament a l’estudi de fotografia Jordi Pujol.
https://fotolabandorra.com/ (amb la mateixa contrasenya).
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NOTIFICACIONS
Uniform Drive
Us recordem que aquesta setmana tindrà lloc l’‘Uniform Drive’.
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CYGNETS
Mirant les cares dels Cygnets, ens adonem de com han crescut i com s’han transformat
des del primer cop que van entrar a l’aula, fa uns mesos, al setembre. Estem tan
contents del seu progrés, no només acadèmic però també social i emocional! Al
mateix temps que han après a ser
un grup, cadascú ha esdevingut una
persona única.
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PENGUINS
Sembla mentida que ja estiguem al final del curs! Els infants han treballat tant, i han
après tantes coses…com han crescut!
Amb el projecte “A la platja”, hem conegut els animals que viuen al mar i hem
descober t el món dels mars i dels oceans. Al mateix temps, hem entès la impor tància
de tenir cura del medi ambient per
mantenir viva la flora i la fauna.
Hem aprofitat al màxim el bon temps i
hem gaudit de l’espai educatiu exterior
tant com hem pogut.
Ha arribat el moment que els alumnes
segueixin el seu camí cap a Year 1, els
desitgem molta sor t!
Gràcies pels bons records!!
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MON(T) MÀGIC
Per celebrar el final del curs, els Owls i els Robins han anat a passar un dia de diversió
i activitats de muntanya a Mon(t) Màgic!
Amb un circuit interactiu d’interpretació de la natura, tir amb arc, Bigairbag, Acrojump,
llits elàstics, inflables,Tubbing i una sor tida amb apicultors experimentats pels recursos
d’abelles.
Quin gran final per passar-ho bé amb els companys!
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MON(T) MÀGIC
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KINGFISHERS
Els Kingfishers han estudiat l’Edat de Pedra a través de l’Stonehenge d’Anglaterra i
han intentat reproduir-lo fent servir galetes.
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EAGLES
A les classes de català, els Eagles han treballat intensament aquest curs analitzant
texts i adquirint vocabulari.
En aquesta classe, van crear la por tada del llibret de català.
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AMISTAT
El sentiment de per tinença de les persones és molt impor tant. L’amistat i el companyerisme
són fonamentals i indispensables per al desenvolupament d’una educació d’excel·lència.
A través del joc i gràcies als espais exteriors educatius dels quals disposem al BCA, podem
treballar aquest aspecte tant impor tant en l’educació.
A veure quines noves opor tunitats i amistats ens oferirà el pròxim curs…
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AMISTAT
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CONDORS - EDUCACIÓ PERSONAL, SOCIAL I DE SALUT
La classe Year 7 ha treballat en “l’atenció”…que és l’atenció? Com funciona el nostre
cervell quan parem atenció? Que és la distracció?
En el món actual hi ha molts estímuls que ens distreuen de la nostra feina! Els alumnes
en grup, han posat en escena moments de distracció, fent el paper de professor
o d’alumne i la resta, els espectadors han observat i han comentat les situacions.
Finalment, han hagut de pensar estratègies per millorar la capacitat d’atenció.
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FALCONS - TUTORÍA
Aquest trimestre, les tutories de Year 8 s’han focalitzat en el treball en equip, la
comunicació i les habilitats de lideratge. Aquesta setmana, els alumnes han compler t
un “3-handed building” challenge, un repte que els alumnes han hagut de completar
amb les mans lligades. L’objectiu és construir l’estructura més alta, utilitzant només
paper, una mica de blu-tack i 1 metre de cinta adhesiva.
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OSPREYS
Els alumnes de Year 9 han posat en marxa un projecte que ha exigit posar en pràctica
totes les seves habilitats: dissenyar i fabricar una làmpada totalment funcional!
Cada disseny és original, demostrant gran creativitat, paciència i molt treball amb uns
resultats impressionants!
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