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Què és per a tu l’escola d’estiu?

És un món màgic, amb el sol com a gran referència, que es crea cada mes de 
juliol a l’escola de Casp, igual que un circ que arriba amb el seu tren i aixeca la 
seva carpa plena de màgia. En aquest “circ” s’interrelacionen infants de dife-
rents edats, adolescents i joves a partir d’un lleure educatiu que deixa molta 
petjada i influeix molt en tots els membres que hi participen, ja sigui gaudint i 
passant-ho genial amb les activitats i les relacions que s’hi produeixen, ja sigui 
pel fet de poder créixer i formar-se com a persona d’una manera integral per 
tot el que s’hi viu, des del voluntariat que es pot fer a 4t d’ESO com a exalumnes 
(suport), al de la responsabilitat de l’educador titulat (base).

Quin és (o són) els moments que més recordes de tots els anys 
que hi has viscut?

És molt difícil quedar-se amb un sol moment després de vint-i-dos anys d’Esco-
la d’Estiu. Però si només pogués dir un seria el record del meu primer any fent 
de suport amb setze anys, en el qual vaig actuar com a referència d’un nen amb 
síndrome de down durant les quatre setmanes d’EE. Aquest inici em va marcar 
moltíssim de cara al futur. Vaig aprendre molt i em vaig començar a adonar de 
tot el que podia aportar, i a la vegada m’aportava, l’ajudar, l’acompanyar i l’edu-
car infants en el seu dia a dia.

Què ha suposat per a tu l’escola d’estiu?

Ha suposat conèixer un món, en aquell moment desconegut: el del voluntariat 
i l’educació en el lleure. Ha suposat un lloc on créixer i formar-me com a perso-
na, un lloc on veure que tot és possible, on tothom posa el seu granet de sorra 
per sumar, on crear vincles i amistats molt fortes... i milions i milions de coses 
més.



Alguna anècdota o moment que visquessis durant  
el juliol del 2018?

Hi ha tres moments molt especials a l’EE’18 per a mi personalment: una foto 
feta amb tots els monitors/es suports i bases que anys enrere havia tingut a la 
tutoria de primària; el grandíssim regal en forma de records de vint-i-dos anys 
viscuts d’EE recollits en forma de vídeo, cartes i altres detalls fets pel grup de 
bases; i l’hora dels adéus de l’últim dia amb tots els monitors i infants junts.

Per què recomanaries que els nens s’hi inscrivissin?

Perquè podran descobrir un lloc únic i màgic, diferent a tot el que han cone-
gut durant l’any, tot i que sigui a la mateixa escola!! Perquè cada dia és una 
sorpresa!! Perquè els monitors t’acompanyen i t’ajuden a passar-t’ho genial!! 
Perquè es fan mil activitats!! Perquè la piscina i les sortides són divertidíssimes!! 
I perquè tothom marxa amb un somriure d’orella a orella!!


