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La sort d’anar a escola! 
Ester Duarri Amills i Judit Farell Batallé
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U
 n dia qualsevol... 
D’una ciutat o poble qualsevol de Catalunya... 
En un carrer qualsevol... 
En una casa qualsevol... 
En una família qualsevol...

Hi podrien viure dos infants com els protagonistes d’aquest conte: 
la Judit i el Nacho, uns germans bessons de nou anys que viuen 
amb els seus pares. Tot i ser bessons, no s’assemblen massa: la 
Judit té els cabells llargs, arrissats i rossets, i el Nacho també té els 
cabells llargs, però ben llisos i marrons.

Cada dia van a la seva escola: l’Escola del Sol. A la classe de quart. 
Se l’estimen molt! Sobretot els agrada el pati, perquè és gran i molt 
maco, amb espais diferents per jugar. El que més els agrada del 
pati és poder estar amb els seus amics, i jugar a futbol i a saltar a 
corda, xerrar, inventar històries... Que bé poder tenir un pati on 
trobar-se amb els amics!

Tot i que hi ha dies que els fa mandra anar a l’escola o fer els deu-
res, i que tenen alguna disputa amb els seus amics i amigues, o al-
gun examen que els fa posar nerviosos, els agrada anar a l’escola. 
Els permet SOMNIAR...

La Judit somnia ser pediatra, metgessa de nens i nenes. Li agradaria 
curar malalties, i poder posar tiretes als infants quan els posi una 
vacuna. Per a això ja s’està preparant: a casa hi té una maleta de 
metges de joguina i practica amb els pares i el seu germà, amb les 
nines... i fins i tot amb el Pelut, el gos de la família!

Al Nacho sempre li han agradat les sirenes dels cotxes de policia. 
Ell també somnia. Voldria estudiar molt per arribar a ser policia, 
per conduir un d’aquests cotxes que tant li agraden! Li fliparia anar 
ben de pressa, amb la sirena ben forta... per anar a ajudar algú que 
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ha tingut un accident, a atrapar un lladre o a fer circular el trànsit 
quan hi ha aquells embussos tan grans!

Ja ho veieu, tots dos tenen grans idees! Idees que els permeten 
SOMNIAR en un futur. Ells podran escollir, DECIDIR. Perquè tenen 
SORT DE GAUDIR D’AQUEST DRET.

SORT de viure en un país on hi ha escoles, amb patis i aules per 
aprendre i descobrir moltes coses. 

SORT de tenir una família que els ha comprat llibres, material i qua-
derns per fer els deures.

SORT de tenir amics amb qui jugar i compartir estones.

SORT de tenir mestres que els ajuden a aprendre coses.

Tot això farà que el Nacho i la Judit puguin DECIDIR.

     Perquè... t’has parat a pensar què hauria pogut passar si la Judit 
i el Nacho haguessin viscut en un altre lloc del món? 

Per desgràcia no tots els nens i nenes del món tenen la mateixa 
sort. N’hi ha que a l’edat del Nacho i la Judit ja no poden anar a 
l’escola! Sembla que no pugui ser perquè nosaltres, des d’aquí, no 
ho veiem. PERÒ PASSA.

PASSA que hi ha nens i nenes que han de treballar des de petits, en 
feines pesades, difícils i de moltes hores, per poder ajudar a portar 
diners a la família.

PASSA que hi ha famílies que no poden comprar els quaderns, ni el 
material perquè els seus fills puguin anar a l’escola.
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PASSA que, en alguns llocs, les escoles són molt lluny de les cases 
on viuen els nens i nenes i no hi poden arribar.

PASSA que no a tots els pobles hi ha mestres que puguin explicar-
los coses.

Aquests nens i nenes també tenen DRET A L’EDUCACIÓ, però no 
en poden GAUDIR.

Per això la Judit i el Nacho saben que són AFORTUNATS de tenir el 
que tenen i saben que han d’APROFITAR molt bé cada minut que 
poden estar a l’ESCOLA.Per desgràcia no tots els nens i nenes del 
món tenen la mateixa sort. N’hi ha que amb l’edat del Nacho i la 
Judit ja no poden anar a l’escola! Sembla que no pugui ser perquè 
nosaltres, des d’aquí no ho veiem. PERÒ PASSA.


