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promociósocial, l’equitat, que possibilita un món millor i uns ciutadans més lliures i més crítics. 

la a cultura, la a d’accés porta l’educacióla a atorga que ideologia una tota imatge una en defineix record seu El esperit. d’un i època 

d’una símbol un en convertit s’ha Mar del l’Escola tràgic, tan final seu el i curta tan vida seva la i Tot té. que significat pel és dit 

quès’ha el tot per i important més la Mar, de Escola l’antiga a museu del l’emplaçament de conveniència la de raons les moltes Són 

renovaciópedagògica.

la de referent un en l’escola convertir a dedicar va es que Vergès Pere ser va director primer El resoldre-ho. per cosa alguna 

fer de voluntat la i barcelonines populars classes les de fills els vivien que en salut de condicions males les relleu de Posant natura. 

la amb contacte en infants dels integral l’ensenyament possibilitar va que lliure, l’aire a escola una en convertir-se per barcelonins 

infants els per Platja” de “Semi-Colònia a com utilitzar-se a comença l’època de higienistes corrents els Seguint social. i terapèutica 

educativa, finalitat una amb néixer va que Barcelona, de l’Ajuntament de municipal pública escola una era Mar de L’Escola 

part de l’infant. Espais on els infants es desenvolupessin en llibertat, estètics i saludables. 

experimentacióper i descoberta de vida, de espais crear era propòsit El fabricar. de s’hauria que mobiliari de tipus el o d’il·luminació, 

tipus el activitats, diferents simultàniament realitzar puguin infants els que tal per l’aula de òptimes mides les aules, les orientacióde 

la escoles, les a per planta de tipologia millor la alumne, per quadrats metres relacióals en aules les tenir de havien mida quina com 

aspectes sobre teoritzar a s’arriba i escolar, model nou al Alemanya i Bèlgica Suïssa, de pedagogs i arquitectes dels l’experiència 

incorporen Ainaud i Goday pedagògiques. estades i viatges seus dels portaven catalans pedagogs els que renovaciópedagògica 

de experiències i teories noves les a projectes els ajustant humanistes ideals i pedagògics corrents els seguint plantegen 

es que Edificacions educatives. edificacions d’altres entre Bosc de l’Escola i Escolars, Grups construcciódels la càrrec a tenir va 

Ainaud, Manel artista i pedagog el amb conjuntament treballant qui, Goday Josep l’arquitecte per construïda ser va Mar de L’Escola 

inauguracióa la Platja dels Pescadors, i el 1939, any en que va ser bombardejada durant la Guerra Civil Espanyola. 

seva la de data 1922, anys els entre Mar de l’Escola ocupar va que l’espai a situat està Pedagogia la de Museu del L’emplaçament 

L'Escola de Mar 

"Tornarem a començar Pere. Reconstruirem l'Escola de Mar, ja ho veuràs"

aula dels anys 30 en una escola rural, n’és una prova. 

una recrea es on mar” el prometre va que mestre “El Benaiges Antoni republicà mestre el en centrada l’exposició veure per Marítim 

Museu al persones de L’afluència pedagògic. coneixement de necessitat la de consciència més prengui ciutadania la que provocat 

 han col·lectiva... memòria la recuperacióde la per l’interès l’empresa, i educativa política la entre relació forta la decisions, de presa 

la en activa participació seva la famílies les a demana es escolar món del des comunicació, de mitjans els en present més és cop cada 

actual, debat de tema un en convertit s’ha L’educació matèria. la de estudiants i professionals a per espai un ser de ha només no Però 

fòrums, debats, exposicions, espais d’acollida i intercanvi d’idees, que fa de baula entre la memòria i la prospectiva educativa. 

l’educacióamb de l’actualitat visualitzar d’on des plataforma una en convertint-se innovació, projectar d’on peròdes educativa, memòria 

de espai un És socials. d’educadors i mestres dels Pedagogia, de d’Educaciói Graus dels estudiants dels universitaris, docents 

dels professionals objectius els amb fàcilment més complir possibilita Universitat la de descentralitzat Pedagogia la de Museu Un 

docent però també de la ciutadania que valora el patrimoni cultural del país. 

del continu aprenentatge formaciói la en incidint tema el sobre estudis impulsar i investigar analitzar, per base la són espacials... 

recreacions les exposicions, les documentació, la com Així científics... i tecnològics aparells musicals, instruments d’identitat, 

símbols mapes, joguines, vestuari, escolars, treballs text, de llibres mobiliari, material: catalogaciódel recopilaciói La educativa. 

política i pedagogia en anys dels llarg al fent anat quès’ha Conèixer territori. del educativa memòria la preservar fonamental Es 

pares creadors d’escoles renovadores durant la dictadura, fins al 1990, any d’inici de la aprovacióde la LOGSE. 

i mestres de grups sorgien quan 1950, del des escoles i mestres pels elaborat i utilitzat pedagògic material recollir objectiu a técom 

que Saifores, a Garriga, i Mata Marta Fundació la de iniciativa la i Vic, de Universitat la de Pedagogia de Virtual Universitari Museu 

el existeix només Catalunya a pedagògic, museu seu el tenen comunitats les totes bé gaire l’estat, de resta la a com així obstant, No 

dissenyat en altres etapes de la història de la pedagogia. 

i pensat material el tot aixícom pedagògic, patrimoni del part formar per recollit ser mereix que únic pedagògic material utilitzaciód’un 

creaciói la i escoles les de arquitectònic l’espai transformacióde una implica que Activa Pedagogia la de generador pensament Un 

escoles. nostres les a portar l’han que mestres dels i pedagogs grans d’aquests pensament del fonts les de veu actual pedagogia La 

cabdal en els aprenentatges dels infants considerant-se un agent educatiu més. 

 importància téuna l’espai i l’art que les en Emilia, Reggio de Escoles les i Malaguzzi Loris de pedagogia la de cas el és com escoles, 

altres conèixer per pedagògics viatges els potenciant continuat ha Sensat Rosa Mestres l’Associacióde com entitats Posteriorment, 

per menjar i cuinar, espais verds...

àrees accessos, tallers, aules, escolar: l’espai dissenyava es com lliure, l’aire a activitats les i joc el funciótenia quina aprenentatges, 

diferents els assolir per s’utilitzava material quin feien, es activitats quines perquè, i prioritzaven es coneixements i aprenentatges 

quins grups, els s’organitzaven com veure educació, nova la de escolar vida la conèixer volien mestres Aquests implementant. 

s’estaven d’altres, entre Dewey... John Steiner, Rudolf Fröebel, Friedrich Freinet, Celestin Decroly, Ovide Montessori, Maria de 

l’Ajuntament van afavorir els viatges d’estudi de mestres i pedagogs catalans a Europa i Amèrica on els corrents i sistemes pedagògics 

Diputaciói la Catalunya, de Mancomunitat la com governamentals entitats i institucions República Segona la fins XIX segle del Des 

l’infant, en els processos d’aprenentatge de l’infant i com influeix l’entorn físic de l’escola en els aquests aprenentatges. 

de evolutiva psicologia la en centra es i coneixements de transmissora a com només l’educació de idea la amb trenca es que els en 

europeus pedagògics corrents implementaciódels la i pensament del coneixement el i activa pedagogia la de desenvolupament el en 

La tradició pedagògica i l’interès per l’educació a Catalunya ve de molt lluny, la seva trajectòria abasta molts segles, sent capdavantera 

Per què un museu de la pedagogia

Paraules d'Ainaud a Pere Vergés.
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[Exclusivamente para uso académico] 


