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1. Situació de l’ensenyament a Espanya i a Catalunya a principis del segle XX
1.1 L’objectiu principal del treball i breu introducció al marc històric.
L’objectiu principal d’aquest treball és estudiar en un procés de recerca i revisió de l’ evolució
històrica de l’ensenyament a Catalunya i els mètodes pedagògics nous que s’anaven aplicant a
començament del segle XX i durant la República en matèria d’ensenyaments fins arribar a la
guerra civil espanyola i que guarden algunes semblances en els mètodes que s’estan aplicant
ara al segle XXI. Més ben dit la coeducació, el treball cooperatiu, el treball orientat a projectes,
les excursions, les colònies etc... ja són metodologies inventades a principi del segle XX i ara
es tornen a aplicar. Per tant , la finalitat del treball és la de donar a conèixer als docents actuals
un seguit de metodologies didàctiques i organitzatives modernes que es varen ja posar en
pràctica a Catalunya ja a principi del segle XX i durant la guerra.
Per iniciar el treball de recerca i posar en el marc històric al lector els podem dir que
a començament del segle XX a Espanya i a Catalunya els mètodes pedagògics moderns
provinents d’altres països d’Europa s’anaven introduint poc a poc a les escoles i topaven amb
l’ensenyament
tradicional
autoritari
expositiu
i
religiós
emprat
fins
llavors.
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Els sectors més conservadors de la societat i amb més poder adquisitiu havien deixat
l’educació en mans de l’Estat fins llavors i per tant l’educació era cosa de classes socials
benestants i no era universal.
Els primers anys del segle XX al nostre país i a totes les comarques d’Espanya, les escoles
presentaven un aspecte grotesc i alhora trist.
A Espanya com a d’altres països els estudis pedagògics i sistemes educatius nous estaven
florint per tot arreu. Les escoles laiques anaven aflorant per tot arreu adoptant els nous
mètodes desvinculats de la religió i entraven a competir amb les escoles religioses.
Hem de destacar i fer menció obligada dels diferents sistemes i mètodes educatius que aniran
evolucionant fins culminar en l’Escola Nova Unificada el 1936.
Cal fer menció: el sistema de la italiana Maria Montessori (1870-1952) a principi de segle XX, el
mètode de Waldorf de l’austríac Rudolf Steiner (1861-1925), les idees renovadores del
pedagog català i lliure pensador Francesc Ferrer i Guàrdia (1859-1909) , els mètodes educatius
del metge i pedagog Ovide Decroly(1871-1932), les idees del filòsof i pedagog dels Estats Units
John Dewey (1859-1952) , el mètode de l’educador francès Célestin Freinet (1896-1966), el
pedagog i geògraf Espanyol Pau Vila (1881-1980) i per altra banda el militar britànic Lord
Robert Baden-Powell (1857-1941) que va fundar també el moviment Scout el 1907. Aquest
senyor a principis del segle XX va publicar un llibre ¨ Escultismo para muchachos¨. Aquest
manual parlava d’activitats lúdiques a l’aire lliure, amb objectes didàctics i el servei comunitari
com a forma d’inculcar als nens i joves , de forma pràctica, un codi de valors. Aquesta tècnica
educadora va arrelar fortament en molts països del món i també a Espanya i va influenciar
altres pedagogs i educadors de principi de segle XX.
El sistema pedagògic que s’anava introduint a Espanya era molt progressiu i es diferenciava
molt del sistema tradicional expositiu. Era un sistema pedagògic molt semblant al d’avui dia
amb un caràcter coeducatiu, cooperatiu i obert a la diversitat. Cada vegada s’anava allunyant
més dels sistemes pedagògics autoritaris religiosos.
La segona República Espanyola va proclamar la separació de l’església de l’Estat. Va realitzar
un gran esforç per modernitzar-se. Es varen crear 13000 escoles noves en tot l’Estat.
Aquest allunyament del sistema tradicional no agradava a les classes més conservadores de la
societat. Aquest procés de modernització de l’ensenyament va culminar just al començament
de la revolta militar de l’any 1936 quan es va crear el Comitè de l’Escola Nova Unificada a
Catalunya que tindria per objectiu establir un tipus d’educació unificada amb mètodes de nova
pedagogia i molt progressista on hi estiguessin inclosos tots els nens i nenes sense diferència
de classe social i utilitzant mètodes pedagògics molt moderns. Una escola universal, moderna,
gratuïta, laica, coeducativa i sobretot catalana a Catalunya amb l’ensenyament del Català a les
escoles. (1)
1.2. Situació Política , Social, Cultural i Històrica.
Al començament del segle XX Catalunya viu una gran renaixença política que culmina amb la
recuperació de la Generalitat de Catalunya durant la dècada dels anys trenta. Abans s’havia
posat el fonament amb la Mancomunitat de Catalunya. El moviment polític hegemònic durant
aquest període fou el catalanisme, en diversos signes i tendències. Gràcies a aquest moviment

es recuperaren molts signes d’identitat però sobretot la llengua pogué seguir un procés
creixent de normalització.

(1) AISA,Ferran. Mestres, renovació i avantguarda pedagógica a Catalunya. Edicions de 1984, sl.
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Cal explicar que en el terreny de les institucions , l’obra d’Enric Prat de la Riba fou decisiva.
Dotat d’una gran visió d’estadista, Prat aglutinà les diferents diputacions catalanes i les unificà
en un organisme polític de gran eficàcia: La Mancomunitat. Ell va ser el precursor i creador d’un
teixit de noves escoles , biblioteques i d’escoles tècniques per tot el territori Català per
modernitzar Catalunya. Però cal dir també que Prat havia estat el creador de l’ Institut d’Estudis
Catalans, una institució cultural decisiva per la cultura i la llengua Catalana, ja que va fer les
funcions d’entitat reguladora que estaven fent les acadèmies en altres països. (2)
La situació a principi del segle XX era desastrosa , l’índex d’analfabetisme era elevat, nens
sense anar a l’escola, escoles mal equipades, i mestres poc preparats. El poeta Ventura
Gassol va ser el nou conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya dels primers anys de
la República. Fer escoles era construir edificis, però, sobretot, donar-hi un nou sentit educatiu, i
això no es podia fer de la nit al dia ni a corre cuita.
La nova escola que es proposava ja venia d’antic. A Madrid per exemple , ja el 1876 havia
nascut una institució amb molt renom i influència: La Institución Libre de Enseñanza . Volia
seguir el camí que ja havien obert pedagogs com ara Pestalozzi, Fröbel i Dewey i ja es
pensava en un nou sistema educatiu a nivell estatal que actualitzés la metodologia i arribés a
tothom, no només a les classes privilegiades i adinerades de la societat Espanyola.
Els mestres catalans com Rosa Sensat hi van estar en contacte amb aquesta nova institució a
Madrid. El doctor Josep Estalella, abans de ser director de l’Institut – Escola de la Generalitat,
va ser director de l’Instituto-Escuela de Madrid, que havia creat aquella Institución libre de
Enseñanza. (2)

Rosa Sensat ( va formar-se a Bèlgica i Suïssa).Donant classes a l’aire lliure a Barcelona.
Fotografia : Escuelas al aire libre y servicios anejos. Ayuntamiento de Barcelona. Julio 1949

(2) INSTITUTO PEDAGÓGICO MUNICIPAL. Ayuntamiento de Barcelona. Escuelas al aire libre y servicios anejos.
Barcelona julio 1949.
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La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) havia deixat en herència grans mancances entre
altres la falta d’escoles. El nombre de nens que no tenien escola s’havia de comptar per milers.
A l’Estat, faltaven vint-i-set mil escoles. Es va preparar un pla per construir-ne de noves. Els
sectors conservadors van al.legar que comportava cedir a l’Estat el monopoli educatiu. El fruit
d’aquesta febre constructora d’escoles es va sentir arreu. A Girona, es van ampliar i millorar les
escoles. Es va inaugurar l’any 1933 el Grup escolar Ramon Turró i el Grup escolar Ignasi
Iglésias. Aquestes escoles comptaven amb porxos a l’exterior per fer treballs manuals, cantina,
cuina, biblioteca i museu.
La ciutat de Girona va doblar el nombre de mestres en tres anys. Malgrat els temps difícils dels
primers anys de la Segona República Espanyola (1931-1939) a la província de Barcelona se’n
van construir 592 , 114 a Girona, 136 a Lleida i 177 a Tarragona. Entre 1931 i 1935, el nombre
de mestres va passar a Barcelona de 1443 a 1965, a Girona de 589 a 766, a Lleida de 810 a
1072 i a Tarragona de 556 a 773. Al principat, encara faltaven més de mil cinc-centes escoles.
Com ja s’ha dit aquesta situació tant desfavorable inicial es veu atacada per dos elements més
: la desfavorable situació de la llengua en els diferents dominis de l’àmbit lingüístic i
l’estroncament del procés de normalització per culpa de les dictadures al territori Espanyol de
Primo de Rivera (1923-1930) i de Franco al (1939-1975) que varen atacar amb duresa tota
reforma educativa i cultural , i sobre tot contra les institucions educatives , professors i cultura
catalana amb la clara intensió d’anul.lar i destruir el que s’havia millorat i aconseguit en el
primer terç del segle XX. (3)
1.3 La Mancomunitat de Catalunya
Enric Prat de la Riba, que ja era president de la Diputació de Barcelona, aconseguí, després
d’un llarg procés negociador amb el govern de Madrid, la unió de les quatre diputacions
catalanes i la instauració de la Mancomunitat de Catalunya (1914). Prat de la Riba va dur a
terme una obra de gran mèrit, tant en l’aspecte cultural com en el de creació d’infraestructures
culturals i educatives. El 1917 morí a Castellterçol i fou substituït per Josep Puig i Cadafalch. Al
mateix temps diverses personalitats de la Lliga com la figura de Francesc Cambó participaren
en el govern de la monarquia sense gaires contrapartides per a Catalunya.
El 1922 se celebrà a Barcelona la Conferència Nacional Catalana. La dictadura del general
Primo de Rivera (1923-1930) va dissoldre la Mancomunitat de Catalunya i va inferir danys a la
llengua i les institucions educatives i culturals catalanes. Les conspiracions i els complots van
sovintejar, el més destacat dels quals fou el de Francesc Macià que, des de Prats de Molló el
1926 pretenia passar la frontera i alliberar Catalunya de la dictadura. Després de la caiguda de
Primo de Rivera van ser convocades eleccions municipals a l’abril de 1931.
Acció Catalana juntament amb Acció Republicana formaren Acció Catalana Republicana o
Partit Republicà Català, el qual, juntament amb Estat Català i altres grups, crearen Esquerra
Republicana de Catalunya, que sota la direcció de Francesc Macià assolí una gran victòria a
les eleccions.
Arreu de l’Estat també triomfaren els partits republicans o socialistes, la qual cosa va donar lloc
a la proclamació de la República el 14 d’abril de 1931. El mateix dia 14, Francesc Macià va
proclamar la República Catalana.

(3) PORTELL, Raimon. MARQUÉS, Salomó. 2007. Els Mestres de la República. En Imatges. Editorial Ara Llibres, S.L.
ISBN: 978-84-96767-41-6
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1.4 La Normalització del Català i l’Institut d’Estudis Catalans.
Al 1898 Francesc Flos i Calcat va crear el Col.legi Sant Jordi, una escola catalana activa, i un
any després, va crear l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. L’objectiu era
defensar i fomentar la llengua catalana en el camp de l’educació.
Prat de la Riba va crear el 1907 l’Institut d’Estudis Catalans, inicialment concebut per regular i
sistematitzar els estudis sobre la cultura catalana en general. Es caracteritzava per un rigor
científic, la catalanitat i l’obertura cap a altres cultures europees. S’organitzava en seccions i
filials. Pel que fa a la llengua ens interessa sobretot l’existència de la Secció Filològica, on
desenvolupà bona part de la seva feina Pompeu Fabra. Un dels fets més destacats per la gran
importància va ser la creació d’una biblioteca central amb un contingent important de llibres: la
Biblioteca de Catalunya, important institució cultural.
L’Institut d’Estudis Catalans, com tantes altres institucions catalanes creades per la
Mancomunitat, passà dificultats durant les dictadures de Primo de Rivera i de Franco. En
aquest darrer període arribà a estar prohibit i a veure tancades les seves dependències.
Els grans escriptors de l’època contribuïren a la progressiva normalització de la llengua, però
principalment fou Pompeu Fabra (1868-1948) el qui, des de l’Institut d’Estudis Catalans amb
les seves Normes Ortogràfiques (1913) , la Gramàtica Catalana (1918) i el Diccionari General
de la Llengua Catalana (1932), fixà definitivament les regles del català modern, que també
foren acceptades al País Valencià i a les Illes. (4)

2.Introducció de nous mètodes pedagògics. L’Escola Ideal i Sistema Montessori.
Els responsables i professionals de l’educació a Espanya i a Catalunya van voler millorar el
sistema educatiu , les escoles i posar-les a nivell europeu , varen voler donar un nou sentit
educatiu, inventar una escola moderna, ideal i allunyada de l’escola tradicional eclesiàstica.
El canvi que es proposava era una Escola ideal: L’escola hauria de tenir una plasmació activa i
dinàmica, hauria d’ésser una gamma graduada de realitzacions amb les innovacions
necessàries. Calia que la seva actuació fos social i educadora. Per aconseguir-ho s’havia de
tenir vocació i la preparació necessàries. Els mestres havien de tenir vocació i persistència en
l’observació personal i conèixer els nous sistemes educatius europeus del moment.
La nova República Espanyola va establir, a l’article 48 de la seva Constitució, que
l’ensenyament seria laic i es basaria en la solidaritat humana. El març de 1932 es va suprimir la
religió a les escoles. Això no va agradar gens a un sector conservador de la societat. A més a
més el juny de 1933 , per llei, es va arribar a impedir que les congregacions i associacions
religioses es dediquessin a l’exercici de l’ensenyament. Ja ens podem imaginar la situació. El
negoci de l’ensenyament es va acabar per aquest sector i a més ja no podrien inculcar les
seves idees arcaiques als nens. El model tradicional d’ensenyament i només per a nens i
nenes de classes benestants s’havia anul.lat. Ara era neutral, aconfessional i universal. Però
feta la llei feta la trampa: Per evitar les conseqüències el cardenal Vidal i Barraquer va proposar
que els pares dels alumnes de cada col.legi s’agrupessin i figuressin com a propietaris. Els
nous propietaris encarregaven l’ensenyament a persones concretes, que eren els frares i les
monges.Així, les escoles religioses es van reconvertir en mútues escolars.

(4) MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. Butlletí dels Mestres. Publicació quinzenal del Consell de Pedagogia de la
Mancomunitat de Catalunya 1932.
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Una altre problema amb l’Església va ser la coeducació. Era una de les fites que s’havia
proposat aplicar el Govern Republicà. El fet que nois i noies anessin junts a l’Escola Normal de
la Generalitat va arribar a ser motiu de denúncia i manifestació. La Lliga i Unió Democràtica de
Catalunya estaven en contra de l’escola laica. Esquerra Republicana hi veia un dels seus ideals
en la llibertat de pensament i la tolerància. Els mestres que van apostar per la renovació
pedagògica li van fer costat, encara que fossin creients.
Els nous edificis destinats a escoles eren espectaculars i majestuosos. Prenem com exemple el
Grup Escolar Ramon Llull a prop de la Sagrada Família que encara existeix. Es pot intuir la
grandària, l’espai existent tant interior com exterior. Eren com palaus neoclàssics. Cada classe
disposava d’una parcel.la de terreny que plantaven flors, fruites i hortalisses. L’escola Baldiri
Reixac, situada dins del parc Güell tenia un bosc a prop on anaven a fer classe i feien classe
de gimnàstica a la gran plaça del banc de pedra ondulat . Al grup Ignasi Iglésias els nens tenien
cura d’una gran extensió de camps amb horts i arbres fruiters.

Grup Escolar Ramon Llull es va crear el 1921 i estava dividit en un bloc de nois i un bloc de noies.
Fons Gabriel Casas i Galobardes /Arxiu Nacional de Catalunya

Aquestes noves escoles disposaven d’aules de laboratoris amb microscopis i aules taller
d’oficis artesanals com per exemple enquadernació, ceràmica, impremta. Es feien revistes.
Classes de pintura al pati a l’aire lliure. L’aprenentatge incloïa feines domèstiques. Per exemple
el Grup Escolar Milà i Fontanals hi havia una caseta amb cuina, llit i taula. Anaven amb la
mestra al mercat, per aprendre quines verdures i fruites hi havia cada temporada i com se
sabia si un peix era prou fresc. Per descomptat la palmeta de pegar va desaparèixer de
damunt de la taula de mestre.
El càstig corporal estava prohibit. Es volien infants actius, amb una curiositat oberta. A pàrvuls
per exemple s’ensenyava a orientar-se, a olorar, a cordar i descordar sabates i roba, a encaixar
figures geomètriques , a llegir el so de les lletres, a fer servir i omplir correctament les seves
llibretes.
En alguns grups escolars escollien durant el curs escolar un projecte a realitzar i el treballaven
durant tot el curs de forma que la llengua, les matemàtiques, les ciències socials, les ciències
naturals apareixien a la pràctica. (5)

(5) PORTELL, Raimon. MARQUÉS, Salomó. 2007. Els Mestres de la República. En Imatges. Editorial Ara Llibres, S.L.
ISBN: 978-84-96767-41-6
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Per exemple al Grup Escolar Ramon Llull els nois més grans s’encarregaven de mantenir
l’edifici, canviaven els vidres que es trencaven i les bombetes que es fonien. Al Grup Escolar
Casp hi havien camps i fins i tot una granja , amb cultius i animals, on els infants aprenien
ciències naturals, dibuix i geometria, i també aritmètica i economia quan venien els productes.
Els nens estaven agrupats per nivells. Trenta per classe. No feien exàmens, però no calia,
perquè els mestres sabien prou bé què havia après cadascú. Tampoc feien servir llibres de
text. Cada nen es feia el seu llibre amb els treballs del curs i , al final, l’enquadernaven. Molt
semblant el que es fa actualment en que hi ha metodologies d’aprenentatge basat en el
portafoli. A més, hi havia una biblioteca de classe amb tots aquells llibres que podien necessitar
per buscar informació, i podien acabar d’aprofundir-ho a la biblioteca de l’escola, que es feia
servir de biblioteca de barri en hores no escolars.
El material escolar era gratuït. Només calia portar una ploma estilogràfica, una capsa
d’aquarel.les i la bata blanca que igualava els nens. Així doncs els fills i filles dels
metges,advocats i industrials anaven a l’escola junts amb els fills i filles dels ferroviaris i els
descarregadors del moll. Tots iguals en bata blanca rebien la mateixa formació.
S’ha de dir ,però, que dir que als grups escolars de Barcelona hi havia més pressupost per tot
això en canvi en altres llocs de Catalunya, en els pobles no es disposava de tan bones
infraestructures i els mitjans eren més aviat escassos. Les escoles sovint estaven lluny i els
nens havien de caminar una bona estona.
Un sistema innovador provinent de l’Institut
Rousseau de Ginebra de l’obra de Célestin Freinet és el que es va començar a utilitzar als
pobles de Lleida a L’Escola Normal on un dels professors anomenat Jesús Sanz va anar becat
a Ginebra va aprendre el sistema i el va divulgar per terres lleidatanes. Així doncs es va
constituir la cooperativa Freinet. La xarxa es va estendre, van aparèixer revistes escolars, va
ser un bon mètode per les escoles als pobles.
Per citar alguns mestres catalans i vinguts de fora de l’època tenim la Rosa Sensat que
treballava a l’Ajuntament de Barcelona. Manuel Ainaud i Artur Martorell. Una quarta part dels
mestres i directors dels Grups Escolars de Barcelona provenien de les terres Gironines.
Francesc Albert Marrugat era de Verges i va arribar a ser nomenat vicepresident del CENU ,
Anna Rubiés , va ser la directora del Grup Escolar Ramon Llull , era del Port de la Selva. Pere
Blasi de Puigcerdà es va fer càrrec de la direcció del Grup Escolar Lluís Vives de Sants. (6)
També mestres provinents d’altres parts d’Espanya van venir a Barcelona atrets pel nou
projecte pedagògic. Exemples com el canari Federico Doreste, l’alacantí Fèlix Marti, o la
Concepción Sainz Amor i Maria Montessori d’Itàlia. Així es va arribar a tenir una elit pedagògica
en aquell projecte innovador educatiu públic republicà a Catalunya i especialment a Barcelona.

(6) SOCIETAT D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ DELS PAÏSOS DE LLENGUA CATALANA. Educació i Història: Revista
d’Història de l’Educació. Núm 12 (juliol-desembre,2008). L’anàlisi del CENU. pàg. 143 – 172.
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Maria Montessori – Reconeixement de formes geomètriques
www.fototeca.cat Encliclopèdia Catalana S.A.

El sistema Montessori
Maria Montessori (1870-1952) Va ser una pedagoga i metgessa italiana. Va realitzar el
batxillerat tecnològic a Roma i es va llicencià en físiques i matemàtiques. Va fer també
medicina a la Universitat de Roma (1892) va ser la primera metgessa italiana al 1896. Va
agafar la càtedra de psiquiatria i va començar a tractar amb nens deficients mentals.
Al 1898, durant el Congrés de Pedagogia de Turí , va exposar la teoria de que la teràpia més
eficaç per aquells nens era l’educacional que no pas la clínica. Va dissenyar un mètode
educatiu propi que encara és vigent en moltes escoles del món. Les tècniques tradicionals
rígides, disciplinàries i passives foren substituïdes per unes altres tècniques pedagògiques
basades en l’estimulació sensorial , l’ús del material didàctic, el foment de l’espontaneïtat i
l’aprenentatge amb la finalitat de desenvolupar l’autonomia personal de l’alumne. L’alumne es
considera per primera vegada una persona activa i capaç de decidir per ell mateix i autoeducarse.
El 1914 a Roma es va fer el segon curs internacional del mètode Montessori. L’Ajuntament de
Barcelona va enviar a 4 professores i la Diputació dues més per aprendre i després , el mètode
va ser aplicat a Barcelona. La professora que s’encarregaria més tard de les escoles bressol ,
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Dolors Canals era una d’elles per part de l’Ajuntament. El 1915 hi havia a Barcelona 13 escoles
montessorianes.
Al 1916 va crear un centre d’investigació pedagògica al mateix temps que als Estats Units es
creava la American Montessori Society. Per tant, Catalunya es situava a primera fila de les
noves tendències pedagògiques.
L’any 1929 , la colònia italiana de Barcelona implantà totalment en les seves escoles des de la
guarderia fins les escoles primàries el mètode Montessori , també ho va implantar l’ Escola
Suïssa.
Al 1933 les escoles de Barcelona on és emprat aquest mètode són les següents:
-

Escola Municipal del carrer d’Ataülf 12

-

Escola Municipal del carrer de Còrsega 268

-

Escola Nacional de la Via Laietana

-

Graus de Pàrvuls dels Grups Escolars de Barcelona

-

Mútua Escolar Blanquerna

-

Escola de la Sagrada Família

-

Institut Eulàlia

-

Institut Montserrat

-

Escola Mossèn Cinto

-

Escola San Jordi

-

Ateneu Democràtic Regionalista del Poble Nou

-

Escola Italiana

-

Escola Suïssa

Al 1934 va deixar el seu càrrec públic a Roma per criticar el feixisme de Mussolini i es va exiliar
a Catalunya. Aquí va poder desenvolupar el seu sistema educatiu. Maria Montessori va
dissenyar un sistema pedagògic propi i el va introduir a Barcelona. Catalunya va acollir de l’exili
italià del regim dictatorial de Benito Mussolini a Maria Montessori . Ella va ser la doctora i
pedagoga italiana més influent del moment a Europa. Ella defensava una escola en què l’infant
tingués llibertat per desenvolupar la seva personalitat. Aquest sistema juntament amb les
escoles a l’aire lliure van influenciar molt a la futura Escola Nova Unificada que sorgiria el 1936.
(7)

Pedagogia Montessoriana:
es basa en principi de que els nens absorbeixen com esponges tota la informació que
necessiten per la seva actuació en la vida diari des de que neixen fins als 6 aproximadament.
Els nens i nenes aprenen a parlar, escriure i llegir de la mateixa manera que comencen a
posar-se drets i a caminar, és a dir, de manera espontània. Es per tant que un ensenyament a
partir dels 0 anys fins els 6 anys basat en fomentar i promoure l’espontaneïtat, els sentits, la
iniciativa, practicar situacions reals de la vida quotidiana, l’ordre, el respecte als altres, aprendre
jugant, experimentant amb elements de la natura, cuidant animals, estant a l’ aire lliure, jugant
en grups, ajudant als altres són didàctiques que fomenten el desenvolupament intel.lectual dels
nens i nenes molt aviat i els forma per afrontar els reptes del futur. (7)

L’ESCOLA NOVA UNIFICADA DURANT LA REPÚBLICA – Jordi Albert Llorens - Pàg.10

Els exercicis més habituals en la seva metodologia eren:
-Exercicis de vida pràctica
-Exercicis de reconeixement tàctil de qualitat de materials
-Exercicis de memòria tàctil de lletres
-Exercicis de reconeixement de formes i vida pràctica
-Exercicis de danses populars en grups a l’aire lliure
-Exercicis d’encaixos cilíndrics
-Exercicis en grups a l’aire lliure al jardí de les escoles
-Exercicis de cuidar els animals de l’escola
-Exercicis d’ajuda mútua
-Exercicis musicals a l’aire lliure

(7) AJUNTAMENT DE BARCELONA. Comissió de Cultura. L’Escola pública de Barcelona i el mètode Montessori. 11
Març de 1933.
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3.Situació de l’ensenyament del Català al primer terç del segle XX.
3.1 L’obra de Pompeu Fabra
Pompeu Fabra inicià la codificació de la llengua per l’ortografia. Els seus criteris en aquest
camp lingüístic van ser els següents: Calia nacionalitzar l’ortografia tot utilitzant les grafies
catalanes per tradició: ç , l.l , plurals en –es i rebutjar les castellanes que s’havien anat
introduint al llarg dels segles anteriors.
Calia també modernitzar l’ortografia procurant d’estalviar signes per exemple la dièresi quan no
fossin necessaris del tot com per exemple en tots els infinitius, gerundis o futur potencial i els
mots començats per anti- ,contra- , semi-, co-, re- o els acabats en –ius, -ium, -isme, -ista o els
que correspongués per regles d’accentuació a un accent. Calia deixar de banda grafies
arcaiques com els acabaments en –ch que modernament ja eren innecessàries.
3.2 La llengua Catalana als anys 30
La restauració de la República i l’efervescència del moment polític van permetre assolir fites
molt importants en la normalització del Català. A Catalunya L’obra de Pompeu Fabra va ser
fonamental. Va voler convertir el català en una llengua moderna de cultura, en una llengua
nacional, i en una llengua que pogués ser utilitzada per escrit i oralment i en una llengua clara.
Per tant gràcies a ell el català es va dotar d’una normativa gairebé unànimement acceptada i
per això es va poder ensenyar massivament a les noves escoles , a la premsa i a la ràdio.
Les primeres emissions de ràdio a Catalunya varen començar el 1923 i es feien en Castellà
degut a la prohibició que va imposar la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Al 1931
aquesta prohibició va deixar d’existir i durant el nou sistema republicà del 1931 i durant la
Guerra Civil que va durar fins el 1939 es varen fer molts programes i comunicats radiats en
llengua catalana.
El Català que es parlava era ple de barbarismes. És a dir faltes ortogràfiques o expressions i
construccions gramaticals defectuoses en contra de la puresa de la llengua catalana que eren
molt i massa emprats per la generalitat dels catalans en aquells primers anys del segle XX. La
causa principal d’aquest fet era el bilingüísme en que es trobava la societat catalana des de
feia tants segles possiblement des del compromís de Casp al segle XV per citar una data
històrica-política en que les dues cultures Catalana i Castellana conviurien juntes fins al dia
d’avui i responsable del bilingüisme a Catalunya.
El compromís de Casp acabà, doncs, amb més de cinc segles de la dinastia catalana del Casal
de Barcelona i per tant el monolingüísme únic en català i de mica en mica el castellà es va
començar a introduir en la vida social, política i econòmica de Catalunya.
Ja en els anys 30 es posava de manifest en publicacions de que era molt difícil de sostreure la
influència del castellà. L’ensenyament a Catalunya s’havia fet sempre en Castellà per ser
aquesta l’ oficial d’Espanya. En Pompeu Fabra ja va dir en els seus inicis que ¨el català era un
calc del castellà¨ i afegia que ¨els catalans parlem una sola llengua amb dos jocs de paraules¨.
Amb això volia dir que la llengua catalana parlada era molt semblant al castellà de tantes
paraules castellanitzades i castellanes que els catalans utilitzaven al parlar. Es deia que la
majoria de catalans parlaven un dialecte del castellà.
Tal era el gran nombre de castellanismes que s’usaven que fins i tot s’utilitzaven frases
senceres que es construïen a la castellana. Això es podria evitar estudiant a les escoles i les
universitats a fons les dues gramàtiques, a fi de posseir ben bé els dos llenguatges i saber-ne
destriar llurs diferències i apreciar-ne llurs semblances. Ja es parlava en aquells anys trenta
que caldria que els mestres de Catalunya coneguessin d’una manera perfectíssima la nostra
llengua i l’ensenyessin als nostres infants en una mena d’estudi comparatiu amb la castellana.
Els mestres dels anys 30 havien rebut la seva educació en Castellà i s’havien de reciclar. Molts
d’ells no sabien escriure el català correctament ja que les classes a la universitat i els títols
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universitaris es van donar en castellà. Cal recordar que no va sortir publicat el Diccionari
General de la Llengua Catalana fins al 1932 pel Pompeu Fabra i que fins al 1931 hi va haver la
dictadura de Primo de Rivera que prohibia l’ús del català.
En publicacions d’aquella època es fa ressò de que els mestres caldria que coneguessin d’una
manera perfectíssima la llengua catalana i l’ensenyessin als infants en una mena d’estudi
comparatiu amb la castellana. Així, tal volta, s’arribaria a assolir que els catalans del futur
parlessin i escrivissin a consciència les dues llengües, sense perill de perjudicar-se l’una a
l’altra.
Sortosament sembla que es va iniciar una reacció en aquell sentit i els mestres catalans i fins i
tot els d’altres pobles ibèrics residents a Catalunya mostraven un interès especial a estudiar la
llengua catalana. El Govern de la Generalitat, per la seva banda, va fer tot el que va poder
durant aquells anys de la república (1931-1939), organitzant cursets que facilitaren als mestres
l’assoliment d’aquell desig.
3.3 Radiografia del Català durant La República : Els Barbarismes
Per plasmar una idea i demostrar com estava de corromput el llenguatge català, no caldria
inventar-se trossos imaginaris de diàlegs plens de barbarismes, ni redactar paràgrafs
semblants als que s’escriuen correntment; ni hauria prou de copiar fragments d’obres dels inicis
de la Renaixença catalana i fins i tot els fragments corrents d’aquella època en la premsa
escrita, perquè es veiés ben clarament la descurança del poble català en la utilització de la
seva llengua tan escrita com parlada i dels escriptors en general en tot el que afectà al nostre
llenguatge.
Per tant es va preferir anar corregint els barbarismes que eren correntment utilitzats i fins i tot
pels escriptors catalans.
Tot seguit farem una relació classificada dels barbarismes més utilitzats en aquella època dels
anys 30 del segle XX a Catalunya:
Els copiats directament del castellà: ruïdo, adiós, bueno, embustero, hasta, lleno, patada,
palillo, pito, puesto, sombrero, asco, rato, tetxo, tonto, petxera, canyeria, disfrutar, pedido,
metro.
Totes les paraules que tenen l’acabament –ez en castellà es convertien en –es com per
exemple avidès, aridès.
Les paraules en –azo en castellà es traduïen com gustasso, latigasso, vistasso.
Els mots acabats –illo, -illa, com pasillo, ventanilla. Els acabats en –ero com cotxero, bombero,
costurero. En –dera com escupidera. En –ea com aèrea, espúrea, etcètera.
També podriem retreure les interjeccions fuera! , duro! Socorro! i altres i mots que són
pronunciats amb la mateixa j castellana jefe, lejia, bandeja, etc, altres amb les vocals a la
castellana com corte ensanxe, hatxe. N’hi ha d’altres més difícils de conèixer, malgrat ésser
castellans en totes les seves lletres com acera, alfombra, enterar, entregar, apoiar, apretar,
emplear. I molts altres com adorno, ajedrès, antojar-se, anyadir, aparato, apuro, arreglo,
arrojar, atinar, blanco, brillo, buenes, bulto, cajetilla, carinyo, colmado, conxa, corrido, cuidado,
desempenyar, despedir, despejar, destino, fiel, frente, gemelos, hetxura, hombro, juerga, lograr,
llama, llamar, luego, maco, manguera, mantequilla, matxo, medir, modo, monedero, mono,
mostrador, munyeca, nada, nòvia, oïdo, ojo, pagano, pàjaro, panyo, pastelero, peluquería,
pesadilla, polvos, quarto, quento, reanudar, remediar, rissa, rompeoles, salero, seno, tamanyo,
tio, trago, traje, vamos, verja, xispa, xiste i tants altres que no acabaríem mai d’anomenar.
Segurament que els nostres lectors no haurien dit mai que es fessin servir tants barbarismes,
un pot adonar-se de la feina que tenien els mestres per depurar la llengua catalana començant
per les escoles i les universitats.
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No només parlem dels mots castellans modificats com camarer en lloc de cambrer, pertenèixer
en lloc de pertànyer, interrumpir en lloc d’interrompre, etc. de les paraules catalanes
castellanitzades de forma o de sentit com assilar per asilar, ferrenyo per ferreny, aterrar per
aterrir, etc. de les expressions incorrectes per castellanisme com des de luego (per esclar no
cal dir-ho, naturalment), sin embargo( tan mateix, no gens menys, però), no hay derecho (no
s’hi val) etc.
També s’usen alguns gal.licismes i anglicismes, com embaumar en lloc d’embalsamar, devenir
en lloc d’esdevenir, i molts mots de futbol que podrien catalanitzar-se. També un gran nombre
d’incorreccions fonètiques com impresió per impressió, incens per encens, aiga per aigua,
radera per darrera, critallí per cristal.lí, mesal per mensual, i fins i tot es catalanitzaven mots
purament catalans com per exemple profond en lloc de profund, grop en comptes de grup,
alcofoll per alcohol, etc. (8)
De totes aquestes incorreccions i barbarismes varen ser intent de depuració per part dels
mestres de la república. Alguns d’ells han perdurat fins el nostre segle XXI. Són molt difícils de
depurar i s’han fet populars tot i que sabem que no són correctes, ben poc es pot fer en quan
es tracta de l’evolució d’una llengua i la influència de les llengües veïnes com el Castellà i el
Francès en el cas del català però en el segle XXI és la influència massiva d’anglicismes com
per exemple zaping, futing, handicap, esmoking negre, gimcana,ítem, forfate, fasion sembla
com si estigués més autoritzat a fer servir anglicismes i els castellanismes són mal vistos i al
cap a la fi algunes són inventades lingüístiques que no tenen cap significat en anglès.
En aquella època es recomanava al públic en general i als mestres en particular que si volien
enriquir i depurar el lèxic català no es cansessin de fullejar el Diccionari General de la Llengua
Catalana (1932) del Pompeu Fabra i de consultar la seva gramàtica del 1918.
Eren els únics mitjans d’arribar a assolir el coneixement perfecte del català en aquells anys.
S’ha de dir que que les altres llengües veïnes jugaven amb avantatge ja que s’havien
normalitzat feia molts més anys abans que el Català.
El 22 de setembre de 1936 en plena guerra civil es publica al diari oficial de la Generalitat de
Catalunya el decret de la defensa del català com a llengua materna i obligatòria en totes les
escoles i el reconeixement del bilingüisme castellà - català.En el moment que l’infant es capaç
de d’expressar-se verbalment començarà intensament l’aprenentatge de la segona llengua, el
català per als infants de parla castellana i el castellà per als de parla catalana. L’ infant ha
d’usar la llengua materna es a dir la llengua en què ha vingut a la vida sigui el castellà o el
català i cal respectar-ho. (8)

(8) MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. Butlletí dels Mestres. Publicació quinzenal del Consell de Pedagogia de la
Mancomunitat de Catalunya 1932.
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Per altra banda el decret en el seu 4rt article parla de l’obligatorietat del català per part de tots
els mestres que no el posseeixin amb excepció dels que tinguin la missió d’ensenyar els infants
de llengua materna castellana. Els mestres que visquin lluny de Barcelona podran utilitzar els
serveis d’ensenyament del català per correspondència gratuïta organitzats per la Generalitat
de Catalunya i els de Barcelona podran assistir als cursets que organitzarà la Conselleria de
Cultura, la qual donarà també les disposicions necessàries per donar les certificacions
acreditatives de la possessió del català per al serveis d’ensenyament.

4. L’Escola Natura , l´ Escola Normal , i els seus mètodes pedagògics.
La Generalitat de Catalunya va crear l’ Institut -Escola i l’Escola Normal al gener de 1932.
Faltaven molts instituts d’educació secundària. Hi havia molta gent pobre que portava els seus
fills als centres oficials massificats. Hi havien classes de fins i tot de dos-cents i fins tres-cents
alumnes. Els que s’ho podien permetre pagaven més i anaven a parar a institucions religioses
o acadèmies privades perquè els alumnes es preparessin per lliure.
Els mestres formats en l’Escola Natura també anomenada Escola a l’aire lliure van passar per
les Escoles Normals de l’Estat Espanyol per treure el títol professional per demostrar la seva
capacitat i la seva competència però es van negar sistemàticament a unir-se a formar part de
l’Escola Pública de l’Estat. No varen voler saber res de l’escola pública , era el pol oposat de
les seves aspiracions pedagògiques.
L’Escola Normal de la Generalitat, va sorgir de la necessitat de formar els mestres a partir de
les idees de l’escola nova. Tenia la seva seu a l’Escola Industrial de Barcelona ja que
disposava de l’espai per les pràctiques a més es disposava de camps d’esport i piscina.
La primera escola natura a l’aire lliure va ser creada per l’Ajuntament de Barcelona i fou
anomenada Bosc de Monjuïch i va ser inaugurada el 1914. L’Escola del Mar el 1922 situada
primerament al barri del Guinardó i després es va traslladar al nou emplaçament a la
Barceloneta. L’Escola del Mar va funcionar fins un bombardeig al gener de 1938.
Als anys 30 es comencen a organitzar colònies de millor manera. En Manuel Ainaud i Artur
Martorell van organitzar-ne unes de molt interessants a Tossa. A Girona feia anys que també
s’organitzaven colònies.
El 1906 van haver 6 colònies temporals d’estiu a Barcelona. El 1914 van haver-hi 27 i el 1921
un total de 42. També existien les colònies permanents i granges escolars. (9)

(9) SOCIETAT D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ DELS PAÏSOS DE LLENGUA CATALANA. Educació i Història: Revista
d’Història de l’Educació. Núm 12 (juliol-desembre,2008). L’anàlisi del CENU. pàg. 143 – 172.
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Portada: Butlletí Escola Normal, any 1 – número 2 , febrer de 1933
Biblioteca del Pavelló de la República - CEHI (Universitat de Barcelona)

A l’Escola normal hi havia una proporció més elevada de noies que de nois per tradició. El
magisteri havia estat una opció de feina femenina. Però com ara, als anys 30 es va
experimentar una crisi econòmica deguda al crac de la borsa de Nova York del 1929 que va
afectar a Europa i també a Espanya. Així doncs el comerç i la industria mundial es van
ressentir. Així doncs aquí Catalunya la creació de noves escoles i la necessitat de nous
professors i la crisi de les feines tradicionals dels homes va fer que s’apuntessin a fer magisteri
més quantitat d’homes. La professió de mestre estava poc retribuïda. D’aquí potser bé la frase
en castellà ‘pasarás más hambre que un maestro de escuela’. La Generalitat va voler millorar
les retribucions del mestres per tal d’atraure més vocació per omplir totes les noves escoles
que s’estaven projectant.
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Butlletí dels Mestres, número 59, 1 gener 1932, Fotografia: Alexandre Galí
Biblioteca del Pavelló de la República - CEHI (Universitat de Barcelona)

La Mancomunitat de Catalunya amb Alexandre Galí es va encarregar de la formació dels nous
mestres a partir del 1932. Es va crear una publicació anomenada Butlletí dels Mestres que
tractava tots els aspectes de la pedagogia i de publicar notícies tant nacionals com
internacionals que feien referència al l’ensenyament, la pedagogia, els mestres, els alumnes i
les institucions relacionades. Servia por divulgar les noves idees i articles per tota la comunitat
docent.
Hi havia un abisme entre els mestres de l’E N U (Escola Nova Unificada) i els mestres de l’Estat
en l’ordre ideològic , un més aviat laic-comunista i l’altre monàrquic. La seva concepció de la
vida humana, de l’Escola i dels nens i nenes era molt oposat. El mestre estatal públic seguia al
peu de la lletra les instruccions i disposicions escolars dels successius Ministeris d’Instrucció
Pública de l’Espanya Monàrquica. Els mestres de l’Escola Natura es van anar desenvolupant a
l’aixopluc de les agrupacions laiques existents i la confederació proletària de Catalunya, una
obra lenta però ferma. El fet que ja es van anar preparant aquests professors durant aquests
anys de revolució pedagògica prèvia va ésser relativament ràpid instaurar-la.
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5.Orígens de l’Escola Nova Unificada i l’ensenyament en temps de guerra a Barcelona.
L’Escola Nova Unificada – ENU (Escola Nova Unificada) es va crear el 27 de juliol de 1936
durant la revolució que va ocórrer a Espanya durant el primer any de guerra. Més concretament
es va crear deu dies després de l’alçament militar del 16 de juliol de 1936 . Tenia per objectiu
establir una escola unificada on anessin tots els infants sense diferències de classe, una escola
que havia de ser laica, gratuïta, coeducativa i en llengua catalana.
Es proposava coordinar els serveis d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona.
Els orígens de l’ENU (Escola Nova Unificada) van estar a dins i fora de Catalunya. A Madrid es
va iniciar amb la Institución Libre de la Enseñanza.
El professorat es va anar preparant a dins de les institucions escolars públiques a Catalunya
fins i tot van sorgir professors qualificats i preparats en un nou model educatiu en l’ordre de
l’ensenyament de centres oficials com l’Ajuntament.
Es poden fer menció a les Escoles del Bosc del Guinardó i de Montjuich i l’Escola de Mar
instal.lada a la Barceloneta quan va exercir influència en el Municipi barcelonès el catedràtic
Hermenegildo Giner de los Ríos, germà de la Institución Libre de la Ensenyanza que
funcionava a Madrid. Hermenigildo Giner de los Ríos va prestar molt cura a l’educació de la
infància i la va realitzar des de l’Ajuntament, una labor amb molt de mèrit.
Abans de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) en època monàrquica Alfons XIII a
Barcelona el Patronat Escolar va edificar un conjunt de grups escolars dignes d’elogi i de caire
majestuós com per exemple el grup escolar Ramon Llull (1918-1921). Aquests edificis estaven
preparats per albergar milers de nens. Alguns professors i pedagogs no veuen bé
l’escolarització massificada ja que no poden dedicar suficientment el temps a observar les
aptituds i el temperament dels alumnes tant important per la formació del caràcter. A les noves
escoles, tot i que són imponents, hi ha carència de material i d’espais d’higiene personal. A
més, les escoles estan massificades.
Per tant la CENU – Consell de l’Escola Nova Unificada neix com a moviment crític revolucionari
de les files de l’escola pública monàrquica i republicana dels anys 20 i 30 del segle XX.
Aquesta revolució pedagògica en temps de guerra va ser dirigida a Catalunya per dos mestres i
pedagogs ben preparats que varen ser els intel.lectuals d’aquest nou model Juan Puig Elias
(CNT) i en Francesc Albert Marrugat (UGT). Ells es varen encarregar d’organitzar les escoles i
l’ensenyament a Catalunya durant aquells primers anys de guerra 1936,1937 i 1938. (10)
Cal citar aquí una frase de Buenaventura Durruti en aquells anys de guerra civil : “ Hay
muchos niños en las calles cuyos padres están jugándose la vida. Id por esos niños y llevadlos
a las escuelas. Dejad el fusil, porque para manejarlo contra los traïdores, sobran brazos. En
cambio nos faltarán maestros”. (11)
La idea va ser que aquest moviment pedagògic revolucionari anés progressant i arribés a tot el
territori republicà. Es varen donar conferències a València i Madrid durant la guerra del nou
model educatiu revolucionari que s’encarregà el president del CENU Juan Puig Elias amb la
intenció de canviar el panorama escolar d’Espanya. (11)
(10) CONSELL DE L’ESCOLA NOVA UNIFICADA 1936 . Generalitat de Catalunya. L’Escola Nova Unificada. Editat pel
Vè Congrés de la Formació . ISBN – 84-400 – 1956 – 4 .
(11) PUIG ELÍAS, Juan . LA ESCUELA NUEVA UNIFICADA. Recopilación de antecedentes y comentarios, y juicios
críticos. Ediciones Españolas de la Revolución. Barcelona (España) Septiembre del 1938
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Extret del llibre : ¨ L’Escola Nova Unificada¨ , Pàgina 4, Organigrama del Comitè
Editat pel Vè Congrés de la Formació – ISBN – 84-400 – 1956

Aquí es representa l’estructura organitzativa del Comitè de l’Escola Nova Unificada. Hi havia 4
membres de la CNT (Sindicat de Professionals Liberals), 4 membres de la UGT(Federació de
Treballadors de l’Ensenyament),un membre de l’Escola Normal de la Generalitat de Catalunya,
un membre de la Universitat Autònoma de Barcelona, un membre de la Universitat Industrial i
un de Belles Arts. (12)
Va ser un moviment educatiu pedagògic revolucionari extremista iniciat a dins de les files dels
mestres de l’Escola Pública Republicana i després d’anys d’evolució pedagògica. La CNT i la
UGT van intentar en tot moment formar part del comitè executiu.
La Generalitat de Catalunya en temps de guerra va confiar i concedir mitjançant decret
l’autoritat educativa a Catalunya en temps de guerra (1936-1939) al CENU . Malgrat que el
president del CENU era el conseller de Cultura Ventura Gassol, el poder executiu del CENU
estava en mans d’un membre de la CNT en Joan Puig i Elias i un membre de la UGT en
Francesc Albert i Marrugat. (13) El repte a assolir era que tots els nens havien de tenir escola en
un període molt breu. Es va iniciar un programa d’urgència per buscar locals per fer-los servir
d’escola. Es van comissar les escoles religioses i d’altres edificis abandonats o provinents de
feixistes.
(12) CONSELL DE L’ESCOLA NOVA UNIFICADA 1936 . Generalitat de Catalunya. L’Escola Nova Unificada. Editat pel
Vè Congrés de la Formació . ISBN – 84-400 – 1956 – 4 .
(13) INSTITUT D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. Ed.2009. Educar en temps de Guerra. Memòria
històrica de l’educació de la ciutat de Barcelona 1936-1939.
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El Comitè de l’Escola Nova Unificada CENU i els seu pla General d’Ensenyament:
Hi havia una classificació inicial per edats mentals: a) mal dotats, b) mitjanies, c) ben
dotats. Els del grup de mal dotats en arribar als 14-15 es pensava que era inútil insistir
en l’escolarització però si tenien bona voluntat no se’ls privava de seguir endavant.
Aquests voluntariosos se’ls anomena retardats. Les estadístiques del moment
donaven un 20% de mal dotats, un 73% de mitjanies i un 7% de superdotats. (14)

Extret del llibre : ¨ L’Escola Nova Unificada¨ , Pàgina 30
Editat pel Vè Congrés de la Formació – ISBN – 84-400 – 1956
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Politècnic bàsic en cicle de secundaria: es destrien els més voluntariosos del 73% per
arribar al 3r cicle de l’Escola primària i conviuran durant uns anys amb tots els
procedents d’altres grups més avançats .Dels 15 als 18 anys al politècnic bàsic es
racionalitzen els temes i es comença a destriar la intel.ligència abstracta.
En passar de l’ensenyament de l’ensenyament secundari a l’ensenyament superior
l’orientació professional és cada vegada més marcada. L’orientació era definitiva ja
que cada alumne anirà a acabar definitivament al lloc que havia triat. El professor de
l’Escola de secundària observava els alumnes i d’aquesta observació en sortia la
classificació que rectificava si calia el seu criteri a través del temps. (14)
“L’esperit del nostre projecte és el de separar amb tota cura els anormals i fer-los
seguir el camí més planer i més eficaç possible, perquè donin el rendiment màxim en
la, per ells dificilíssima , conquesta de les lletres”
CONSELL DE L’ESCOLA NOVA UNIFICADA 1936 . Generalitat de Catalunya. L’Escola Nova Unificada.
Editat pel Vè Congrés de la Formació . ISBN – 84-400 – 1956 – 4 . pag 36

En l’ensenyament superior es pensava que la missió principal de la universitat era fer
prosperar la ciència en concepte d’investigació i l’ensenyament tècnic superior tenia
per missió essencial aplicar la ciència. Per tant el metge es feia anar a l’Escola
Tècnica Superior però el biòleg anirà a la facultat universitària i de la mateixa manera
que un enginyer químic i un químic llicenciat.
Tot l’ensenyament superior estava enfocat en tres fronts: professional, científic i el
cultural. El front científic i el professional necessiten la base cultural. Es feia relacionar
els tres fronts això provocava alguns problemes en l’ensenyament superior. La petita
revolució de l’ensenyament era aquesta, la divisió de les Escoles Tècniques i les
facultats així es diferenciaven els professionals científics i els tècnics investigadors.(14)

(14) CONSELL DE L’ESCOLA NOVA UNIFICADA 1936 . Generalitat de Catalunya. L’Escola Nova Unificada. Editat pel
Vè Congrés de la Formació . ISBN – 84-400 – 1956 – 4 . pag 30 – 45.
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Portada: Ediciones Españolas de la Revolución
Biblioteca del Pavelló de la República - CEHI (Universitat de Barcelona)

L’església estava present de forma directa en les intervencions en política alhora d’acaparar
pressupostos i finançament. Hi havia una gran diferència entre les escoles privades clericals i
les escoles de l’estat. L’educació fins llavors estava en mans de l’església.
Es queixaven els dirigents de que hi havia molta diferència entre les comunitats educatives
religioses on els alumnes no passaven gana en els menjadors, no hi havia falta d’higiene.
Tot el contrari passava les escoles de l’estat on hi havia manca d’higiene, massificació d’aules
i es donava poc menjar en els menjadors de les escoles públiques. (15)

(15) PUIG ELÍAS, Juan . LA ESCUELA NUEVA UNIFICADA. Recopilación de antecedentes y comentarios, y juicios
críticos. Ediciones Españolas de la Revolución. Barcelona (España) Septiembre del 1938
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Francesc Albert i Marrugat – Vicepresident de L’Escola Nova Unificada - 1936
Educació i Història de l’Educació. Núm.12 (juliol-desembre,2008), pàg. 143. L’anàlisi del CENU

L’Escola Nova Unificada – ENU es va instaurar a Barcelona d’una manera molt ràpida i es va
desenvolupar de manera fulminant en pocs dies. El sentiment de crispació detectat en
publicacions d’aquella època podem dir que hi havia un cert odi per l’Escola Privada
Confessional i rebuig total a l’Escola de l’Estat per ser raquítica en material. En els primers
moments ja va comptar amb mètode, organització, programa i professorat per dirigir-la.
Precisament aquí a Catalunya i en especial a Barcelona el procés revolucionari pedagògic ja
s’havia anat preparant pel canvi des de feia temps en les que la figura indispensable i
protagonista era el Mestre.
Durant la guerra la Generalitat va expropiar moltes mansions privades i propietats de suposats
membres feixistes de la societat i varen ser entregades a la CENU (Comitè Escola Nova
Unificada) per transformar-les en grups escolars. Els mestres destinats les preparaven per
donar classe.
El Mestre era la figura més important de tot aquest moviment. Durant la implantació de l’Escola
Natura ja es va donar a entendre que no hi havia mestres preparats en l’anomenada Escola
Moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia (1859-1909 - Teòric Anarquista i pedagog,lliurepensador
català) .
L’Escola Natura és la precursora de l’Escola Nova Unificada , d’allà van sortir els mestres
preparats i amb vocació. Aquests mestres formats en l’Escola Natura es varen repartir per tot el
territori de Catalunya en pobles i ciutats en escoles sostingudes per grups republicans, CNT i
anarquistes. (16)
Un dels mestres fundadors de l’Escola Natura es deia Juan Puig Elías.
(16)SOCIETAT D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ DELS PAÏSOS DE LLENGUA CATALANA. Educació i Història: Revista
d’Història de l’Educació. Núm 12 (juliol-desembre,2008). L’anàlisi del CENU. pàg. 143 – 172.
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Portada: Activitats Pedagògiques , Isidre Sans Jové, Any II, Número 2, Desembre 1936 i Gener 1937
Biblioteca del Pavelló de la República - CEHI (Universitat de Barcelona)

Com ja hem fet menció anteriorment els mestres formats en l’Escola Natura van passar per les
Escoles Normals de l’Estat Espanyol per demostrar la seva competència pedagògica però es
van negar a formar part de l’Escola Pública del nou Estat Republicà. No varen voler saber res
de l’escola pública , estaven oposats en les seves aspiracions pedagògiques. S’havia iniciat
una revolució pedagògica que la guerra civil s’encarregaria d’aturar i exterminar. (17)

(17) SANS JOVÉ, Isidre . ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES. ANY II – Núm 2. Desembre 1936 i Gener 1937.
Conferència de Francesc Albert i Marrugat – Vice-president de L’Escola Nova Unificada. Pàg 33.
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Portada : Los Hombres de la Revolución, Joaquín Montero, Fascículo 1
Biblioteca del Pavelló de la República - CEHI (Universitat de Barcelona)

El primer que va fer el Comitè de l’Escola Nova Unificada va ser suprimir l’escola de tendència
confessional . Va ser l’hora de posar en marxa una nova sistema d’ensenyament inspirat en els
principis racionalistes del treball i de la fraternitat humana, amb la solidaritat universal, amb
acord de totes les inquietuds de la societat humana i amb base a la supressió de tots els
privilegis. (18)

(18) MONTERO, Joaquín . LOS HOMBRES DE LA REVOLUCIÓN. Reportaje : Juan Puig Elias – Presidente del
Consejo de la Escuela Nueva Unificada. Barcelona (España) 1936
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Activitats Pedagògiques , Isidre Sans Jové, Any II, Número 2, Desembre 1936 i Gener 1937, pàg. 65
Biblioteca del Pavelló de la República - CEHI (Universitat de Barcelona)

Tot un seguit de metodologies didàctiques i organitzatives modernes com la coeducació,
l’ensenyament basat en projectes, la barreja de nens i nenes de diferents edats perquè s’ajudin
els uns als altres es varen posar en pràctica a Catalunya ja durant l’Escola Nova Unificada:
Les bases fonamentals d’ensenyament: (19)
Primer: L’Ensenyament cal que comenci quan el nen és infant, el més aviat possible i segueix
fins a la total formació. No hi ha distincions que podrien perjudicar després en la formació del
futur alumne.
(19) CONSELL DE L’ESCOLA NOVA UNIFICADA 1936 . Generalitat de Catalunya. L’Escola Nova Unificada. Editat pel
Vè Congrés de la Formació . ISBN – 84-400 – 1956 – 4 .
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Segon: La convivència entre nens i nenes i sense distinció de procedència ni de grups és
necessària. Facilita la selecció segons les afinitats personals de cadascú. Així ningú infant es
podrà escapar de rebre aquesta homogeneïtzació a partir del començament. La situació social
de l’infant no ha d’ésser cap motiu d’aïllament.
Tercer: La selecció dels infants dotats es farà a base de la intel.ligència i la voluntat. Ja es tenia
clar que tots els infants porten una herència en néixer. S’ha de decidir per a què serveix cada
noi i nia.
Escola Bressol (dels 0 als 3 anys): s’havia d’aconseguir realitzar tres objectius d’educació
fonamentals en aquesta etapa que són l’aspecte sanitari, aspecte social i el pedagògic. En
aquesta etapa s’ha d’observar i s’ha d’educar i tot això amb un doble sentit higiènic i social.
Prendre dades dels alumnes de forma continuada i estadísticament: una vegada per setmana,
per mes o per trimestre. Paràmetres a prendre: estatura, diàmetres cefàlics, perímetre toràcic,
pes etc..Aquestes dades serviran de cara a la classificació i educació a rebre posteriorment.
Aquestes dades s’han de prendre abans de que el nen o nena comenci a caminar i parlar. Cal
observar i registrar els fets espontanis o provocats perquè és amb ells que es podrà basar el
futur desenvolupament pedagògic.
Escola Materna (dels 3 als 6 anys): període per als jocs i l’aire lliure. La tendència a la
imaginació dels nens i nens en aquesta etapa han d’arrencar de fets reals i concrets proposats
pels mestres amb els jocs. Els nens escolliran els jocs i els jocs seran el seu punt d’ancoratge
amb la realitat.
Es procurarà no carregar-los de simbolismes. Un bon desenvolupament intel.lectual de l’infant
en aquesta etapa s’aconseguirà deixant-lo jugar. Sempre procurant que l’impuls inicial surti del
nen.
Primer cicle escolar (dels 6 als 8 anys): En aquest primer cicle trobarem dos punts de
desenvolupament: la naturalesa i la societat. Hem d’educar amb l’objectiu de que l’infant
esdevingui un home civil capacitat amb dignitat humana. En aquesta etapa es fomentarà la
sociologia, els jocs, belles arts, ciències naturals. Els alumnes que sentit l’art passaran del seu
estat passiu a una participació viva i activa.
Segon cicle escolar (dels 9 a 11 anys): Els temes a escollir han de ser d’interès pels
alumnes. El plaer és un estímul indispensable perquè l’esforç sigui eficaç. Els temes s’han de
fer a gust.
Tercer i quart cicle escolar (fins als 15 anys): en aquesta edat comença l’ interès per les
coses abstractes i també comença la sistematització.
Ja en aquell temps es feia menció i es sabia que la classificació per grups d’homogeneïtzació
mental evita contactes perillosos. En efecte, una classe heterogènia, amb coeducació i
coinstrucció d’alumnes mal dotats i alumnes ben dotats produirà efectes perjudicials als uns i
als altres. Per als menys dotats el risc està en que el sentiment d’inferioritat originarà
complexos subconscients patològics que, un cop formats ho arrossegaran tota la vida. Els més
dotats despertarà la seva naturalesa agressiva i originarà comportaments antisocials.
Es proposa una classificació dels alumnes per edats mentals en tres grups homogenis: mal
dotats, mitjanies i ben dotats. Aquest tipus de debat es pot veure en l’actualitat. (20)

(20) CONSELL DE L’ESCOLA NOVA UNIFICADA 1936 . Generalitat de Catalunya. L’Escola Nova Unificada. Editat pel
Vè Congrés de la Formació . ISBN – 84-400 – 1956 – 4 .
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5.1 Exemples pedagògics
Per començar a comentar alguns exemples d’exercicis didàctics experimentals havia que dir
que hi havia molts empírics de l’aula que creien que el material científic i pedagògic més útil ,
educativament parlant, i alhora menys costós era aquell que es fabricaven els mateixos
alumnes amb deixalles, cartons, llaunes, fang, pedres, filferros,fustes. La màxima senzillesa
dels projectes, construccions, diorames i aparells feia que els fenòmens apareguin nus i siguin
clarament compresos pels infants a primer cop d’ull i sense memoritzar tot tret de
l’experimentació de tocar amb les mans i visualitzar.
Alguns exemples pedagògics utilitzats en l’aula tenim: (21)
a. El modelatge (Extret de : Butlletí dels Mestres, Publicació pedagògica del Consell de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1 de gener del 1936 – núm. 139 , pàg. 2 i 3)
La primera activitat lliure de l’ infant que cal aprofitar és el modelatge. Pastar fang amb el
control del mestre. L’escola serà més escola com més contacte tingui amb la vida exterior. El
modelatge es realitzava de forma paral.lela a la del dibuix lliure. Es feia una connexió amb la
geometria i es es realitzaven volums geomètrics. Per exemple un alumne modela un cistell
d’ous més graciosament i ben construït que no el dibuixa. Es feien projectes , per exemple una
granja. El treball de modelatge de figures es repartia: un feia conills, l’altre les gallines, un altra
la casa, un altre el paller i així totes les altres parts i figures.
Un altre projecte era modelar la construcció d’un zoològic. Seguin el mateix criteri de
repartiment de treballs entres els nens i nenes de la classe. Les figuretes modelades pels
infants les podien decorar amb pintures a l’esmalt com les que es venien al comerç o bé amb
purpurina. El Modelatge aplicat a la geometria era molt útil, després decorats a l’esmalt afegia
un valor artístic als projectes.
Amb aquesta tècnica pedagògica senzilla els alumnes aprenien geometria dels volums en un
procés d’evolució d’un cos geomètric fins a esdevenir un objecte usual. Aquesta tècnica també
es podia aplicar a l’ensenyament de la geografia mitjançant maquetes de monuments i
característiques geogràfiques. També en l’aplicació de l’ensenyament de la història i l’estudi de
civilitzacions.
b. Ensenyament de la Geografia (Extret de : Butlletí dels Mestres, Publicació pedagògica
del Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 15 de gener del 1936 – núm. 140 ,
pàg. 20 i 21)
Amb aquesta tècnica pedagògica s’intentava que els alumnes aprenguessin de forma pràctica i
no memoritzant la geografia d’Espanya i altres països. No es pretenia basar l’ensenyament en
la memorització de noms de pobles, de rius, de muntanyes etc...com equivocadament havien
cregut alguns en el passat , sinó que per a resultar simpàtic i raonable havia d’ésser quelcom
viu i engrescador per els alumnes. La idea estava en ensenyar tots els aspectes geogràfics
damunt el mateix terreny. S’arrepleguen un bon nombre de cartons del tamany de quartilles,
sorra fina i es fa un pot d’engrut amb aigua i farina. Una vegada obtingut tot això es fa dibuixar
als nens, als cartons: els voltants de llacs, illes, rius, golfs, badies, arxipèlegs, penínsules,
estrets, istmes etc...tot pintant el que es correspongui al mar blau.
El que ha havia d’ésser terra es mulla d’engrut amb un pinzell perquè quedi ben estès, i tot
seguit es tirava la sorra damunt l’engrut pastós i enganxós, la qual en quedar enganxada al
cartó produïa un bonic efecte i donava una sensació de claredat dels relleus en l’assumpte dels
accidents geogràfics de forma extraordinària. (21)
(21) MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. Butlletí dels Mestres. Publicació quinzenal del Consell de Pedagogia de la
Mancomunitat de Catalunya 1932.
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c. Ensenyament de la Tecnologia: construcció d’un aquàrium: (Extret de : Butlletí dels
Mestres, Publicació pedagògica del Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1
de gener del 1934 – núm. 99 , pàg. 12 i 16)
Amb aquesta tècnica pedagògica s’intentava que els alumnes aprenguessin de forma pràctica i
de forma transversal amb altres matèries. Era un projecte dividit en 20 parts o aspectes.
Primerament els nens, per equips,havien de construir 6 paral·lelepípedes de cartolina, simulant
els muntants d’una peixera, havien de dibuixar plantes, sorra, peixos dibuixats de cara, de
costat, d’esquena. Altres equips construïen les armadures esmentades també en cartolina. Les
eines que feien servir eren tisores de cuina, regles, llàpissos de colors. (21)
6.Què va passar amb aquell sistema modern d’ensenyament i els seus professors?
6.1La persecució de la llengua
Tot aquell futur prometedor es va dissipar a causa de la guerra civil i les seves conseqüències
. El català fou prohibit de l’ús públic, les escoles, la ràdio, la premsa, la retolació, els comerços,
la universitat per culpa de les disposicions que els guanyadors de la guerra. Fer ús del català
en qualsevol medi de comunicació podia ser objecte d’empresonament o de problemes amb les
autoritats del moment. En aquest primer període de la postguerra estava prohibit editar llibres o
publicacions en català.
6.2 L’exili
Especialment durs van ser els anys quaranta en què la persecució de la llengua fou
especialment acarnissada i molts escriptors i intel.lectuals hagueren d’ exiliar-se o foren
empresonats o morts. En Pompeu Fabra mateix hagué de refugiar-se a la Catalunya del Nord
per evitar l’empresonament. Va morir el Nadal de l’any 1948 sense poder veure els efectes
clars de la seva obra pedagògica i educativa.
Els mestres, professors, pedagogs i intel.lectuals de Catalunya van tenir d’exiliar-se si no volien
córrer perill de represàlies, empresonaments i depuracions per part del nou règim polític
dictatorial.
La Maria Montessori va ser una de les primeres intel.lectuals que emprendre de nou l’exili al
començament de la guerra i es va exiliar als Països Baixos fins que va morir el 1961. Molts
mestres catalans van anar a parar als camps de concentració d’Argelérs i Sant Cebrià.
Catalunya es va quedar despullada i indefensa. Molts varen quedar a França, varen fugir a
Anglaterra o Amèrica. No va quedar res d’aquell sistema pedagògic i innovador. L’exili i la
repressió posterior van esborrar del mapa els avenços aconseguits. Només van quedar els
llibres.
Algunes escoles de caràcter laic , neutral , no eclesiàstiques van anar sorgint per tot l’estat
espanyol de mica en mica malgrat la dictadura i la influència de l’escola tradicional de caràcter
religiós era molt evident. Per exemple Josefina Aldecoa va poder fundar el 1959 el Col.legi
Estilo per citar un exemple a Madrid de caràcter làic, tot un repte per l’època. El mateix Juan
Puig Elías president de l’Escola Nova Unificada va exiliar-se al Brasil als anys 50 i va seguir
implementant la metodologia de l’Escola de la Natura al Brasil fins que va morir al 1972. Pot
haver estat una influència decisiva per fomentar el moviment ecologista a aquell país. (22)

(21) MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. Butlletí dels Mestres. Publicació quinzenal del Consell de Pedagogia de la
Mancomunitat de Catalunya 1932.
(22) AISA,Ferran. Mestres, renovació i avantguarda pedagógica a Catalunya. Edicions de 1984, sl.
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El vicepresident de l’Escola Unificada en Francesc Albert i Marrugat va estar exiliat a Anglaterra
fins que va morir el 1992 on va exercir de diplomàtic a l’ambaixada Argentina a Londres. No va
exercir de mestre a Anglaterra però sí que es va ajuntar amb Pilar Ruiz Castillo una mestra
catalana exil.liada també a Londres, que si va exercir durant tots aquells anys a les escoles de
Londres aplicant els seus coneixements pedagògics de l’experiència del l’Escola Nova
Unificada de Catalunya. (23)
La mestra Dolors Canals va arribar als Estats Units on va treballar molts anys a les escoles
públiques de Nova York. Estava especialitzada en l’etapa educativa de les escoles bressol de 0
a 3 anys de Catalunya, basant-se en l’experiència de la CENU a Barcelona. Tenia molta
experiència en organitzar les guarderies a les fàbriques a Catalunya durant la guerra on
treballaven majoritàriament dones. Aquest pràctica la va exportar a l’exili a les escoles de Nova
York i va ser utilitzat per primera vegada als Estats Units a les fàbriques durant la Segona
Guerra Mundial. (24)

(23 )SOCIETAT D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ DELS PAÏSOS DE LLENGUA CATALANA. Educació i Història: Revista
d’Història de l’Educació. Núm 12 (juliol-desembre,2008). L’anàlisi del CENU. pàg. 143 – 172.
(24) INSTITUT D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. Ed.2009. Educar en temps de Guerra. Memòria
històrica de l’educació de la ciutat de Barcelona 1936-1939.
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7.Conclusions
Els nens, nenes i els adolescents durant la segona República van tenir la oportunitat de
conèixer un sistema educatiu lliure, innovador i sense obstacles ni traves i plenament en
llengua Catalana. La possibilitat d’experimentar i interactuar amb la natura els motivava en
l’aprenentatge. No estaven tant lligats i esclavitzats a les aules. Eren més responsables amb
els horts, els animals, tallers i entre ells mateixos. Possiblement en l’actualitat hi ha mancança
de tot això. Els alumnes estan masses hores tancats a classe. Estan massa esclavitzats a les
ordres del professor. Només surten d’excursió de tant en tant. El pati és l’ únic moment
d’esbarjo que tenen. Les classes són interiors. Es podria utilitzar millor els espais exteriors de
les escoles actuals com es va fer en temps de la República. Fer partíceps als alumnes
d’algunes tasques de manteniment seria positiu. Escombrar el pati, els passadissos, les aules,
canviar llums, ajudar als professors i professores. Es podria canalitzar el mal comportament
dels alumnes actuals amb treballs per la comunitat de l’escola.
Els nens i nenes d’aquell temps possiblement van aprendre moltes coses noves però després
de la Guerra el nou regim va esclafar totes les millores i avenços i es va tornar al mètode
tradicional antic. Els altres països es varen beneficiar dels mestres, pedagogs i intel.lectuals de
gran nivell formats a Catalunya en el CENU. .
Els mètodes pedagògics utilitzats i experimentats a Catalunya durant els anys 30 van ser
exportats de la mà dels mestres catalans a l’exili a països tant diversos com Cuba, Mèxic,
Estats Units, Anglaterra, França, Rússia etc...
Per altra banda si volem fer algun tipus de comparació amb algun decret o llei recent ho
podríem fer tot comparant amb la LOGSE. Situar la LOGSE i el CENU , són dos textos molt
semblants en el respectiu marc històric. De la comparació dels processos, se’n poden extreure
millor les possibles conclusions i lliçons a aprendre.
Per exemple el Decret del consell de l’escola unificada CENU és el primer text legal al llarg de
la recent història educativa del nostre país a considerar l’etapa dels 0 als 3 anys com formativa
i educativa. Això és un aspecte innovador i avantguardista en aquells anys. Tot ara es
redescobreix i fins i tot amb pedagogs estrangers.
El Decret de la CENU del 1936 que fou efectiu i vigent del 1936 al 1939 va ser innovador i
avantguardista en molts aspectes educatius. Va ser un pas de gegant tant pel seu plantejament
com per la qualitat de servei prestat als fills de les mares treballadores en aquell temps de
guerra a través del que ja llavors s’anomenà escola bressol.
El Decret de la CENU proclamava, amb un llenguatge insòlit i tant obvi en l’actualitat amb el
corrents pedagògics de la neurociència, que l’educació començava tant bon punt el nen o nena
neix. El primer que fa el nadó es reconèixer les cares dels seus pares i les seves veus. A partir
d’aquets primers moments els nen i nena es com una esponja que comença a aprendre de tot
el que l’envolta.
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8. Procés de recerca de la informació del treball.
Per la realització d’aquest treball s’ha consultat tres arxius molt especialitzats i de gran valor
històric que són els següents:
Fons antic del Pavelló de la República - Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 34-36, 08035
Barcelona
Fons antic de la Biblioteca de Catalunya - Carrer Hospital, 56 , 08001 Barcelona
Fons antic de l’Associació de Mestres Rosa Sensat – Av. De les Drassanes, 3 , 08001
Barcelona
La tasca ha sigut constant i molt metòdica. S’han seleccionat aquells documents més
significatius trobats en els tres fons antics. Val a dir que hi ha publicacions repetides i
publicacions úniques en els tres arxius. Tots tres arxius estan farcits de documentació històrica
i valuosa al respecte d’aquest tema. La gran quantitat d’informació trobada ha sigut triada i s’ha
sintetitzat els esdeveniments culturals i pedagògics més destacables intentant exprimir-los.
En els tres fons antics els documents s’han consultat seguint un estricte mètode de consulta se
seguretat en vers als exemplars sol.licitats. Els documents en aquests fons antics es tracten
com si fossin vertaderament peces d’antiquari i amb molt rigor de vigilància.
Per fer les consultes a la Biblioteca de Catalunya un s’ha de donar d’alta amb una carta de
recomanació d’un membre de la comunitat científica o universitària. Una vegada fet el carnet
d’usuari corresponent , s’ha de localitzar al fons antic digitalitzat els documents d’interès. Una
vegada s’han localitzat , es procedeix a omplir uns fulls de sol·licitud amb el nombre de
catalogació. S’entrega al mostrador i es passa la comanda per anar a buscar els documents al
fons antic que està localitzat sota terra en càmeres hiperventilades per la conservació dels
documents sota terra i sota la capa freàtica. En aproximadament una mitja hora els documents
apareixen a la superfície a la sala major per mitjà d’un ascensor i són entregats per ser
consultats a la sala sota la supervisió dels bibliotecaris. Els documents més antics no es poden
fotocopiar només escanejar per evitar la seva deterioració.
Per accedir al fons antic de l’Associació de mestres Rosa Sensat s’ha de ser soci per realitzar
el préstec o bé tenir el carnet de lector de la biblioteca. La consulta del material del fons antic
és lliure i no cal fer-se soci si només es vol consultar. Per obtenir el carnet, cal omplir una
butlleta amb les dades personals i pagar una quota anual de 12 euros. La informatització del
catàleg de la Biblioteca s’inicià l’any 1990. Hi consten tots els llibres del fons publicats a partir
d’aquesta data, el buidatge de revistes a partir del 1995 i el fons històric que és el que s’ha
consultat. El fons antic històric consta de 4000 llibres i revistes de pedagogia editats abans de
l’any 1940, en gran part fruit de llegats de mestres. Es poden trobar ordenats i classificats els
arxius personals d’Angeleta Ferrer, d’Artur Martorell, de Rosa Sensat i de Tere Majem.
La localització de llibres i revistes antigues en aquests fons antics ha estat una experiència molt
gratificant.
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Com a resum de les diferents Escoles que van sorgir a principis del segle XX a Catalunya:
Escola Nova: Era un moviment pedagog heterogeni format cap el 1910 en que s’intentava que
l’educació s’adaptés a les necessitats de l’infant. La gran innovació va ser respectar els ritmes
per aprendre de cada nen i la seva capacitat per entendre l’entorn.
Escola Moderna: moviment educatiu creat el 1906 per l’anarquista i pedagog Francesc Ferrer i
Guàrdia. Morí executat al Castell de Montjuïc per el fets de la Setmana Tràgica.
Escola Normal: Escola creada al 1932 per la Generalitat de Catalunya. Era una escola de
formació de mestres a partir de les idees de l’Escola Nova.
Escola Natura: És un moviment pedagògic innovador que neix a partir del 1910. Es basa en
realitzar les classes en els espais a l’aire lliure del voltant de l’escola o buscant un entorn de
bosc, mar i natura per ubicar les escoles i realitzar les classes. Segueix idees d’higienistes del
moment. En Anglès es deien open air schools. A Barcelona es va iniciar al barri del Clot.
Escola Montessori: moviment fundat per la metgessa i pedagoga italiana Maria Montessori al
1909 a Roma i que es va iniciar a aplicar a les escoles de Barcelona el 1913.
Escola Nova Unificada: moviment unificador dels sistemes d’ensenyament a Catalunya i
revolucionari que es va crear el juliol de 1936 , deu dies després de l’ inici de la guerra civil
espanyola. Estava vinculat als moviments sindicalistes de la CNT i UGT.
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