
Laura Alegret, exmonitora i mestra de l’escola.

Jo, quan em parlen d’Escola d’Estiu, no puc evitar que se m’escapi un somriure. 
És entranyable. Em porta molts records, perquè ha sigut molt important en la 
meva vida. Em servia per cremar l’energia que em quedava després del curs 
escolar i me n’aportava d’anímica i de mental, ja que descobria moltes coses i 
m’ho passava molt bé. Quan hi vaig arribar, jo em trobava en un moment que 
no sabia què volia estudiar, i l’Escola d’Estiu em va descobrir que, potser, la 
meva vocació era pel camí de l’educació. Ara soc professora, i encara utilitzo 
algun recurs que m’anava bé llavors, als estius a l’escola. Per a mi és un refe-
rent. Significa amistat, perquè encara en mantinc amb gent que eren monitors 
amb mi. Significa records, dels primers nens que vaig tenir... És una roda, un 
aprenentatge de tots cap a tots, en el qual la part humana hi té un pes molt 
important.

L’Escola d’Estiu me’n porta molts, de records, i uns dels que més guardo són els 
de l’última nit, amb els monitors a l’escola per preparar l’endemà, amb la il·lu-
sió per la gimcana, amb les relacions que s’estableixen entre monitors en un 
ambient diferent... L’última nit és un moment de reunió, sortien moltes coses 
a nivell més humà, ens preocupàvem pels uns i pels altres. Era molt especial. 
Amb nens també tinc records i situacions de tota mena, algunes més de més 
complicades i d’altres de més divertides. S’estableix un vincle molt diferent amb 
els nens, és una connexió distinta. Alguns anys van coincidir, també, en una 
època en la qual jo era professora, feia suplències, i a l’estiu era monitora de 
l’Escola d’Estiu, i els nens veien aquestes dues cares, una més formal i l’altra 
més lúdica, i jo d’ells també.

Recomanaria l’Escola d’Estiu perquè serveix per conèixer una altra cara de l’es-
cola, de les persones que hi conviuen. I perquè els nens s’ho poden passar molt 
bé, amb activitats diferents i amb l’acompanyament tan potent que hi ha. Po-
den conèixer gent de diferents edats amb qui poden comptar sempre, perquè 
sempre són al costat. És un aprenentatge constant, no tan formal com durant 
el curs, i humà.


