DIAGNÒSTIC
1. Escola pobra pel que fa als materials, mobles i immobles.
2. Professionals mal retribuïts:
 Manca de bons mestres i bones mestres
 Manca d’estudiants de Magisteri
 Professionals poc formats

3. Índex d’analfabetisme entorn al 52% amb unes taxes
d’escolarització inferiors al 50% entre 6 i 12 anys.
4. Desequilibris entre la matrícula de nins i de nines.
5. Absentisme escolar important i a vegades de forma temporal.
6. Ràtios per professor/a molt elevades.
7. Mètodes d’ensenyaments rutinaris.
8. Programes limitats: lectura, escriptura, càlcul i doctrina
cristiana.

CONSIGNES METODOLÒGIQUES
1. Metodologia particular dels docents.
2. Cada lliçó havia de respondre a les preguntes següents:





L’assumpte a tractar ha de figurar al programa?
En quin grau i quan s’ha d’introduir?
Quina ha de ser l’extensió i la profunditat?
Com s’ha d’ensenyar? (Didàctica)

PROBLEMÀTICA
1. No hi ha programa.
2. Absència de llibres de text.
3. Ensenyament sectari o ensenyament indiferent.
4. Educació a través progenitors (adaptada a cada individu).

ÈPOCA DE CONTRASTS
Modernes institucions educatives:
•Escola nova: Pedagogia activa, observació-experimentació, aprenentatge
crític, gestió democràtica de l’aula i coeducació.
•Escoles de treball: Formació professional. Arts i oficis.
•Escoles Montessori: Organització lliure (ambients), materials propis.
•Repúbliques d’infants: Comunes autogestionades (Makarenko).
•Jardins d’infància: Actualment “escoletes”. Prop de les fàbriques.
•Escoles de la mar: Per a nins i nines amb problemes de salut, aire lliure.
•Escoles del bosc: Per a nins i nines amb problemes respiratoris. Dirigida
per Rosa Sensat, prestigiosa pedagoga catalana.

Totes aquestes alternatives estan en clara contraposició amb
el diagnòstic de la situació educativa de l’època.

DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930)
CONTEXT HISTÒRIC

GRAN INTERÈS PEL MÓN DE L’ENSENYAMENT
SECTORS
MÉS LÀICS

ESGLÉSIA
CATÒLICA
INFLUX
SOCIAL A
TRAVÉS DE
L’EDUCACIÓ

CONTROL DELS
CENTRES EDUCATIUS

convergència
CONSTRUCCIÓ D’UN ESTAT FORT I OBERT A ADOPTAR TRETS
D’ESTATS EUROPEUS MÉS MODERNS

MINISTERI D’INSTRUCCIÓ PÚBLICA I BELLES ARTS
1922
Reial Decret de 20 de gener i Reial Ordre de 2 febrer
OFICINA DE PUBLICACIONS, ESTADÍSTICA I INFORMACIONS DE L’ENSENYAMENT

SERVEI
D’ESTADÍSTICA



Redacció i publicació dels models als que
s’han d’ajustar les dades de l’estadística
oficial de tots els serveis



Recollida de dades dels centres docents i
oficials



Publicació anual de l’estadística general de
l’ensenyament

FUNCIONS

MINISTERI D’INSTRUCCIÓ PÚBLICA I BELLES ARTS
DIRECCIÓ GENERAL DE
L’ENSENYAMENT PRIMARI
Subsecretari: García de Leaniz
publica

Reial ordre 23-01-1925

Elaboració d’una estadística d’edificis, mobiliari i material de les
Escoles Nacionals de l’Ensenyament Primari
Nombre d’Escoles

Matrícula

% Assistència

OBJECTIU

Aconseguir un coneixement exacte de l’estat de
l’ensenyament públic a Espanya

MESTRES (Propietaris, Interins o Substituts)
Obligats a omplir fulls
estadístics oficials

Inspectors
(si l’escola està tancada)

Remetre signats i tancats en 23 dies

ESCOLES UNITÀRIES
•Nombre d’alumnes
•Edificació
•Dependències
•Dimensions
•Condicions (aules, mobiliari i serveis)

ESCOLES GRADUADES
•Projectors
A més a més •Cinematògraf
•Instruments
•Altres “menages”

CAPS SECCIONS
PROVINCIALS

Buidatge en 30 dies

UNITÀRIA NINS 1 SENCELLES
Propietari: Municipal.
Matrícula: 40 alumnes.
Assistència mitjana: 24 alumnes (60 %).
Capacitat: 34 alumnes.
Superfície: 36,67 m².
Habitatge mestre: No.
Aigua Corrent: No.
Il·luminació natural: 2 finestres.
Il·luminació artificial: Elèctrica.
Mestre: Jaume Ques Reinés.
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-Edifici amb major capacitat d’alumnes i
el més alt.
-Sala rectangular i mobiliari regular.
-No es sap la data de construcció.
-Únic edifici que no té habitatge pel
mestre.

UNITÀRIA NINS 2 SENCELLES
Propietari: Bartomeu Andreu Ballester
Matrícula: 41 alumnes.
Assistència mitjana: 24 alumnes (58,5 %).
Capacitat: 33 alumnes.
Superfície: 52,07 m²
Habitatge mestre: Si.
Aigua Corrent: No.
Il·luminació natural: 3 finestres.
Il·luminació artificial: Elèctrica.
Mestre: Francesc Rosselló Gil

2

-Sala de classe més grossa i lloguer més
car.
-Construïda l’any 1874.
-Les parets de guix fan que hi hagi molta
de pols.

UNITÀRIA NINES SENCELLES
Propietari: Llorenç Llabrés.
Matrícula: 47 alumnes.
Assistència mitjana: 30 alumnes (63,8 %).
Capacitat: 26 alumnes.
Superfície: 33,92 m²
Habitatge mestra: Si.
Aigua Corrent: No.
Il·luminació natural: 4 finestres.
Il·luminació artificial: No.
Mestre: Joana Catany Salvà
-Matrícula i l’assistència mitjana més
altes.
-Pupitres insuficients, però no n’hi caben
més.
-Construïda l’any 1857.
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UNITÀRIA NINS BINIALI
Propietari: Joan Sastre Coll.
Matrícula: 26 alumnes.
Assistència: 15 alumnes (57,7 %).
Capacitat: 24 alumnes.
Superfície: 34,94 m²
Habitatge mestre: Si.
Aigua Corrent: No.
Il·luminació natural: 4 finestres.
Il·luminació artificial: Gas (nocturna).
Mestre: Agustí Puigserver Jaume
-Única escola amb llum de gas
(únicament per l’escola nocturna).
-Els pupitres són insuficients.
-Lloguer més baix.
-Construïda a principis del segle XX.
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UNITÀRIA NINES BINIALI
Propietari: Catalina Fiol Mairata.
Matrícula: 14 alumnes.
Assistència: 10 alumnes (71,4 %).
Capacitat: 12 alumnes.
Superfície: 32 m²
Habitatge mestra: Si.
Aigua Corrent: No.
Il·luminació natural: 3 finestres.
Il·luminació artificial: No apareix.
Mestre: Margalida Sabater Serra
-Major % d’assistència.
-Major superfície de finestres.
-Mobles deteriorats excepte els pupitres.
-Major nombre de m². per alumne /a.
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ESTADÍSTICA ESCOLES NACIONALS D’ENSENYAMENT PRIMARI
TERME MUNICIPAL DE SENCELLES, CURS 1924-25

Jaume Ques Reinés
Nascut a Alcúdia dia 1 de novembre de 1866. Mestre Elemental de Primer
Ensenyament (18-01-1886).
El seu primer destí com a mestre interí fou a l’Escola Unitària de nins de
Banyalbufar on exercí del 9 de gener al 30 de juny de 1886.
També va ser mestre de l’Escola d’Establiments de l’1 de juliol de 1886 al 3
de març de 1887 i de l’Escola de Llucmassanes (Maó) del 4 de març de 1887
al 6 de març de 1890.
Dia 7 de març de 1890, després de fer oposicions pel novembre de 1889,
obtingué plaça a l’Escola Unitària de nins de Sencelles.
Va rebre diverses mencions laudatòries per la seva tasca docent: 1887 (Junta
Maó); 1897, 1900, 1903 i 1905 (Junta Sencelles); 1902 (Junta Provincial).
L’any 1907, l’Ajuntament de Sencelles a proposta de la Junta Local de
Primer Ensenyament li va concedir un premi de 25 pessetes per la seva tasca.
Dia 9 d’abril de 1915 fou declarat fill adoptiu de Sencelles.
Pel mes de novembre de 1936 s’havia de jubilar, però a causa de la Guerra
Civil va haver de continuar fent de mestre.
No es va jubilar fins dia 15 de setembre de 1938, a punt de complir 72 anys.
Seguia essent mestre de l’Escola de Sencelles.

Francesc Rosselló Gil
Nascut a Agramunt (Lleida) dia 9 de juliol de 1896. Mestre de Primer
Ensenyament (17-10-1918) i Batxiller.
El seu primer destí, després de fer oposicions fou a l’Escola Unitària mixta
de s’Estanyol on va exercir només 15 dies.
Dia 16 de febrer de 1919 prengué possessió de l’Escola de Darmós
(Tarragona) on va exercir fins el 31 d’agost de 1923.
Dia 1 de setembre de 1923, per Concurs de Trasllats va passar a l’Escola
Unitària de nins núm. 2 de Sencelles.
Dia 22 de juny de 1928 va cessar com a mestre de Sencelles i per Concurs
de Trasllats passà a l’Escola Unitària de Sa Casa Blanca (Palma).
Casat l’any 1930 amb la mestra Margalida Bordoy Sansó, fou el pare del
conegut historiador i arqueòleg mallorquí Guillem Rosselló Bordoy (1932).
Destacat freinetista (seguidor de la pedagogia proposada per Freinet).
Freinet pretén que l'escola sigui viva, una continuació de la vida del poble i
del medi amb els seus problemes i realitats. Per a això planteja un procés
educatiu centrat en el nin i la nina i el professor.

Joana Catany Salvà
Nascuda a Llucmajor dia 8 d’abril de 1865. Mestra de Primer Ensenyament
Elemental (per oposició) i Superior (05-02-1896).
El seu primer destí com a mestra, després de fer oposicions, fou l’Escola
Unitària de nines de Sencelles.
Prengué possessió de la plaça dia 11 d’agost de 1885.
L’any 1915 fou declarada filla adoptiva de Sencelles pels seus mèrits com a
educadora i per dur més de 25 anys com a mestra del poble.
Dia 28 de febrer de 1926 va cessar per jubilació voluntària. Tenia 60 anys.

Agustí Puigserver Jaume
Tenim poques referències sobre aquest mestre.
Dia 1 de febrer de 1917, per Concurs de Trasllats, prengué possessió de
l’Escola Unitària de nins de Biniali on va fer feina fins el 16 de novembre de
1927 que va cessar per defunció.

Margalida Sabater Serra
Nascuda a Muro dia 8 de març de 1882. Mestra de Primer Ensenyament
Elemental (18-12-1908).
El seu primer destí com a mestra interina fou a l’Escola Unitària de nines
de Campos on va fer feina 2 mesos el curs 1908/1909.
Després de més de 13 anys sense fer feina, va ser mestra (propietària)
durant dos mesos i 29 dies de l’Escola Unitària mixta de Foradada (Osca).
Dia 6 d’octubre de 1924 prengué possessió per Concurs de Trasllats de
l’Escola Unitària de nines de Biniali on va exercir fins dia 31 de maig
de 1935.
Dia 1 de juny de 1935 va passar a l’Escola Graduada de Muro.
Depurada sense sanció pel Tribunal Provincial.
L’any 1941, essent mestra de Muro, se li va concedir una baixa per
problemes de salut i dia 5 d’abril de 1944 va ser jubilada per
impossibilitat física. Tenia 62 anys.
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