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Una escola diferent per a nines i nins
L’escola de la dictadura era una escola que considerava que els homes i les dones
tenien funcions diferents dins la societat. Els homes havien de mantenir la família i
encarregar-se de les activitats públiques. La funció fonamental de les dones era ser
esposes i mares i encarregar-se de l’atenció dels fills. Aquests prejudicis inspiraven
també una educació diferenciada. Estaven prohibides les classes mixtes i els nins i les
nines eren escolaritzats per separat. També eren diferents els continguts. Es preparava
els homes per a l’activitat laboral i pública, mentre que les dones aprenien a brodar, a
cosir i a fer altres tasques lligades a l’activitat de la llar. A més, també eren diferents
els valors que s’inculcaven a dones i homes. Els homes havien de ser valents, forts,
tenir iniciativa... Les dones, amables, dòcils, obedients...
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Una escola dogmàtica
L’escola de la dictadura era una escola que imposava un pensament únic. Més que
educar per defensar les pròpies idees i respectar les dels altres, imposava uns valors i
combatia els que pensaven diferent. No es tolerava la crítica als principis imposats.
Tots els continguts i les pràctiques escolars s’inspiraven en un catolicisme
ultraconservador i en ideals polítics que donaven suport a un govern dictatorial.
L´estudi de la religió catòlica era obligatori, i els escolars, obligats a participar en
pràctiques religioses com anar a missa, a confessar o a combregar. Els valors propis
d’una democràcia com la tolerància, el pluralisme o la participació política eren
eliminats, i el seu lloc, ocupat pel culte i l’obediència al dictador com a salvador i guia
suprem de la pàtria. L’horari escolar incloïa cerimònies patriòtiques i religioses com
salutacions a la bandera i oracions.
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Una escola que negava les diferències de llengua i cultura
L’escola de la dictadura negava tota realitat diferent de l’espanyola. Totes les classes,
els llibres i els materials escolars eren en castellà. Es dicten normes que prohibeixen
l’ús a l’escola i a la vida pública en general de les altres llengües pròpies dels distints
territoris, com, en el nostre cas, el català. La història que s’ensenyava anava dirigida a
reforçar un model uniforme d’Espanya i a negar que a l’Estat hi hagués territoris amb
diferents llengües i cultures. Tota la literatura i la producció cultural en llengües
espanyoles diferents del castellà eren excloses de la formació escolar. Per reforçar
aquesta idea d’uniformitat, l’escola prestava poca atenció a l’entorn geogràfic, social i
cultural. Els continguts que s’ensenyaven eren més o menys els mateixos en totes les
escoles d’Espanya.
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