LLEI D’INSTRUCCIÓ PÚBLICA
1. Llei “Moyano” (1857-1970) amb modificacions:
- 1931-1933

- 1934-1936
- 1945
- 1953

2. Primera llei en què l'Estat regulava els plans d'estudis
intervenint en l'educació.
3. Convertia l'ensenyament primari en universal (obligatorietat).
4. Determinava la llengua castellana com a única a estudiar.
5. Organitzada en tres nivells:
•
•
•

Ensenyament primari (elemental i superior)
Ensenyament secundari
Ensenyament superior i professional

6. Ensenyament obligatori dels 6 als 9 anys (escola o casa).

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.

ALFABETITZACIÓ

- La diferència de la taxa d’alfabetització entre nins i nines
augmenta amb l’edat

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 PORRERES
Propietari: Ajuntament de Porreres
Matrícula: 50 nins
Assistència: 36 (72%)
Capacitat: 48 alumnes
Superfície: 37,8 m²
Habitatge mestre: Si
Aigua Corrent: No
Il·luminació natural: 2 finestres i 2 portes
Il·luminació artificial: Si
Mestre: Bartolomé Mir Alemany

1

-És l’única de propietat municipal.
-Té la major mitjana d’assistència.
-És la que té major capacitat, però
l’espai per alumne és menor.
-Sala estreta i mobles deteriorats.

UNITÀRIA NINS 2 PORRERES
Propietari: Gabriel Barceló Mora
Matrícula: 55 nins
Assistència: 33 (60%)
Capacitat: 45 alumnes
Superfície: 46,1 m²
Habitatge mestre: Si
Aigua Corrent: No
Il·luminació natural: 3 finestres
Il·luminació artificial: Si
Mestre: Pedro Francisco Llinàs Tomàs

2

-És l’escola amb més matrícula.
-És l’edifici escolar més gran.
-És la que té més llum natural.
-Segons el mestre, alguns mobles
eren nous i altres estaven en mal estat

UNITÀRIA NINES PORRERES
Propietari: Margarita Ferrando
Matrícula: 45 nines
Assistència: 30 (66,7%)
Capacitat: 36 alumnes
Superfície: 32,37 m²
Habitatge mestre: Si
Aigua Corrent: No
Il·luminació natural: 3 finestres
Il·luminació artificial: Si
Mestra: Carmen Audet Santesmases

3

-És l’escola amb menor matrícula.
-És l’edifici escolar més petit.
-És la que té el lloguer més car.
-La mestra considera que la sala és
massa petita i els mobles “regulars”.

ESTADÍSTICA ESCOLES NACIONALS D’ENSENYAMENT PRIMARI
PORRERES, CURS 1924-25

Bartomeu Mir Alemany
Nascut a Palma dia 18 de juliol de 1893. Mestre Elemental (12-04-1916) i
Mestre de Primer Ensenyament (27-02-1929).
Dia 7 de març de 1916, després de fer oposicions, prengué possessió de
l’Escola Graduada de Almacelles, un poble agrari i ramader de Lleida.
Dia 1 d’agost de 1918, a través d’una permuta amb el mestre José Sala, fou
nomenat mestre de l’Escola Unitària de nins núm. 1 de Porreres.
Dia 1 de setembre de 1928, deu anys i un mes després, deixà l’Escola de
Porreres i, gràcies al “turno de consortes” (la seva esposa era la mestra
Maria Tauler Pons), passà a l’Escola de Montuïri.
Després de passar per la Graduada de Llevant de Palma, el procés depurador
del magisteri el va afectar greument. L’any 1936 fou suspès de “empleo y
sueldo” i l’any 1941 fou depurat i sancionat amb la separació del servei i
baixa en l’escalafó.
No va ser reintegrat fins l’any 1961 quan prengué possessió de l’Escola de
Villafranca.
Va exercir també a l’Escola de Son Espanyolet i es jubilà l’any 1963 essent
mestre de l’Escola Parroquial de Sant Nicolau (Palma). Tenia 70 anys.

Pere Francesc Llinàs Tomàs
Nascut a Esporles dia 17 d’agost de 1861. Mestre Elemental (30-06-1884).
Mestre de Primer Ensenyament (08-02-1905).
Va ser mestre interí a les escoles de Biniamar, Ferreries i El Terreno
(Palma).
Dia 23 de febrer de 1892, per concurs oposició, prengué possessió de
l’Unitària de nins de Porreres on romangué fins el 31 de maig de 1916.
Del dia 1 de juny de 1916 al 14 de setembre de 1917, va ser mestre de
l’Escola del Secar de la Real.
Dia 15 de setembre de 1917, gràcies a una permuta, es va reincorporar a
l’Escola Unitària de nins de Porreres on va fer escola fins el dia 30 de
setembre de 1930 que va morir a causa d’una broncopneumònia als 69
anys.

Carme Audet Santesmases
Nascuda a Pons (Lleida) dia 10 de març de 1882. Mestra Elemental
(17-12-1906).
Fou mestra interina de l’Escola de Sant Vicent dels Horts
(Barcelona).
Dia 27 de maig de 1916, després de fer oposicions, prengué
possessió com a mestra de l’Escola d’Almacelles (Lleida).
Dia 1 d’agost de 1918, per permuta, obtingué plaça a l’Escola
Unitària de nines de Porreres.
Va exercir a l’Escola fins dia 15 d’abril de 1932 que tornà a
Catalunya, a l’Escola de Torrelles de Foix (Barcelona) per Concurs
de Trasllats.

AMEIB
C/ Antoni Torrandell, 59 . Inca
Telèfon: 971504279
E-mail: ameib@dgice.caib.es

Aulí Ginard, Antoni

-

Pons Julià, Joan

