
Som l’Anna Kendall i l’Àlex Catalan, alumnes de cinquè de primària. Aquest any 
farà sis anys que venim a l’Escola d’Estiu, i no n’hem fallat cap. Tenim la col·
lecció de samarretes: la groga, la lila, la grana, la blava, la verda... Voldrem ser 
monitors, els dos, perquè estar amb els nens petits, i ajudar·los i fer activitats 
és xulo. Ara que som els grans, ens encanta fer activitats pels petits, i som els 
responsables, és clar. Som l’exemple...

Després de tants anys, tenim molts records. Els partits que es fan quan arribes 
una mica més aviat de les nou són bastant xulos, amb nens i monitors al pati, 
jugant a futbol... o quan un monitor em diu pel nom d’una manera rara, i em fa 
gràcia, perquè és com una tradició, o, de la piscina, ens n’agraden les guerres 
d’aigua, quan tots els monitors ens hi tiren... La gimcana de l’últim dia, la que pre·
paren els monitors, ens agrada molt, és la top. I, el que menys, els deures. Abolirí·
em l’estona de repàs, no cal fer repàs. Als pares els agrada que fem repàs perquè 
com que tenim temps per passar·nos·ho bé, també hem de ser responsables. La 
meva mare diu «tu ves fent, que així tindràs el quadernet acabat».

Si un nen ens preguntés si li recomanaríem apuntar·se a l’Escola d’Estiu, li di·
ríem que sí, que s’hi apuntés. Pot conèixer molta gent, nens i monitors, i t’ho 
passes molt bé. Li explicaríem anècdotes i activitats que fem, i a més, després, 
quan ets a l’escola durant el curs i veus els monitors, els saludes... I als pares... 
als pares els diríem que han d’apuntar al seu fill a l’Escola d’Estiu, i que poden 
estar tranquils, perquè els monitors són amb nosaltres tot el dia, i a mesura 
que et fas més gran, crees vincles amb ells.

Riure, diversió, amistat, conèixer gent d’altres cursos, perquè hi ha activitats en 
què ens mesclem amb infants d’altres edats, com amb els amics dels germans, 
les signatures de les samarretes, l’últim dia, les dedicatòries... Tot això utilitza·
ríem per descriure l’Escola d’Estiu, on aprenem a ser persones. Els monitors 
també sou una mica educadors. És el que són tots els monitors, una mica edu·
cadors. També hi aprenem a compartir, a aprendre a jugar amb altres perso·
nes que no coneixies abans i aprendre a estar bé amb tothom, no cal que sigui 
el teu millor amic però no fa falta que t’hi duguis malament.

L’Escola d’Estiu és tot el que hi vivim i, sobretot, saber que som importants pels 
monitors.


