
Oriol Jiménez, professor de l’escola  
i pare de dos infants de l’Escola d’Estiu.

Què significa per a tu que els teus fills vagin a l’Escola d’Estiu?

Per a mi, com a doble condició de pare del Roc i de la Marina, la condició més 
important que em defineix però, alhora, com a professor de Casp, portar els 
meus fills a l’Escola d’Estiu és deixar-los a les millors mans. Les mans d’alumnes 
que he tingut o d’alumnes que conec; les mans d’exalumnes, de persones que 
estan fent un creixement meravellós, i sé que els meus fills se sentiran estimats 
per vosaltres. Per tant, que els meus fills vagin a l’Escola d’Estiu, és trobar-s’hi 
com a casa. Una màxima confiança, una màxima gratitud que sento per la vos-
tra feina, i a més a més, la seguretat que estaran bé, que s’ho passaran bé; de 
veritat, m’hi sento molt i molt còmode. Per a mi és molt gratificant que els meus 
fills estiguin amb vosaltres, perquè per a mi, l’Escola d’Estiu, és sobretot l’equip 
humà que ho porteu, que ho impulseu i que ho dinamitzeu. Sou tots vosaltres.

Per què creus que els teus fills s’hi senten còmodes? 

És ben senzill. Almenys el Roc i la Marina responen molt bé als estímuls emo-
cionals, responen molt bé a l’estima, responen molt bé a l’engrescament. Per 
tant, quan veuen a l’equip de monitores i monitors tan entregats, amb tant de 
carinyo, amb tanta estima pel que feu, ells troben un aixopluc, es troben amb 
aquestes complicitats. L’èxit de l’Escola d’Estiu pel que fa a que els nanos se 
sentin còmodes, és la proximitat, és la honestedat, és el sentir-se estimat, és 
aquesta capacitat de connectar, perquè connecteu molt bé amb els nens, i els 
nens se senten molt ben atesos. Construeixen un teixit de complicitat amb vos-
altres perquè veuen en vosaltres moltes virtuts.



Recomanaries a les famílies que inscrivissin  
els seus fills a l’Escola d’Estiu?

Sí que recomanaria, evidentment, que portessin els fills a l’Escola d’Estiu, per-
què, malgrat els recursos, l’espai i la calor, tot i que feu excursions, vosaltres 
teniu talent, els monitors i les monitores. Aquí rau l’èxit de l’Escola d’Estiu. I ho 
recomanaria per una qüestió tan senzilla com l’acompanyament, la cura, i per 
trobar-se al voltant d’uns nanos, d’uns joves, que sou vosaltres, que aprecieu 
molt el que feu. Ho feu des d’un punt de vista altruista, i que jo crec que al fi-
nal això és el patrimoni d’una escola Jesuïta, l’acompanyament. I l’acompanya-
ment es fa en l’educació reglada, en l’educació acadèmica, però també es du 
a terme en aquests moments i en aquests espais, com és l’Escola d’Estiu. Per 
tant, l’Escola d’Estiu representa, d’una manera fidedigna i fidel, els principis de 
l’acompanyament, la marca pròpia dels Jesuïtes. I el nostre gran lema, l’acom-
panyament.

Amb quines paraules definiries l’equip de monitors  
de l’Escola d’Estiu?

M’és impossible ser imparcial. Com definiria els monitors? Nanos i nanes joves, 
absolutament entregats i entregades, amb moltes ganes pel que fan, amb mol-
ta il·lusió, amb molta empenta, amb molta creativitat, amb molta il·lusió, amb 
molta motivació, d’una manera engrescada, d’una manera, fins i tot, resignada, 
perquè les condicions tampoc són fàcils... El sacrifici que feu és evident, teniu 
una capacitat d’entregar-vos i de buidar-vos als altres, als nanos, que és enco-
miable. Sou uns educadors i educadores enormes. Per tant, us definiria a partir 
de justament els valors i les virtuts que hauria de tenir tot bon educador: la mo-
tivació, la passió, l’engrescar-se, el pensar en l’altre, la compassió, que sigueu 
creatius, que sigueu dinàmics i, sobretot, que us estimeu als nanos com us els 
estimeu. Aquí hi ha moltes virtuts en les quals, jo com a professor, i veient-vos 
treballar, us admiro profundament.



Què creus que aporta l’Escola d’Estiu a l’escola i a la formació 
dels infants?

Què aporta l’Escola d’Estiu als infants? Primer de tot, l’Escola d’Estiu no és un 
pàrquing, no és un espai en el qual els nens passen el temps fins que els pares 
els recullen, sinó que és una escola. S’hi educa, s’hi acompanya, us ho preneu 
seriosament, enteneu la importància d’aprendre a partir del joc... Jo crec que 
per a l’infant, gaudir de l’escola en l’àmbit del joc, gaudir de l’escola en un altre 
moment, quan és l’estiu, gaudir de l’escola amb gent més propera per edat, és 
un enriquiment. I, al final, no deixa de ser la pedrera de l’escola. Molts nanos 
que van a l’Escola d’Estiu amb el temps s’acaben convertint en els seus moni-
tors. Aquí hi ha una herència, una cadena ja històrica, i que no deixa de ser una 
institució. Per la formació de l’infant, l’Escola d’Estiu és un record entranyable, 
sobretot per tots els monitors que hi troben, i és un mirall. La paraula que 
utilitzaria és mirall. Ara que està tant de moda el concepte de les neurones 
mirall, jo crec que l’infant, tots els infants, anant a l’Escola d’Estiu poden trobar 
un referent, que sou totes i tots vosaltres, que podeu tenir aquest efecte mirall 
sobre l’alumne, aquest modelatge, aquest punt de referència, que jo crec que 
pel creixement personal, integral de la persona, és necessari. Sou els seus refe-
rents durant les setmanes en les quals els nens són amb vosaltres.


