
Estimada professora, 

L’escola per a mi és un espai obert i segur. És un lloc on em sento amb prou 
confiança com per expressar-me tal com soc. Algunes vegades fa respecte, o fins 
tot por -com quan canvies d’edifici i et trobes totes los coses desconegudes, noves- 
però alhora, la trobes bonica, organitzada, familiar, un lloc on esperes que et 
recordin, on esperes deixar el teu granet de sorra. A vegades, també pot ser el lloc 
on vols estar, els dies de les excursions o de la teva classe preferida, o no, els dies 
que hi ha exàmens, però fins i tot pot ser un refugi, on deixes d’estar tancat a la 
teva habitació mirant una pel·lícula o llegint; d’alguna manera desconnectes 
d’aquelles quatre parets de casa on et passes tot el dia. Fas les sis classes del dia i 
et passa el temps volant. Crec que d’alguna manera l’escola forma part de mi i del 
meu creixement com a persona, ja que ha ocupat bona part de la meva vida, 
majoritàriament de la meva infància. 

De l’escola, el que més m’agrada és la varietat de gent que hi ha. Cadascú pensa 
d’una manera diferent, vesteix d’una manera diferent, s’expressa d’una manera 
diferent. I malgrat això, et pots sentir acollit siguis com siguis. També m’agrada 
l’espai on està, enmig de la natura, entre grans camps i boscos, silenciós però 
alhora amb els sorolls que durant el confinament hem trobat tant a faltar: el soroll 
de les taules i cadires quan les arrosseguem, els soroll de tota la gent xerrant que 
sempre hi ha de fons, o el retolador lliscant per la pissarra. 

Què canviaria de la nostra escola? És una bona pregunta. Avui crec que no 
canviaria res. M’agrada tal i com és actualment, gran, espaiosa, lluminosa, 
acollidora... Si hagués de dir alguna cosa, segurament, serien algunes de les 
mesures contra la covid-19, però sé que és una cosa que no es pot canviar per la 
nostra salut i la de la gent del nostre voltant i per això ho entenc. 

En un futur veig una escola enorme, canviada, però per dins igual, amb trossos de 
cada persona que ha passat per dins.  

Una abraçada, 

Judith Pitarch -3r d’ESO 
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