
Laura André, alumna de 1r de batxillerat.  
Va viure l’Escola d’Estiu quan era nena i el 2018  
va ser el seu primer any com a suport.  
Aquest 2019, repeteix.

Què és, per a tu, l’Escola d’Estiu?

Per a mi, l’Escola d’Estiu, és una família en la qual nens i adults gaudeixen del 
temps que són en ella. Crec que mai tindria paraules suficients per agrair tots 
els bons moments que hi he passat, tant de nena com de suport, i penso que 
ha tingut molt a veure en la meva manera de ser. M’és inevitable no emocio-
nar-me al recordar estius com a nena i com a suport, i per això sempre formarà 
part de mi.

Quins records guardes, d’Escola d’Estiu?

Tinc milers de records de l’Escola d’Estiu com a nena, perquè vaig anar-hi tots 
els anys que podria haver-hi anat, tot el mes, matí i tarda, i són molt diferents 
entre ells. Van des dels recaus als patis durant les estones lliures, passant per 
les excursions i com d’eternes se’ns feien les escales per arribar a la nostra aula 
després de piscina per fer repàs, fins a les divertides petites obres de teatre 
que es feien per introduir les activitats de tardes... Són molt distints però els 
recordo amb un carinyo especial.

Què suposa per a tu, ser suport d’Escola d’Estiu?

Ser suport era un somni que feia molts anys que volia complir. No recordo si 
va ser el primer o el segon dia d’Escola d’Estiu de 2018, quan ens van donar la 
samarreta verda, però sé que va ser un moment molt especial i que, per poc, 
no em vaig posar a plorar. Crec que el poder de fer que nens des de tres anys 
fins a onze gaudeixin de la mateixa manera que tu ho feies quan tenies la seva 
edat, dona sentit a tot l’esforç que fas no només durant el mes de juliol si no 
als mesos previs.



Recordes algun moment especial durant l’Escola d’Estiu 2018?

Crec que un dels moments més emotius que vaig viure va ser l’última setmana, 
després de fer esports. Els bases i els nens i les nenes ens tenien preparada 
una sorpresa als suports. Es tractava que nosaltres ens estiréssim a terra amb 
els ulls tancats, mentre els nens i les nenes ens repartien dibuixos, ens feien 
petons i abraçades... Va ser un moment molt bonic, ja que fins i tot amb aquells 
amb qui no havies parlat tant t’havien tingut en compte... Jo, almenys, em vaig 
sentir molt valorada per tot l’esforç que havia fet. Un altre moment va ser l’úl-
tima nit... Una nit carregada de diferents emocions, i una nit en la qual no era 
conscient que l’endemà s’acabava Escola d’Estiu i, per tant, finalitzava el meu 
primer any com a monitora. Va ser una nit màgica i vaig poder acabar l’Escola 
d’Estiu de la manera que volia.

Per què recomanaries l’Escola d’Estiu a les famílies?

Jo recomanaria l’Escola d’Estiu perquè és un lloc en el qual tothom se sent aco-
llit i com a casa. Arriba un punt que oblides que ets a l’escola perquè es crea un 
ambient totalment diferent al que hi ha durant l’any i, a part de fer activitats en 
les quals t’ho passes súper bé, aprens i coneixes un munt de gent amb diferents 
gustos dels teus però amb qui acabes compartint estius i records inoblidables. 
Al final, la majoria de nens i nenes acaben sent monitors i és perquè quan tu 
gaudeixes d’alguna cosa i t’ofereixen l’oportunitat de fer gaudir als altres, no 
t’ho penses dues vegades.


