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Resum 

 Els espais d’un centre educatiu són molt més que simples espais delimitats per 

murs, són llocs de relació, de conversa, d’aprenentatge, de trobada, de sentiments, 

d’espera, etc. Fa molts anys que es té aquesta percepció de l’espai, el pedagog Loris 

Malaguzzi fou el fundador de l’anomenat “tercer mestre”, l’espai com a un factor més 

en el procés d’aprenentatge dels infants. Aquesta idea és la que emmarca aquest treball. 

S’ha dut a terme una investigació fotoetnogràfica per a descobrir la vida i els canvis dels 

espais d’una escola. La fotografia i les vivències de les persones entrevistades han estat 

la clau per a crear una cronologia d’aquests espais, des de la inauguració de l’escola fins 

a l’actualitat 1846-2018. 

Paraules claus 

Fotoetnografia, espai escolar, reforma educativa, Montessori. 

 

Abstract 

 The spaces of an educational center are much more than mere spaces delimited 

by walls, they are places of relationship, conversation, learning, encounter, feelings, 

waiting, etc. For many years this perception of space has been acquired, the pedagogue 

Loris Malaguzzi was the founder of the so-called "third master", the space as one more 

factor in the learning process of children. Therefore, this idea has been the one that has 

framed this work. A photo-ethnography investigation has been carried out to discover 

the life and changes of school spaces in a school. The same research tells it, the 

photography and personal experiences of people who have lived in this school have 

been used to create a chronology of spaces, from the inauguration of the school to the 

present day in 1846 - 2018. 

 

Key words 

Photo-ethnography, school space, educational reform, Montessori. 
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1. Introducció 

 

 Aquest treball segueix la següent línia temàtica: La vivència de l’espai i el temps 

a l’Educació Infantil. Es centra més concretament en la primera part, la vivència de 

l’espai dins l’escola pública de Sant Jordi (de 3 a 6 anys). La finalitat és estudiar i 

evidenciar la transformació dels diferents espais que enriqueixen aquesta escola. Però 

no tan sols parlar de l’actualitat, sinó anar més enllà, i aconseguir crear una línia 

cronològica a través d’imatges de diferents èpoques escolars. Mitjançant les vivències 

que ens han aportat diversos alumnes i professors de l’escola es donarà valor als espais. 

 Aquest enfocament va sorgir a la primera reunió que vaig tenir amb la tutora 

(Maria Antònia Riera), perquè parlant, em vaig començar endinsar en el temps d’ús 

d’aquesta escola. Em va sorprendre recordar que és una escola on hi han anat la meva 

mare, la meva germana, jo mateixa, la meva cosina i actualment, el meu nebot. Aquest 

fet em va moure l‘interès a descobrir l’evolució dels espais d’aquest centre i fer una 

mirada més enllà. Així que no només, he treballat amb el que és més físic i visual dels 

espais, sinó que també he relacionat aquests canvis amb l’evolució de l’educació a 

Espanya i més concretament, a Mallorca. 

 Els arxius fotogràfics (personals i de l’escola) són l’eina primordial per dur a 

terme aquesta investigació. He fet recerca d’imatges actuals, antigues, passades i 

significatives. Tot això amb l’objectiu de relacionar la cultura i l’arquitectura d’aquesta 

escola, per així construir la història dels espais que li han donat identitat dins el poble. 

 A més a més, la finalitat és crear una biografia visual dels canvis més 

significatius amb la intenció de descobrir l’evolució dels espais escolars dins el poble i 

la seva extrapolació, i no tan sols amb imatges de les aules i de les zones comunes, sinó 

també de tots els espais que contribuïren a les pràctiques escolars. 

 El fet de recollir la història a través d’imatges em sembla una recerca diferent i 

força vivencial. A més, amb les entrevistes he pogut descobrir les experiències dels 

alumnes i professors, que han donat valor als racons capturats darrere una càmera i que 

m’han mostrat la transformació de l’escola. 
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“Que la escuela tenga derecho a su ambiente, a su arquitectura, a una 

conceptualización y finalización de espacios, formas y funciones, es un dato que no 

tiene duda” (Malaguzzi, en AA.VV. 1996, p.40) 
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2. Objectius 

 

- Donar valor als espais escolars a través de les experiències viscudes en 

diferents èpoques. 

 Com a objectiu principal, es pretén valoritzar els espais escolars de Sant Jordi a 

través d’entrevistes directes a diferents persones participatives d’aquesta escola. 

D’aquesta manera es podrà complementar el següent objectiu clarament especificat, a 

continuació.   

- Elaborar una història cronològica i vivencial dels espais a través de la 

etnografia visual. 

 Com a objectiu final i per tal de donar-li forma i valor a les imatges treballades, 

faré una biografia visual de diferents moments i èpoques de l’escola. L’objectiu es 

aconseguir donar-li color i forma els canvis que han sofert els espais al llarg del temps, i 

al mateix temps elaborar una història visual dels espais amb la intenció de valoritzar la 

identitat de l’escola i de tots els seus processos relacionats amb l’espai educatiu. 
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3. Metodologia 

 En aquest punt, bé com diu el títol s’explicarà la metodologia que es durà a 

terme en la investigació del tema proposat. Per la qual cosa, evidenciar que es farà un 

treball de camp amb les característiques pròpies d’una investigació qualitativa, perquè 

bé com s’ha explicat és un treball on es necessari la veu de l’experiència i les vivències 

de les persones que habitaren i habiten els espais d’aquesta escola. I no només parlar 

d’un moment puntual sinó comprendre des dels inicis fins l’actualitat. 

 

3.1 Procés de realització del treball 

 Alhora de realitzar aquest treball es seguiran una sèrie de pautes per tal de seguir 

un ordre. 

  Primerament, per tal de donar-li forma a aquesta investigació es cercarà 

informació relacionada amb la importància o les característiques de la etnografia visual i 

de la transformació dels espais escolars al llarg del temps. D’aquesta manera és podrà, 

encaminar la recerca documental i fotogràfica de la transformació dels espais escolars 

de l’escola de Sant Jordi. Una vegada, plantejada la recerca teòrica es passarà a la 

següent fase, on es cercarà informació més concreta que ens parli de la vida de l’escola, 

del seu procés, de la seva evolució i de la transformació dels espais que ha sofert 

l’escola al llarg dels anys. Principalment, aquesta recerca es farà amb fonts documentals 

de la pròpia escola, amb llibres històrics del poble i amb l’arxiu de la Biblioteca 

municipal del poble. Tot i així, sense deixar de banda la recerca que es farà a la 

Biblioteca de la Universitat atenent al caràcter més teòric del tema. 

  Tot seguit, és farà un recull fotogràfic de les imatges que evidenciïn la història 

dels espais d’aquest centre educatiu. Aquesta tasca es prou laboriosa perquè s’han de 

cercar imatges que en el seu moment no foren realitzades amb l’objectiu que s’està 

cercant en l’actualitat i més enllà, trobar-ne dels seus inicis (part gaire dificultosa). 

Aquesta fase del treball serà una de les més essencials ja que aportarà visualment els 

canvis i les transformacions dels espais de l’escola. La recerca es farà amb arxius 

fotogràfics, primerament de l’escola i per a complementar-la també s’utilitzaran arxius 

fotogràfics personals(propers al meu entorn) i professionals (professors que duen anys 

treballant a l’escola). 
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  Una vegada seleccionades les diverses imatges que propiciïn les diferents etapes 

dels espais escolars s’elaborarà i crearà un primer esquema diferenciat per etapes 

històriques. Es per això que, en aquest punt s’haurà de complementar la història 

recollida amb les imatges aconseguides. Tot seguit, amb una estructura força completa i 

una primera cronologia visual serà quan les persones col·laboradores passaran a formar 

part d’aquesta investigació. O sigui, la seva experiència en aquest entorn serà 

fonamental per aclarir canvis i per a evidenciar les imatges i, fins i tot, aportar-ne de 

noves. 

  Finalment, després d’aquest contacte amb persones tan significatives es farà la 

cronologia visual dels canvis espaials de l’escola de Sant Jordi.  

  En definitiva, es durà a terme un estudi etnogràfic visual i una investigació 

qualitativa per a poder extreure tot el que estic esmentant, amb la finalitat d’elaborar 

una història fotogràfica de la evolució dels espais d’aquest centre educatiu. Per tal, de 

donar-li una entitat prou forta dins la barriada. Perquè són els ressorts visuals dels 

records i els relats qui mantenen la memòria pedagògica i educativa dels espais 

d’aquesta escola. 

“las imágenes nos muestran a nosotros un mundo, aunque no el mundo en sí mismo. Las 

imágenes no son los objetos que se muestran sino representaciones de los mismos: re-

presentaciones” (Leppert, R, 1996:3) 

  Per aquest motiu, les imatges permetran l’aproximació a la consciència 

pedagògica i social dels espais, a través d’unes representacions que focalitzaran el 

pensar i el fer, i al mateix temps, envoltaran una “forma de fer”, que es deriva del seu 

moment històric, social i cultural, sense deixar de banda el vivencial. 
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3.2 Cronograma 

 En aquesta fase, es trobarà un breu llistat ordenat amb les diverses tasques que es 

duran a terme i tot seguit, un calendari on es podrà veure l’organització per colors de les 

diferents feines. A més, hi haurà una llegenda que indicarà el significat del color que 

tindrà el dia. D’aquesta manera amb un cop d’ull es podrà visualitzar la consecució de 

les feines dutes a termes. 

 A continuació, hi ha el llistat de les tasques que es duran a terme per a realitzar 

aquest treball:  

- Recerca teòrica de la etnografia visual i de la trajectòria dels espais escolars 

- Contextualització del centre estudiat 

- Arxius fotogràfics 

- Entrevistes 

- Biografia visual i vivencial de l’evolució dels espais. 

  Tot seguit, s’observarà el calendari que s’ha elaborat remarcant els dies amb un 

color on a la llegenda de colors es podrà observarà quin color correspon a cada tasca. 
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CALENDARI 2018 

 

FEBRER 

L M M J V S S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29     
 

 
MARÇ 

L M M J V S S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
 

 
ABRIL 

L M M J V S S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

 
 

 
 

 MAIG 

L M M J V S S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
 

 
JUNY 

L M M J V S S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
 

 
JULIOL 

L M M J V S S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 

DATES IMPORTANTS 

Entrevistes Tutories a la Universitat Arxius fotogràfics  

10 de Març: Primer contacte 

amb Miquel Sbert 

21 Març: 1er tutoria UIB 

(Primer contacte) 

 

28 Març: Arxiu fotogràfic pròpi 

 

13 de Març: 1er contacte amb 

Miquela Vidal 

26 Març: 2n tutoria UIB (Tasca 

1 i 2) 
 

7 Març: Arxiu fotogràfic 

Gabriel Angel 

 

24 Abril: Entrevista a Miquel 

Sbert 

26 Abril: 3er tutoria a la UIB 

(Tasca 2) 

 

4 Abril: Arxiu fotogràfic de 

l’escola 

 

25 Abril: Entrevista a Miquela 

Vidal 

 

30 Maig: 4t tutoria a la UIB 

(Tasca 3) 

25 Abril : Jornada de portes 

obertes al CEIP Sant Jordi 

23 Maig: Crida al Facebook del 

poble Sant Jordi Poble, per 

aconseguir més fotografies 

6 Juny: 5 tutoria a la UIB 

(Tasca 4) 

25 Maig: Arxiu fotogràfic de 

Joan Gelabert 

 

 

24 Maig: Entrevista Marga Pizà  1 Juny: Arxiu fotogràfic Tomeu 

Bordoy 
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3.3 Instruments i tècniques emprades per a la recollida de dades 

 Pel que fa a aquesta tasca, els instruments i tècniques que s’utilitzaran per a 

recollir la informació del tema proposat seran les pròpies d’un estudi etnogràfic visual i 

d’una investigació qualitativa.  

 Les tècniques que es duran a terme seran: la recerca visual de les imatges més 

significatives dels espais escolars (arxius fotogràfics), l’observació d’aquestes fonts 

fotogràfiques i la informació complementaria dels participants, més concretament dels 

entrevistats. Aquests seran persones significatives del centre: Miquel Sbert (antic 

director del centre), Alejandro García (historiador del poble) i Miquela Vidal 

(professora de infantil del 1977 al 2018) 

 A banda d’això, no es pot oblidar la rellevància que té la informació obtinguda 

en quan, a la contextualització del centre i dels seus avanços més significatius. Per la 

qual cosa, també es consultaran fonts documentals de la pròpia escola, documents com: 

ells llibres dels claustres escolars, projectes duts a terme en relació a l’espai, llibres que 

parlen de la història del poble i enciclopèdies que ressalten la evolució de l’escola.  
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4. Fonamentació teòrica 

 

  En aquest apartat, es farà un recorregut sobre la història de l’arquitectura escolar 

atenent les característiques més rellevants dels diferents esdeveniments més simbòlics 

de caràcter nacional i autonòmic. Es parlarà, de les estructures escolars, de les lleis i de 

la pròpia evolució dels espais d’un centre escolar i per a finalitzar, es farà un breu 

recorregut per la relació que s’estableix entre pedagogia i espai.  

 

4.1 Història de l’espai escolar. 

  Com bé es reflexa a l’article “Espai escolar i Reforma de l’ensenyament” Visedo 

(1991), el tema d’espai escolar es pot dir que no comença a agafar força i a ser 

considerat per l’Estat fins a finals del segle XIX, així mateix, dir que les primeres 

manifestacions arrancaren a principis d’aquest mateixa època. El Pla d’Escoles del 16 

de Febrer de 1825 i la Llei de Instrucció Primària de 1838 foren les que feren camí a la 

famosa Llei de Instrucció Pública de 1857, més coneguda com a Llei Moyano, aquesta 

tan sols establia, que: els centres d’instrucció pública havien de tenir un edifici propi, 

capaç i ben distribuït. Així mateix, no establia cap tipus de norma reguladora en relació 

a com havien de ser les escoles però sí reunia la previsió d’una assignació d’un milió de 

reals per auxiliar als pobles que no podien permetre’s pagar els costs de la primera 

ensenyança, ja que en aquells temps la obligació de la construcció de les escoles era 

responsabilitat dels Ajuntaments.  

  Es declara que l’educació primària és obligatòria i gratuïta i recau en els 

Ajuntaments, no tan sols la construcció, com s’ha dit, sinó també la conservació i la 

reparació dels edificis destinats a ensenyança, a més dels sous dels professors. Tot això, 

era massa càrrega pels Ajuntaments d’aquella època i els seus pressuposts. A més, que 

la majoria dels locals destinats a aquesta labor eren alquilats o de procedència diversa: 

quarters, dependències municipals, convents, vells hospitals o alguns locals donats per 

l’església. En aquell moment, només tenien un espai, a on un professor o professora es 

feia càrrec de 120 nins i nines com a màxim i duien a terme la metodologia anomenada 

lancasteriano, aquesta consistia en utilitzar infants majors com a monitors d’altres més 

petits (escola unitària).  
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  Atenent aquestes pautes, poca cosa es podia regular en quan a l’espai escolar, no 

obstant, un decret de 18 de Gener del 1869 del Ministeri de Foment (responsable de 

l’educació fins que es va crear un propi Ministeri d’Educació al 1990), va encarregar a 

l’Escola d’Arquitectes de Madrid tres projectes. Aquests es basaven amb els aspectes 

descrits anteriorment, així i tot, a més del local unitari destinat a l’ensenyança, s’ordena 

que hi hagi una biblioteca pública i un jardí, aquestes pautes són les úniques distincions 

al model d’aula del s. XIX. Així i tot, els projectes havien de tenir en compte diverses 

pautes, com: les condicions higièniques, la superfícies construïda, la il·luminació, la 

ventilació i altres qüestions tècniques, que aquestes no són modificades fins al 1905. 

Com es pot veure fins ara, no hi ha gaire diferenciació dels espais de les anomenades 

escoles unitàries.  

  El canvi apareix juntament, amb la creació del Ministeri d’Instrucció Pública i 

Belles Arts i el Negociat d’Arquitectura, destacant el Real Decret de 28 d’Abril de 

1905, on hi apareixia una Instrucció Tècnic-higiènica. Aquest fou el primer pla coherent 

en quan a les construccions escolars del s. XX, atenent que per raons econòmiques no 

fou possible l’edificació de centres escolars. No es fins al 1931 quan apareixen grans 

impulsors; la burgesia, les institucions municipals i la II República promovent la 

construcció de les escoles i una nova distribució espacial amb noves normes tècnic-

higièniques. La guerra civil va esdevenir una gran aturada, les causes foren la destrucció 

de bastants edificis i la penúria econòmica del moments. (Visedo,1991) 

  Les escoles de la II República comencen a enllaçar un canvi fortuït en quan a 

l’arquitectura escolar. Al llibre Aulas y pupitres. El edificio escolar y el menaje escolar 

a través del tiempo (Peralta, 2006), és reflexa que les escoles d’aquesta època eren les 

anomenades “actives i obertes al medi”, per la qual cosa requerien espais oberts, 

flexibles, adaptats a múltiples i diversificades activitats. Així i tot, la llum i l’aire eren i 

són les dues condicions que requeria i requereix l’escola per a ser higiènica. Aquestes 

necessitats de llum natural i de ventilació exigien que l’edifici escolar s’ubiqués a un unt 

estratègic, s’havien de situar a un punt alt, sec, solejat, de fàcil accés i aïllat d’altres 

edificacions, amb la possibilitat de la aproximació a places o jardins. Un altre aspecte 

que també es tenia en compte era l’aïllament de la humitat i l’orientació de l’edifici, es 

recomanava que en les regions càlides, la façana principal havia d’estar orientada al 

Nord, en les fredes al Sud i en les temptejades al Nord-Est i Est. A més, es remarcava 
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que si les disposicions del terreny impossibilitava dites orientacions, almenys es 

procuraria que les aules i les altres dependències quedessin resguardades de l’Oest i 

Sud- Oest, per la alta temperatura durant la meitat de l’any i pels vents pluviosos. 

Atenent a les condicions tècnic-higièniques també s’establia que l’espai escolar havà de 

ser suficientment ampli per a que cada infant tingués una extensió de tres quatre m2 de 

jardí o pati. Si pel que fos l’escola no podia establir aquesta premissa envoltant l’edifici 

hi havia d’haver una zona continua d’uns 10 metres d’amplitud.  L’edifici també havia 

de ser de sòlida construcció i de senzill i elegant  aspecte fins i tot, es recomanava quin 

tipus de material s’havia d’utilitzar. Els murs havien de tenir una gruixa d’uns 0,35 cm 

rodejats a 1,50m d’altura per un sòcol de fusta. Les finestres s’havien d’obrir de tal 

manera que arribes la llum a totes les parts de l’aula, a més es tenia la finalitat que cada 

infant des de qualsevol punt de l’aula pogués dirigir la mirada a la finestra i veure el cel. 

Les aules havien de ser preferentment rectangulars, amb una superfície mínima de 1,25 

m2 per infant i una altura mínima de 4 metres. La longitud havia de ser d’uns 9 metres. 

Per tal d’evitar la humitat el sòl havia d’estar elevat uns 0,80 metres del nivell del pis 

exterior. Les parets llises i els angles arrodonits, a aquella època escolar no es podia 

penjar cap material escolar a la paret perquè no agafés pols. Relacionat amb la 

calefacció, és deia que en les aules de dimensions ordinàries, amb tots els alumnes i les 

sortides tanques “el calor produït per la respiració dels alumnes bastava per compensar 

la frescor”. Si havia qualque tipus de calefacció eren unes estufes envoltades de terra 

refractària, aprovisionades amb aigua i protegides per una tela metàl·lica. 

  En l’arribada del Franquisme, tampoc es pot impulsar una construcció massiva 

d’escoles, únicament aconsegueixen l’escolarització per iniciativa particular, sobretot 

religiosa. Fou amb l’arribada de la república quan es va crear el primer pla de 

construccions escolars, ja que aquest englobava: objectius concrets, un període per 

complir-los i una habitabilitat dels recursos necessaris. Pretenien estabilitzar 

l’escolarització dels infants a causa de les irregularitats d’aquella època. En aquest 

moment l’Estat era qui havia de crear les escoles i al mateix temps, era l’encarregat 

d’estimular la creació d’escoles per altres agents. Així i tot arriba un moment que l’Estat 

inhibeix la seva funció. Amb la Llei de 22 de desembre de 1953, apareixen dues grans 

motivacions: proporcionar organismes de gestió suficients i ràpids i dotar de medis 

econòmics. Això no s’arriba a fer fins a l’arribada de la Llei del 1956 amb el pla d’acció 

de l’habilitació de 2.500 milions de pessetes per a un nou pla de 5 anys. Amb aquesta 
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llei ja es deixava entreveure el canvi de concepció de la importància de les escoles. Al 

1953 amb la Llei Financera de construccions escolars és quan comencen a gestar els 

primers plans de construcció escolar.  

- I Pla de desenvolupament 1964-1967: tenia com objectiu construir una xifra de 

14.173 escoles. El resultat fou la construcció d’un 87% un resultat satisfactori. 

- II Pla de desenvolupament 1968-1971: fou al 1970 amb la Llei General 

d’Educació quan s’obri un nou període en quan a la construcció de noves 

escoles. A més atenent, la nova filosofia metodològica dels anys 70 es necessari 

dissenyar nous espais, per a poder dur a terme la anomenada educació 

personalitzada, aquesta promovia uns nous espais on els alumnes fossin més 

actius i que es possibilités l’agrupament flexible. Llavors, l’aula ja no és 

l’element bàsic per a la construcció d’una escola, l’edifici passa de lineal a 

reticular, els espais estan distribuïts per cicles,  hi ha sales audiovisuals i gimnàs 

cobert, entre d’altres. Lamentablement té una duració efímera a causa de la 

quantitat de doblers que s’hi havia d’invertir 

- III Pla de desenvolupament: arriba amb la modificació del 73 poc desprès de 

l’anterior esmentada, i els principals canvis foren; la supressió de grans espais 

per cicle i agrupaments en gran grup, reducció de metres quadrats de tots els 

espais i la supressió d’altres espais, com el gimnàs, els laboratoris, etc. 

  En relació a tot això, es pot arribar a la conclusió  que en aquells temps hagueren 

d’adaptar el mètode pedagògic a l’espai disposat per a fer-ho, quan realment hauria de 

ser el contrari, és a dir, l’espai s’hauria d’adaptar als principis metodològics a treballar. 

Com diu Jose Miguel Visedo (1991), l’espai destinat a l’ensenyança ha de ser un factor 

condicionat, no condicionant de l’activitat que en ell es dugui a terme. Així i tot, la 

normativa del 75 ha estat la més vigent i duradora d’aquells temps i a més, va permetre 

que el país es tornés a escolaritzar. Amb l’entrada de la L.O.G.S.E, es va generar un pla 

de realització on la idea regia més en la transformació i adaptació dels espais i no tant 

en la creació de nous espais escolars. Això no significa que el model legal de distribució 

espacial no fos necessari sinó que, aquesta distribució havia d’anar acord amb els 

plantejaments didàctics-curriculars prevists. 
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4.1.1 De la LOGSE a la LOMCE 

  En l’entrada de la LOGSE, es va fer necessari descentralitzar els dissenys 

escolars on cada centre tingués la responsabilitat d’elaborar el seu propi projecte 

educatiu, que és on es plasmarà l’espai educatiu necessari per al tipus de metodologia. 

Tot això, es deu a aquesta llei i a la importància que tenen els projectes educatius de 

centre. Si només fos responsabilitat de l’Administració educativa la distribució dels 

espais, hi hauria una desconnexió important entre arquitectes, dissenyadors i educadors, 

sense poder donar resposta als projectes educatius plantejats, i és aquí quan els centres 

cobren un protagonisme real en relació a la distribució dels espais. 

  Fou amb la LOGSE quan es va fer una reforma en quan a les etapes escolars que 

hi havia hagut fins al moment. Per tant, es distribuïren de la següent manera:  

- Dues etapes Educació Infantil 

Primer Cicle de 0-3 anys (caràcter no obligatori) 

Segon Cicle de 3-6 anys (caràcter obligatori i gratuït) 

- Educació Primària de 6-12 anys (obligatòria) 

- Educació Secundària Obligatòria de 12- 16 anys. 

  Amb aquesta distribució els centres sofriren diverses canvis espacials al centres 

escolars, les etapes s’havien distribuït de diferent manera, per tant, cada centre 

necessitava: tres aules d’EI i sis aules de Primària. Atenent que cada etapa educativa 

havia de complir uns requisits espacials diferents.  

  Amb l’entrada de la LOCE ja s’establiren els requisits mínims  estructurals que 

havien de complir els centres escolars. A més el 2006, amb l’arribada de la LOE 

s’establi el Codi d’Edificació on ja es parlava de la seguretat estructural, per exemple: 

altures de les estufes, de les baranes, de les finestres, capacitat de soroll, etc. Entra la 

LOE i la LOMCE ja s’especificaren els requisits mínims dels centres del Primer cicle 

d’EI, del Segon cicle d’EI i de primària i de la possibilitat de conviure tots junts en un 

mateix recinte. 

  A més a més, tenint en compte les lleis i que les metodologies estan en constant 

evolució, pensar que una distribució espacial sigui inalterada és una utopia. Per tant, els 
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edificis escolars necessiten bàsicament tres coses: promoure la transformabilitat, 

l’adaptabilitat i sobretot, una flexibilitat constructiva. Perquè atenent a les estimacions 

que es dugueren a terme, els edificis escolars ben construïts tenen una vida d’uns 80 - 

100 anys. 

   A continuació, es pot observar una taula cronològica que resumeix totes les 

reformes educatives des del 1838 a l’actualitat, amb les regulacions pertinents de cada 

moment, la normativa del moment i l’equip responsable d’aquestes modificacions. 

Període Normativa Regulació/criteris Responsabilitat 

 

 

 

1838 - 1857 

 

 

 

Ley Moyano 

Llei de Bases de 17 de 

Juliol de 1857. Llei 

d’Instrucció Pública de 

9 de Setembre de 1857. 

Principis: gratuïtat, 

centralització, 

uniformitat, 

secularització i llibertat 

d’ensenyança limitada. 

 

 

 

Ajuntaments 

 

 

1970 

 

 

Llei General 

d’Educació (LGE) 

Llei 14/1970 del 4 

d’agost, General 

d’Educació i 

Finançament de la 

Reforma Educativa.  

Regula i estructura per 

primera vegada el 

sistema educatiu 

espanyol. 

 

 

República, Estat 

 

1980 

Llei Orgànica de 

l’Estatut de Centres 

Escolars (LOECE) 

Llei Orgànica 5/1980 

de 19 de Juny, regula 

l’Estatut dels Centres 

Escolars. 

 

Govern d’UCD 

 

1985 

Llei Orgànica 

Reguladora del Dret a 

l’Educació (LODE) 

Llei reguladora 8/1985 

del 3 de Juliol, regula el 

Dret a l’Educació. 

Article 14 

 

Govern del PSOE 
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1992 

 

 

Llei Orgànica 

d’Ordenació General 

del Sistema Educatiu 

(LOGSE) 

Llei Orgànica 1/1990 

de 3 d’octubre, 

d’Ordenació General 

del Sistema Educatiu. 

Divideix els cicles en: 

Educació infantil, 

Educació Primària, 

ESO i Batxillerat. 

 

 

 

Govern del PSOE 

 

1995 

Llei Orgànica de 

Participació, Avaluació 

i Govern dels Centres 

Docents (LOPEG) 

 

Govern del PSOE 

 

2002 

Llei Orgànica de 

Qualitat de l’Educació 

(LOCE) 

Reial Decret 1537/2003 

de 5 de Desembre. 

S’estableixen els 

requisits mínims dels 

centres escolars. 

 

Govern del PP 

  

2006 

Llei Orgànica de 

l’Educació (LOE) 

Reial Decret 314/2006 

de 17 de Març. 

S’aprova el Codi 

d’Edificació(seguretat 

estructural, 

d’utilització, salubritat, 

protecció contra el 

soroll, etc) 

Decret 60/2008 de 2 de 

maig: requisits mínims 

dels centres d’infantil 

Reial Decret 132/2010 

del 12 de Febrer. 

Requisits mínims per 

els centres del segon 

cicle d’E.I, primària i 

secundària. 

 

Govern del PSOE 

 

 

 

2013 

 

 

 

Llei Orgànica per a la 

Millora de la Qualitat 

Educativa (LOMCE) 

 

 

 

Govern del PP 

Taula 1: Resum de les llei educatives. 

Font: Elaboració pròpia, 2018 
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4.2. Espais escolars i pedagogia. 

 Nombroses són les ciències que parlen de l’espai en relació als subjectes que 

l’habiten: arquitectes, antropòlegs, geògrafs, ecòlegs, sociòlegs, filòsofs, psicòlegs, 

pedagogs, etc. Totes han aportat una gran quantitat de conceptes, processos i tensions 

que serveixen per a descriure i analitzar les relacions que s’estableixen entre els éssers 

humans i allò que els envolta, és a dir en l’espai on es desenvolupen com a persona. Pel 

que fa a l’estudi d’aquest treball, la mirada es centrarà en la pedagogia dels espais 

escolars i la seva constant evolució. En aquest cas, tenim diferents pedagogs, com: 

Maria Montessori, Ovidio Declroy o Loris Malaguzzi, entre d’altres que marcaren el 

canvi i la necessita que hi havia de transformar l’escola, de cercar nous mètodes i noves 

maneres de fer. Els mètodes proposats, estudiats i duts a terme per aquests autors ens 

apropen a la necessitat que hi ha d’adaptar els espais a la tasca educativa. En relació a 

això, López Quintas (1987-2009), ens diu que l’espai es pot entendre no com un simple 

cubicle sinó que s’ha d’entendre com una xarxa de relacions entre infants, adults, 

materials i esdeveniments. Per la qual cosa, els espais necessiten estar organitzats de tal 

manera que ajudin a crear connexions entre les experiències educatives. També, aquest 

autor ressalta que: l’ésser humà és un ésser que habita. Per la qual cosa, els infants tenen 

la capacitat d’utilitzar els espais en la seva finalitat però al mateix temps també el poden 

modificar totalment. En aquest sentit, Ceppi i Zini (1998), destaquen la idea 

d’epigènesis com a la qualitat dels espais per a ser modificats valorant la capacitat dels 

infants per a transformar i modificar l’ambient on es troben1. 

 Molt estudis pedagògics en relació a la planificació educativa i didàctica a 

l’Educació Infantil, afirmen la necessitat d’una bona organització espaial per aconseguir 

una millora en quant al context escolar amb la consciència de que l’espai escolar 

influeix en el procés d’aprenentatge. A més, una preparació espaial correcta, juntament, 

en la distribució temporal són el punt de partida de les propostes educatives. Atenent, el 

mètode Montessori, aprendre de l’entorn i explorar els espais permet que els infants 

construeixin la imatge de sí mateix. Per a facilitar, aquest procés la divisió dels infants 

es fa de manera homogènia per edats, amb unes pautes temporals organitzades on hi 

                                                             
1 Riera, MªA., Ferrer, M., Ribas, Catalina. (2014) La organización del espacio ambiente de aprendizaje en 

la Educación Infantil: significados, antecedentes y reflexiones. Reladei, 3(2), 19-39. Recuperado de: 

http://www.usc.es/revistas/index.php/reladei/article/download/4726/5081  

http://www.usc.es/revistas/index.php/reladei/article/download/4726/5081
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trobam espais grans i espais més aïllats on és duen a terme activitats més 

individualitzades. Per tant, les escoles Montessori estan formades per dos tipus d’espais, 

espais grans per a activitats en gran grup on la socialització té un paper important i, 

espais més petits i aïllats que conviden a realitzar activitats més individualitzades o amb 

petit grup. Tot i així, sempre adaptats als infants i a la capacitat cognitiva de cada etapa 

madurativa. Com diu Otálora (2011), s’han de dissenyar espais d’aprenentatge que 

contribueixin al desenvolupament dels infants. Per la qual cosa per a que un espai sigui 

promotor de nous coneixements ha de: 

- Promoure l’actuació i l’autonomia dels infants. 

- Permetre que els infants prenguin les seves pròpies decisions i a més que puguin 

crear noves estratègies. 

- Permetre la resolució de conflictes per si mateixos. 

- Generar espais d’interacció i de treball cooperatiu. 

- Permetre la inclusió dels tots els infants i adults. 

  Tal vegada, per a aconseguir aquests criteris en necessitem d’altres, com bé 

reflecteixen Riera, Ribes i Ferrer(2014) a l’article La organización del espacio por 

ambientes de aprendizaje en la Educación Infantil, s’han de seguir cinc criteris perquè 

l’espai sigui educatiu i significatiu: 

- Estructurat atenent objectius centrals i metes específiques 

- Intensiu, que exigeixi  la resolució de conflictes. 

- Extensiu, que permeti manipular la complexitat del temps 

- Afavoridor de contextos d’interacció 

- Generatiu, que exigeixi l’ús de les diferents competències. 

Otálora (2010) 

 Cal anomenar també la proposta de Reggio Emilia duta a terme pel pedagog 

italià Loris Malaguzzi (2009) qui planteja que l’espai és un tercer educador. Proposa 

que l’escola tingui dret al seu ambient, a la seva arquitectura, a una conceptualització i 

finalització d’espais, formes i funciones. L’ambient és concebut per Malaguzzi partícip 
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del projecte educatiu, a més l’escola que proposa és una institució de creació cultural no 

aïllada del territori urbà i social. El que és important de la seva idea és construir una 

escola amable capaç de relacionar els drets dels infants, dels treballadors, dels familiars 

i dels ciutadans.  

 Veiem els fonaments que es contemplen en el disseny de les escoles municipals 

de Reggio Emilia. (Riera, 2004) 

- L’arquitectura romp amb les condicions higièniques-sanitàries que imposava la 

tradició. 

- És té en compte l’organització general de tota l’escola, a més d’integrar-se en el 

projecte educatiu 

- L’edifici és d’una única planta baixa on hi trobam transparències i connexions 

amb l’exterior. Aquesta característica dona comunicació i visibilitat a l’escola. 

- Una entrada on és representa la totalitat de l’ambient. 

- La zona de cuina s’obri cap a l’escola, no manté aïllada sinó partícip de la 

identitat escolar. 

- Espais comuns que conviden a socialitzar-se. 

- Noves formes d’aula, en L o en T, que permetin més opcions en la adequació 

dels espais en àmbits diferenciadors d’activitats. A més, Malaguzzi (recull 

algunes idees de Piaget (2000), proposa la construcció de les aules subdividides 

en dos o tres espais, això permet una estructuració autònoma. 

- Un espai emblemàtic que identifica les escoles municipals de Reggio es la plaça 

central. Un lloc que afavoreix les relacions socials, un lloc d’intercanvi d’idees. 

A més a més, també facilita l’organització dels altres espais i d’aquesta manera 

es deixen de banda els passadissos, característica que recorda l’escola 

tradicional. 

- Zones descentrades com el menjador. 

- Zones diferenciades pel descans.  

- Banys independents però al mateix temps dins les aules. 
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- Dependències autònomes per als adults, com: oficines, sales d’estudis, zones de 

repòs, etc. 

 En definitiva, per a Malaguzzi (1980) es necessari una organització del ambient 

entès, com: contingut del contingut, mètode del mètode. Un espai on es necessari pensar 

i sobretot, col·laborar amb el projecte cultural i educatiu. 

 Atenent aquestes característiques espaials que permeten identificar amb un cop 

d’ull les escoles reggianes, cal anomenar l’arquitecta que acompanya a Malaguzzi en 

aquest camí. Per la qual cosa, Zini (1998) afirma que, les escoles infantils de Reggio 

Emilia constitueixen en l’actualitat un del models més implicats en la recerca d’espais 

escolars en sincronia amb la contemporaneïtat, que suportin relacions i nous models 

d’habitar per els infants i adults d’avui en dia.(p. 60). Fou al 1970, quan Malaguzzi 

juntament amb Zini analitzaren les dades recollides sobre la manera que tenien els 

infants, el personal i les famílies d’habitar l’espai. Els resultats d’aquelles investigacions 

permeteren la primera reestructuració de l’espai.  

 En definitiva, l’espai escolar és un element ben important si parlem de 

l’aprenentatge i el desenvolupament dels infants, és el que els dona l’oportunitat de 

relacionar-se, d’aprendre, de solucionar problemes, de construir, de crear, de conviure, 

d’experimentar.. Però, per a què tot això es doni necessitem espais pensats per a ells, 

estructurats i organitzats, amb normes que ressaltin l’autonomia i la seva capacitat per a 

crear i modificar, espais de convivència i relació, espais segurs.. 

 

 

4.3 De la etnografia a la fotoetnografia 

  Atenent la causa principal d’aquest treball i característica de la investigació es 

prou adient fer una aproximació a la fotoetnografia. 

   Al segle XX, es quan la investigació etnogràfica educativa es consolida, 

Rockwell (1980,1986) especifica que el terme etnografia deriva de l’antropologia i que 

a més, és tracta d’una pràctica utilitzada per a la sociologia des de un punt de vista 

qualitatiu i crític. A més, la seva posada en pràctica va ser utilitzada per a la investigació 



23 

 

educativa llatinoamericana, que aquesta esdevé de diferents corrents: l’interaccionisme 

simbòlic, la fenomenologia i el materialisme. 

  Per la qual cosa, la història de la etnografia s’associa generalment a dues basses 

teòriques: per una banda l’antropologia,  corrent que estudia cultures exòtiques; i per 

altre banda la sociologia, aquella que es bassa en segments marginals de la pròpia 

societat. La pràctica etnogràfica arriba a expandir-se gràcies a la tradició antropològica 

britànica i nord-americana, i la seva posició acadèmica. Per tant, etimològicament des 

d’una perspectiva antropològica, s’entén que: “l’etnografia es l’estudi 

descriptiu(graphos) de la cultura (etnhos) d’una comunitat (Baztán, 1995:2). 

  Com bé es reflecteix, l’etnografia és un tipus d’investigació que és dur a terme 

per estudiar les persones en societat. Per això mateix, realitzar una recerca informativa 

sobre aquest concepte i tot allò que l’envolta és pròpiament d’aquest treball. Perquè com 

bé s’ha anat explicant, el que s’enfoca a aquest estudi és la transformació dels espais 

d’una escola pública d’una barriada de Palma, Sant Jordi, a través de fotografies 

espaials de diferents èpoques. L’estudi s’encaminarà a la recerca de fotografies que 

emmarquin l’evolució dels espais del centre en consonància a cada època atenent, la veu 

de les persones i mestres que han habitat i viscut en aquesta escola. 

"la etnografía de la escuela no es más que el resultado de aplicar una práctica 

etnográfica y una reflexión antropológica al estudio de la institución escolar" (Velasco, 

Díaz de Randa, 2006: 10). 

  Atenent el que diuen Velasco i Díaz de Randa, s’analitzaran els canvis i els 

espais del centre educatiu, a través de diverses imatges i aportacions vivencials dels 

participants, a més a més d’estudiar i es contrastar la informació obtinguda amb ajuda 

dels entrevistats per extreure conclusions reals del procés de canvi dels espais escolars 

del centre. 

  Fins fa poc, era gaire impossible pensar, fora de diversos camps d’estudi (l’art, 

la física o la mecànica) una tesis doctoral treballada a través, de fotografies. Així doncs, 

avui en dia es considera una forma privilegiada per establir registres que serveixin de 

fonts documentals investigats e investigables. 

  Achutti (1997), dona valor a la etnografia com a narrativa visual, a partir de la 

fotoetnografia narrativa. Sobre aquesta configuració cobra valor el llenguatge fotogràfic 
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com a recurs necessari per a la construcció d’un relat etnogràfic, per la qual cosa 

aquesta narrativa es constitueix a partir d’una imatge fotogràfica. A més, també es 

confirma que abans de dur a terme el treball de camp es requereix un registre fotogràfic 

que ens dóna-hi pas a interrogants i al mateix temps, que ens possibiliti centrar la 

investigació. 

  La fotografia a través del seu desenvolupament tecnològic i la seva 

transformació, és consolida com a font de informació visual de gran utilitat per a la 

investigació etnogràfica educativa.  

  La trobada entre l’antropologia (camp principal d’estudi etnogràfic) i l’educació 

compta amb una amplia tradició, i en relació a aquest document es promou un diàleg 

entre antropologia i la importància dels espais en un centre educatiu i al mateix temps 

sobre els canvis més significatius. Així i tot, l’etnografia es converteix en una 

investigació força adequada per a la investigació educativa.  

  En efecte, el caire qualitatiu d’aquest tipus d’investigació ens centrarà, en 

l’observació sistemàtica, en les entrevistes i en les històries de vida. Això ressalta la 

importància de la qualitat de les eines per tal de poder arribar a un bon relat etnogràfic. 

Les fotografies i els vídeos tenen un valor prou significatiu pel desenvolupament de 

l’etnografia educativa i escolar. Aquests recursos han esdevingut un medi privilegiat per 

a recuperar la memòria visual, configurant-los com una de les eines excepcionals en el 

procés d’estudi. Cruder (2008), ens diu que la imatge es troba en l’ordre de les 

representacions icòniques, la il·lustració, el dibuix, la pintura i el gravat; la fotografia. 

Així i tot, atenent la idea d’aquest autor la fotografia, és una simple presentació de la 

realitat però al mateix temps, és una font potent d’investigació. Miguel i Ponce de León 

(1994) la consideren una eina imprescindible pel que fa a l’anàlisi social perquè té la 

possibilitat de donar-li visió a la cultura. A més, és un recurs narratiu amb l’objectiu de 

mostrar conceptes, assumptes i fets que s’estudien. 

  Sense deixar de banda aquest tema, la fotografia per a l’estudi etnogràfic pot ser 

seleccionada d’entre moltes imatges registrades amb intencions molt diferents. Per 

exemple: en l’estudi que s’està duent a terme en aquest treball totes les fotografies 

recopilades, en el moment de ser retratades es cercava un altre finalitat i no la que s’està 

cercant en l’actualitat. Al mateix, també hi pot haver imatges que provinguin del treball 

de camp, com és el cas de les fotografies fetes per l’etnògraf en el treball d’observador  
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participant, amb l’objectiu d’aportar significats d’allò que s’està investigant. El que 

s’està exposant és que, les fotografies utilitzades per a la fotoetnografia, es poden 

obtenir de diversos recursos: dels propis participants, de l’investigador i d’investigadors 

històrics. Fischam (2006,p.84) recorda que: 

Las acciones de medir la luz, enmarcar, enfocar, disparar y finalmente sacar la 

foto apresan aquello que será lo visible pero de algún modo también capturan lo 

que sigue siendo invisible, excluido, desechado. Lo que queda fuera, de cuadro, es 

exactamente o que la imagen no es, lo que la foto no representa y sin embargo es 

sustentado por su existencia. 
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5. Contextualització del centre 

  L’escola pública de Sant Jordi, com bé indica el seu nom està ubicada a la 

barriada de Palma, Sant Jordi, molt a prop de Sa Casa blanca, de l’Aeroport de Son San 

Joan i de s’Aranjassa; aquesta zona dóna nom al Prat de Sant Jordi. Antic pantà dessecat 

per la mà de l’home el segle XIX. La barriada, forma un nucli relativament independent 

dels esmentats i també separat de la capital de Mallorca, situat a 15 km de ciutat 

(Palma). Els orígens d’aquest barri es remunten a l’any 1849, en la primera arribada de 

pobladors.  

 

   

 

 

 

 

  Aquesta zona estadística ocupa una superfície de 1.467 hectàrees, amb una 

població actual de 2.563 habitants. 

  La construcció de l’escola pública es remunta al 1932 període que coincideix 

amb el primer govern de la republica. Les obres es duien a terme d’acord els plànols de 

l’arquitecte municipal Guillem Forteza Pinya, atenent al seu estil regionalista. Una dada 

curiosa amb l’esclat de la Guerra Civil es suspenen les obres i no és fins al 1946 quan 

s’inagura l’escola. En aquella època era una escola de carácter unitari, tenia tres plantes, 

una d’elles destinada a habitatges, l’altre a l’escolarització del masculí i l’altre al femení 

i parvùls. Al 1976, amb l’arribada de l’educació general bàsica, l’escola passa de ser 

unitària a mixta.  

  Aquest edifici emblemàtic del poble està situat al centre, just enfront de la plaça 

principal, rodejat de tendes locals, bars, el poliesportiu, el centre de l’Associació de la 

tercera edat, l’esglèsia i el centre cultural, està situada a un lloc estratègic al més alt del 

cim del poble. 

Font: Google Maps (2018) 
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  En l’actualitat, és un centre públic on s’hi imparteix el segon cicle d’educació 

infantil i l’etapa d’educació primària. Disposen d’un línia completa per a tots els 

ensenyaments d’infantil i primària, i dues línies per al 2n Curs de primària. A aquesta 

foto es pot apreciar l’edifici de primària així i tot, cal esmentar que l’any 1996-1997 s’hi 

va contruir un nou edifici destinat exclusivament a Educació Infantil. 

  El professorat es força estable però cal dir que així i tot, del 100% de 

professor/ers de plaça fixa, tenim un 20% que són interins per tant, cada any hi ha 

moviment de professorat per petit que sigui. En relació, a l’etapa d’infantil és pot 

remarcar que es força estable perquè d’un total de cinc professores només una d’elles és 

interina totes les demès són de plaça fixa.  

 

 

  

 

 

Cedida: Juan Gelabert Martín (2009) 
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Característiques físiques de l’escola. 

  Aquest edifici escolar té una façana centralitzada per un cos en forma de torre de 

planta quadrangular, de tres altures, amb un portal d’arc rodó adovellat, una finestra a la 

segona planta i coronament amb tres finestres i, el capell en forma de quatre 

aiguavessos. Al cos de l’esquerra hi ha dues finestres al primer nivell i una arcuació de 

tres finestres d’arc de mig punt al primer pis. El lateral de la dreta compta amb una gran 

finestra amb un escut i, a la part superior, una renglera de dotze finestres de mig punt. 

Al primer gràfic es veu el projecte de l’arquitecte Forteza i s’observa que l’escut 

projectat era el repuplicà (corona mural en forma de castellet). A la foto que està al seu 

costat podem observar la fidelitat de la construcció respecte del projecte, excepte l’escut 

que es canvia per monàrquic (corona reial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Revista Màgica (1992) 

 

  En relació, als espais del centre d’educació infantil compta amb: 3 aules, un pati 

al mateix nivell, un altre pati a diferent nivell(compartit amb primària), una sala per a 
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professors/es, un hortet, una sala multifuncions(psicomotricitat i servei de menjador) i 

servei de matinet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

          

 

 

 

 

 

Plànol de l’escola Infantil Entrada de l’escola 

Aula 3 anys 

Cedides: Victoria Sánchez Gelabert (2018) 
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Característiques metodològiques del centre 

  La metodologia que es porta a terme a l’Educació Infantil és el treball per 

racons, una filosofia de l’època de l’escola activa. És a dir, en el treball del dia a dia 

deixen de banda la tradicionalitat i donen pas a a la situació d’esenyament-aprenentatge. 

  Per la qual cosa, el que garanteixen amb aquesta metodologia són tres models 

d’aprenentatge: 

- Aprenentatge per descobriment, els alumnes aprenen de la seva propia 

experiència i de la relació amb els altres i el medi que els envolta. Brunner 

(1969), exposa que aquest mètode ajuda als nens a aprendre diverses solucions 

davant als problemes que se’ls-hi plantajen d’aquesta manera transfomen la 

informació i els ajuda a aprendre i a avançar en aquesta mateixa tasca.  A més, 

transmetre una actitud oberta i de descobriment converteix a l’alumne en el 

protagonista de la tasca educativa on l’adult passa a tenir un paper 

d’acompanyament. 

- Aprenentatge per recolzament, el professor/a ofereix l’ajuda, els acompanya i els 

guia en cada situació d’aprenentatge, si cal fer-ho o si els infants ho transmeten. 

- Aprenentatge significatiu per percepció forjant una relació del que s’ha après del 

que ja sabien. Donant importància al llenguatge i a la manera de comunicar. 

  En definitiva, la labor dels mestres és possibilitar als infants uns espais i 

materials que potenciin els aprenentatges a aquesta etapa educativa. Per la cual cosa, 

l’adlt ha de transmetre una actitud oberta d’acompanyament a l’infant per a descobrir i 

aprendre adequant els coneixements, l’estructura organitzativa, els materials, el 

mobiliari, l’atmosfera d’aula, i sobretot, els espais colaboraitus d’aquesta etapa 

educativa. 
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6. Treball de camp 

6.1 Cronologia dels canvis de l’edifici escolar 

  El procés que he dut a terme ha estat realitzar una cronologia d’esdeveniments 

de la vida de l’escola. Això ha estat possible fer-ho atenent les fonts documentals 

consultades, a través del llibre Història d’un poble, documents del centre, llibretes de 

claustres, revistes del poble (De Bat a Bat, Màgica, Els Barris de Palma), etc. Tot 

seguit, s’han anat ordenant els diferents esdeveniments fins a arribar a obtenir un mapa 

cronològic de les diferents etapes dels espais de l’escola de Sant Jordi. Una vegada que 

s’ha obtingut l’esquema dels diferents esdeveniments s’ha aprofundit la informació amb 

les entrevistes realitzades. La recerca fotogràfica ha estat cabdal per narrar els canvis de 

l’escola i com a suport visual per a les entrevistes. Així i tot, no es poden deixar de 

banda les entrevistes, fonts vivencials dels participants que han estat clau per a centrar 

la mirada als canvis significatius i per a recollir anècdotes de la vivència dels espais del 

centre escolar. 

  A continuació, presento les diferents èpoques assenyalades i tot seguit, la 

descripció dels esdeveniments de cada època. 

  Etapa 1: Construcció de l’edifici C.E.I.P Sant Jordi (1932-1946) 

  Etapa 2: Primera reforma de l’edifici(1947-1952) 

  Etapa 3: Primers 30 anys(1963) 

  Etapa 4: Remodelació dels espais amb els nous plans d’estudis(1970) 

  Etapa 5: Segona reforma de l’edifici. (1998)   

  Etapa 6 : Construcció nou Edifici infantil (1998-1999) 

  Etapa 7: Canvis significatius a Educació Infantil i pati exterior. (2006) 
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Taula 2. Canvis en l’edificació de l’escola 

Període Característiques 

Etapa I :Construcció 

de l’edifici C.E.I.P 

Sant Jordi 

(1932 -1946) 

- S’inicia al 1932 durant el primer govern de la II República 

- Arquitecte; Guillem Forteza Pinya 

- Amb la Guerra Civil les obres queden paralitzades 

- 19 d’Octubre del 1946 inauguració i benedicció del nou edifici 

de l’escola 

- Consta de 3 plantes; les dues inferiors dedicades a aules i la 

tercera a habitatges pels mestres.(foto) 

Etapa II: Primera 

reforma de 

l’edifici. 

(1947-1952) 

- Mestre Bartomeu Mir arriba a l’any 1947 i s’hi manté fins el 

desembre de 1957. 

- Destacar que tenia una matrícula de 62 alumnes, als quals se 

n’afegien 50 de nocturn 

- Posaren persianes a l’edifici (foto) 

- Construïren l’escala per anar a la planta baixa (foto) 

- Plantaren el pi que hi ha davant l’edifici de l’escola al 1952 i 

una palmera reial. 

- Repararen unes esquerdes que posaven en perill d’esfondrament 

l’estructura de l’edifici. 

Etapa III: Primers 30 

anys 

(1963) 

- Escola unitària 

- Consta de 3 plantes; planta baixa destinat al masculí amb un 

mestre, primera planta dues aules una mestra a cada aula (una 

per el femení i l’altre per a pàrvuls). 

- Titulació, Certificat d’estudis primaris (examen final als 14 

anys) 

- 1963 aquest passa a denominar-se Agrupació Escolar Mixta 
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Etapa IV: 

Remodelació dels 

espais amb els 

nous plans 

d’estudis 

(1970) 

- Durant els primers anys de la implantació del nou pla d’estudis 

(EGB), el centre comptava amb 5 unitats. Per tant, els alumnes 

que havien de seguir estudiant s’havien de desplaçar a Son 

Ferriol. (1970) 

- 1976 aprovació del Consell de Ministres del Consell de la nació, 

l’escola passa a denominar-se Col·legi Mixt de Sant Jordi. 

- Es creen 8 unitats de EGB 

- El mestre nacional substituït per diversos professors, un per a 

cada assignatura. 

- 1976 Primera Associació de Pares D’Alumnes 

- Remodelació de l’interior de l’edifici, la transformació dels 

habitatges(primer pis) en aules. 

- El 1978 es anomenat director del centre Miquel Sbert Grau 

Etapa V: Segona 

reforma de 

l’edifici 

(1998) 

- La llei de EGB substituïda per la nova llei anomenada LOGSE. 

- El 1996 el primer curs de secundària s’imparteix a l’escola. 

- El centre disposa de 11 unitats que donen cabuda a 226 alumnes 

- El març del 1998 surten unes esquerdes a les rajoles i es veuen 

obligats a tancar el centre, per tant, col·loquen els 230 alumnes 

menys els de preescolar a 4 locals per així poder finalitzar el 

curs. Aquests llocs convertits en escoles provisionals foren: el 

local parroquial, la seu de l’Associació de Veïns, l’antic col·legi 

Sant Francesc D’Assís i l’escola Pizà. 

- El 1998-1999 es suprimeix el curs de secundària 

Etapa VI: Construcció 

nou edifici 

d’Educació 

Infantil 

(1998-1999) 

- El curs 1998-1999 s’inaugura el nou edifici d’Educació Infantil 

- Abans s’utilitzaven els locals de l’antic col·legi de les 

Franciscanes 

Col·legi de Sant Francesc D’Assis 

El 1904 les Germanes Franciscanes crearen una escola unitària 

de tres aules; femení d’ensenyament primari i preescolar femení 

i masculí. 

El 1974 el col·legi passa a dedicar-se exclusivament a pàrvuls i 
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queda reduït a tres aules de 3,4 i 5 anys. 

El centre estava ubicat en el mateix edifici del convent 

Etapa VII. Canvis 

significatius a 

Educació Infantil i 

pati exterior. 

(2006) 

- Remodelació de l’estètica del pati 

- Incorporació d’una nova línia al 2n curs de Primària 

- Servei de matinet i menjador 

- Estructuració mobiliari i zones d’educació infantil 

Font: elaboració pròpia (2018) 

 

6.2 Anàlisi dels testimonis recollits 

  En aquest apartat es pot apreciar, el buidatge de les entrevistes realitzades 

atenent la fotoetnografia. En primer lloc, s’observarà una taula on es 

desglossaran els temes tractats a les entrevistes i en segon lloc es desenvoluparà 

el tema que tracta aquest treball que són els canvis dels espais escolars de 

l’escola de Sant Jordi organitzat per etapes i caracteritzat per fotografies i 

vivències personals. 

 

 

Temes tractats 

Persones entrevistades 

Alejandro García Miquel Sbert Miquela Vidal Marga Pizà 

Període de Treball a 

l’escola. 

1960 

Alumne a aquesta 

escola. 

1978-1985 

Directors del 

Centre. 

1995- 2006 

Professora 

d’Educació Infantil 

1999-2018 

Professora 

d’Educació infantil 

Denominació de 

l’escola 

Agrupació Escolar 

Mixta 

Colegio Nacional 

Mixto de Sant 

Jordi. EGB 

Ca ses Monges. 

Infantil 

Ca ses Monges. 

Infantil 

C.E.I.P Sant Jordi 

CEIP Sant Jordi 

Lleis Ley Moyano 

Llei de Bases de 17 de 

Juliol de 1857. Llei 

LGE Llei General 

d’Educació 

LOECE Llei 

LOGSE Llei 

Orgànica 

d’Ordenació 

LOE Llei Orgànica 

de l’Educació 
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d’Instrucció Pública de 

9 de Setembre de 

1857. 

 

Orgànica de 

l’Estatut de 

Centres Escolars 

LODE Llei 

Orgànica 

Reguladora del 

Dret a l’Educació 

General del Sistema 

Educatiu 

LOCE  Llei 

Orgànica de Qualitat 

de l’Educació 

LOE  Llei Orgànica 

de l’Educació 

Metodologia Ensenyament unitari: 

“un sol professor, un 

sol llibre, un sol sexe” 

Tradicional, un 

professor per aula 

impartint totes les 

matèries 

Per racons, 

circulació guiada 

Per racons de lliure 

circulació 

Treball cooperatiu 

Agrupacions Homogenis, nins i 

nines a diferents 

plantes i amb temps de 

pati distint. 

Heterogenis per 

edats  

Heterogenis per 

edats 

Heterogenis per edats 

Taula 1. Buidatge de les entrevistes 

       Font: elaboració pròpia (2018) 

 

 

Fotoetnografia del espais de l’escola de Sant Jordi 

  Començant pels inicis, parlam amb l’alumne Alejandro García escolaritzat l’any 

1960. Com es pot observar a la taula superior l’escola rebia el nom d’Agrupació Escolar 

Mixta. L’edifici d’aquell moment estava distribuït per 3 plantes, la primera per a nins, la 

segona per a nines i pàrvuls i la tercera destinada als habitatges dels mestres. En aquell 

moment també les zones d’esplais estaven diferenciades per sexe, és  a dir, els nins 

utilitzaven el descampat frontal  i el camí de Cant Cota, en canvi, les nines ho feien a les 

zones exteriors de l’escola. Així i tot, no es mostren evidències de canvi d’espais a 

aquesta època, una de les causes segurament és el poc temps que duia construït l’edifici. 

Trobar fotografies d’aquesta època ha estat força difícil, perquè en aquell moment la 

fotografia no estava a l’abast de tots els ciutadans, m’ha estat impossible poder 

visualitzar arxius significatius, com les diapositives o els vídeos (VHS). 
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Escola del 1846. Cedit: Joan Gelabert Martín (2018) 

 

 

 

 

 

 

Zona de l’activitat física, Camí de Can Cota 

Cedit: Joan Gelabert Martín (2018) 

 

  Continuem amb l’entrevista a Miquel Sbert, director de l’escola entre 

1978/1985.  

  En aquella època l’edifici seguia mantenint les plantes principals, però la 

distribució de l’alumnat era força diferent. Aquest edifici s’utilitzava per a l’educació 
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primària i més endavant amb l’arribada de la LOGSE també per a l’educació 

secundària. Així com, a l’època de n’Alejandro també s’impartia l’educació de pàrvuls, 

en aquesta, l’educació infantil estava a un altre edifici, més concretament a Ca Ses 

Monges. En aquest moment, és pot dir que l’escola de Sant Jordi comptava amb dos 

edificis per donar cabuda a tots els cursos escolars. L’edifici principal de titularitat 

pública i l’edifici d’infantil de titularitat privada amb gestió pública. Les grans reformes 

en aquest període de temps, foren el reforçament del pis, les marjades de la part inferior, 

l’aplanament de la pista, vidrieres al marcs dels passadissos i de la torre, la compra d’un 

solar per a poder fer gimnasi esportiva i l’arreglo del solar del darrera per a fer el pati 

més gran. Foren les reformes més commemoratives perquè fou quan es va reforçar el 

revestiment de l’edifici, quan el pati es va fer més gran i quan disposaren d’una zona 

exclusiva d’activitat física. Parlant amb en Tomeu Bordoy, un antic alumne, ens conta 

amb el rostre ben il·lusionat que quan es feren aquestes reformes la gent del poble s’hi 

involucrar i amb les seves mans netejaren tota la mala herba de la zona on havia de ser 

el pati. A més també ens conta, que no només era una zona d’esplai per als alumnes de 

l’escola sinó que en aquell moment l’escola estava oberta al poble, no estava vallada, i 

aquella zona és convertí en la zona de joc de l’escola i del poble. 

 

Escola pública Primària    Escola pública Infantil 

  

  



38 

 

Pati del 1980 

 

Arxiu: CEIP Sant Jordi (2018) 

Pati del 1985 

Abans 

  

 

 

Després 
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Façana lateral de l’escola sense vidres. 

   Abans      Després 

   

Arriba un moment que hem de demanar a l’Ajuntament que vengui a posar-nos vidres als marcs laterals 

perquè quan plovia de costat es banyava tot. (Sbert,2018) 

 

  Seguint l’ordre cronològic, seguirem parlant dels espais des de la mirada de na 

Miquela Vidal una professora d’educació infantil del 1995 al 2006. Amb ella veurem la 

transició de Ca ses Monges (edifici per Infantil de titularitat privada) a la nova escola 

d’infantil situat al mateix recinte d’educació primària. Com a professora ens parla molt 

sovint del canvi d’espais d’un edifici a l’altre, en relació a les aules i al pati 

generalment. També ens comenta la implicació que tingueren elles en la nova 

construcció. Els arquitectes demanaren opinió a les futures tutores. La primera idea era 

fer l’edifici al mateix nivell d’educació primària i el buit que quedava aprofitar-ho com 

a porxo cobert per dies de pluja, però el pressupost destinat no ho va permetre, per tant 

es va fer a l’inrevés. L’edifici nou a nivell del carrer de baix i per accedir a l’edifici de 

primària col·locaren una rampa.  

Construcció Edifici nou 
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Aula Ca ses Monges    Aula edifici nou. 

  

La il·lusió ens superava, però la sorpresa fou al arribar i tenir un canvi de perspectiva espaial de les 

aules. Les aules de Ca ses Monges eren enormes, en canvi les noves les percebíem ben petites. (Vidal, 

2018) 

 

Racons Ca Ses Monges     Racons Actuals 
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Per fi arriben les baranes i se’n van les pors a les altures. Una vegada posades et fas creus de com 

podies haver sortit al pati. Això si, en relació al pati de Ca ses Monges i aquest, puc dir que aquest en ser 

tan gran els infants pareix que es “desmadren” més, en canvi l’antic pati era mil vegades més petit i 

estaven tan organitzats al moment de jugar que pareixia que no hi havia infants. (Vidal, 2018) 

 

 

 

Projecte d’hort escolar 
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  Per a finalitzar aquest apartat, acabarem amb l’entrevista realitzada a Marga 

Pizà, la professora actual d’Educació Infantil de l’aula de 5 anys. Com a professora dur 

nou anys de mestra en aquesta escola, ens parla molt de la importància d’estructuració i 

organització de l’espai, ens comenta la necessitat dels infants de gaudir de l’espai, ho 

relaciona en la capacitat d’aprendre, de relacionar-se, de conviure, etc. Avui dia, 

segueix el treball per racons i dos dies a la setmana  de lliure circulació “Portes 

obertes”  com ho anomenen. En aquest cas ressalta la capacitat d’adaptació que té tot 

l’equip educatiu per a cobrir totes les zones de joc que en 3 aules no es poden fer 

possibles. També ens parla de les dificultats que tenen, l’escola se’ls queda petita, tan 

sols basta veure on han hagut de posar la sala de psicomotricitat, a una sala prefabricada 

al poliesportiu, amb el que suposa el desplaçament, el trànsit i la meteorologia.  

  La importància que dona tenir un equip educatiu estable i compartint les 

mateixes idees metodològiques.  
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Entrada 

   

La necessitat de donar-li vida a les nostres parets blanques, dibuix realitzat per Jordi Tur, amb l’essència 

de la llegenda del Drac de Sant Jordi. (Pizà, 2018) 

Aules 

Aula de 3 anys.     Aula de 4 anys  
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Aula de 5 anys 

 

Amplitud i visibilitat deixant de banda elements que rompin la consonància. (Pizà) 

Pati d’infantil 

   

La muntanyeta, ha reviscut, és una zona de joc que els permet experimentar la seva motricitat gruixada. 

A més, aquest curs també gaudim d’una zona nova d’experimentació amb terra. (Pizà, 2018) 

Pati compartit amb primària 
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Hort escolar 
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5.3 Reflexions i propostes de millora en relació al treball de camp realitzat 

  El treball de camp ha estat una de les tasques més laborioses, a continuació a 

través de diverses reflexions, es podran apreciar les dificultats d’aquesta investigació 

fotoetnogràfica. Aquesta feina ha estat estructurada amb quatre fases: recopilació 

d’imatges, entrevistes a mestres i alumnes, posada en comú de diferents situacions 

espaials i finalment, la cronologia fotogràfica dels canvis espaials del centre. 

  Primerament, en la tasca de recopilar fotografies, va ser una feina una mica 

difícil perquè es pretenia trobar fotografies des dels inicis de l’escola fins a l’actualitat, 

el problema fou que; del 1985 al 2018 se’n trobaren però dels inicis fou més difícil, de 

fet es trobaren dos vídeos: un és de la construcció de la plaça on s’aprecia l’escola i 

l’altre, és de la zona on es feia la fira de les vaques al camí de Can Cota, que reflecteix 

el passat del poliesportiu. Així i tot, l’arxiu fotogràfic que em va deixar l’escola m’ha 

servit de prou ajuda perquè a través de les fotos podia veure i observar els nens que hi 

sortien i amb l’ajuda dels meus pares deduíem qui eren, a partir d’aquí em posava en 

contacte amb ells, alguns em deixaven algunes fotografies, altres ni es preocupaven i 

d’altres em deien que no en tenien. Tot i això, ha estat una tasca força experimental i 

molt especial per a mi, ja que ha estat l’escola de la meva infància i conèixer tota la seva 

trajectòria ha estat un missatge molt bonic de totes les persones que hi han participat. 

Conèixer cada espai, com va ser, com ha estat i com es pretenen que sigui m’ha obert 

els ulls i m’ha fet mirar una mica més enllà i veure les essencialitats de la vida escolar 

en cada època educativa. A més, de l’arxiu de l’escola he tingut l’oportunitat de 

visualitzar arxius d’altres persones, com: Gabriel Angel, Joan Gelabert, Marga Pizà, etc. 

i veure-les per mi tota sola m’han remogut molts de sentiments però mirant-les amb ells 

ha estat una experiència inoblidable, com m’explicaven els seus records, com se’n 

recordaven de petits fets, etc. També dir, que per falta de recursos se m’ha fet 

impossible visualitzar vídeos (VHS) i clixés d’en Tomeu Bordoy.  

  Seguint amb les entrevistes, la part essencial del treball, perquè ha estat la fase 

on jo he pogut extreure la trajectòria de l’escola de Sant Jordi i més concretament, dels 

espais. Parlar amb en Miquel Sbert, na Miquela Vidal, n’Alejandro García i na Marga 

Pizà ha estat tot un plaer. Comptar amb persones que han format part de l’escola a 

moments diferents m’ha ajudat a comprendre i entendre els canvis espaials, per això 
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s’agreix l’acolliment que m’han brindat i la sinceritat i experiència que han plasmat en 

cada una de les entrevistes.  

  Després de les entrevistes, venia la feina pròpia, havia d’organitzar la informació 

i havia de trobar connexions entre el que recordaven els entrevistats i el registre 

fotogràfic que havia aconseguit. Fer-ho a través d’una taula ha estat de gran ajuda i amb 

un simple cop d’ull podia esbrinar de quina època estaven parlant o de quin espai havia 

estat modificat.  

  Finalment, s’havia de plasmar la cronologia fotogràfica, tasca divertida, 

entusiasta i sobretot, emblemàtica per a mi, per a les persones entrevistades i per a 

l’escola. Tot i que, també he tingut moments de dubtes i de pors, de no saber si es 

traduïa bé la informació obtinguda, ja que hem trobava amb diverses possibilitats 

d’organitzar el material: a partir d’analitzar l’evolució de cada un dels espais: l’entrada, 

les aules, el pati exterior, zones compartides i altres zones multiusos; o treballar-ho del 

punt de vista cronològic segons les èpoques assenyalades. Fer-ho així, crec que ha estat 

la millor manera d’evidenciar l’evolució dels espais, recollint els espais que han canviat 

o modificat i perquè no tots han sofert alguna remodelació.  

  Per a concloure, els canvis més significatius de l’edifici escolar han estat atesos, 

principalment, a les reformes educatives de cada època, llevat d’una reforma d’urgència 

al primer pis de l’escola per a garantir la seguretat de l’estructura. Atenent les lleis, em 

vull referir que cada llei ha establert les remodelacions espaials del CEIP Sant Jordi, 

com per exemple: llevar l’arener i substituir-ho per un sòl de cautxú amortidor, posar 

baranes a totes les margades del pati, ja que tenen una alçada de dos metres, la 

construcció de l’edifici d’infantil al mateix recinte on s’impartia primària, la 

incorporació d’unes escales d’emergència, etc. Així i tot, la primera reforma de l’escola 

fou a l’època de Miquel Sbert ens ho explica a l’entrevista. El primer que feren fou una 

neteja important a tot l’edifici, seguit de cobrir els finestrals dels laterals i de la torre 

amb vidrieres perquè quan plovia l’interior de l’escola quedava negat. Al mateix temps, 

feren la remodelació de tots els espais exteriors de l’escola, començaren tancant tot el 

recinte escolar aixecant uns murs al voltant de l’escola, arreglaren la zona dels darreres 

de l’escola plena d’herbes, figueres i palmeres per a tal de fer el pati més gran i 

d’aquesta manera, aprofitar tot l’espai del recinte escolar. També arreglaren les 

marjades del lateral de l’escola i l’escala que va de la planta baixa a la planta inferior on 
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trobam al pati i finalment, aplanaren la pista de joc. Atès que tota la part exterior queda 

en condicions d’ús vengué una reforma de les més importants de l’escola. Els 

fonaments de la planta superior no estaven preparats per a suportar tant de pes, perquè la 

seva finalitat era contendre els habitatges dels mestres però més endavant s’utilitzà 

aquest pis per a fer més aules i donar cabuda a tots els cicles educatius, ja que en la 

reforma educativa de la LOGSE quedaren segmentats les etapes escolars. Per tant, les 

tres aules que si destinaren, el mobiliari que es posà per equipar-les i les característiques 

motrius d’infants de 6 a 9 anys feren que l’edifici no suportés el pes i el passadís 

s’esfondrés. Tots els infants s’hagueren de recol·locar pel poble a diferents espais (Ca 

Ses Monges, Liceu, Club de la Tercera Edat i Escola Pizà) mentre es realitzaven les 

obres pertinents. Arreu d’aquesta investigació i de conèixer aquest fet en primera 

persona per l’experiència d’en Miquel em fa estar orgullosa de la unió de poble, de 

l’acompanyament que tingueren en aquests moments i de la solidaritat de tots els 

ciutadans. Després d’aquesta reforma important, en vengueren d’altres més petites que 

s’han esmentat al paràgraf anterior, però la més essencial fou la construcció del nou 

edifici d’educació infantil, que per motius legals no es podia mantenir com fins ara, 

(educació infantil a un altre edifici), per la qual cosa començaren a l’edifici a prop de 

primària i així, donar cabuda a tots els infants de 3-6 anys. En aquell moment, (el que 

m’ha sorprès bastant) els arquitectes de l’Ajuntament de Palma demanaren opinió a les 

futures professores, a través de na Miquela he pogut sabre de primera mà que és el que 

proposaren: posar els banys a dins l’aula i que el mobiliari de l’aula de 5 anys fos de 

mida adequada. La més important i la que no feren fou fer l’edifici a la mateixa alçada 

que el de primària i d’aquesta manera aprofitar el buit per fer un porxo cobert per ha 

poder-hi fer diverses activitats i tenir una zona coberta. Tot això no va ser possible, a 

causa del pressupost destinat a la construcció de l’edifici. 

  Les reflexions de na Marga Pizà van més enllà de l’estructura i de les parets. 

Està clar que el disseny espaial d’una escola infantil afecta el treball educatiu que es duu 

a terme. Però l’equip educatiu actual va més enllà, el que pretenen aconseguir amb la 

tasca que duen a terme avui en dia, és la consecució dels espais, a través d’una estètica 

neutra, retirant elements que rompin la visibilitat i l’aprofitament de cada una dels 

espais. L’equip educatiu vetlla per la seguretat de l’infant però una vegada que aquesta 

queda coberta, fan una passa més i es mouen per a cobrir les necessitats dels infants de 

3-6 anys.  
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  Actualment, el que han fet és l’organització de l’aula de tal manera que 

garanteix l’autonomia dels infants i les relacions socials, a més de sentir-se dins un 

grup, també estan aprofitant tots els espais de l’escola, com per exemple: al pati hi ha 

una roca molt grossa que des de les obres no pogueren llevar-la, fins ara havia estat 

delimitada amb cossiols i plantes però varen observar que els infants cada dia 

s’interessaven més per aquell racó i decidiren arreglar-ho i donar-li obertura al pati i 

poder gaudir d’accions motrius com pujar, baixar, escalar, etc. Un altre fou la zona 

d’experimentació amb terra. Al pati gran tenen una zona amb unes safates amb terra i 

s’adonaren que gran part del temps de pati estaven allà, per això mateix ara gaudeixen 

d’una pastereta amb terra al pati d’infantil, a més per l’any que ve també tenen pensat 

millorar la cuineta i la zona d’entrada. Marga em comenta que volen treballar la zona 

d’entrada fent-la més càlida i acollidora.  

  En definitiva, dur a terme aquestes entrevistes i realitzar el treball de camp 

atenent les experiències que em contaven, acompanyades de les fotografies més 

significatives m’ha servit per a entendre que l’educació està en constant canvi, que amb 

les entrevistes realitzades a les persones de diferent generació, he pogut apreciar la 

importància que tenia l’espai en cada època i el significat que se l’hi atribuïa. Vull 

remarcar la tasca que realitza l’equip directiu per tal d’observar les necessitats dels 

infants i anar ajustant i transformant els espais segons les necessitats i els interessos dels 

infants. Al mateix temps obrint l’escola a l’exterior i fer partícips a tota la comunitat 

educativa enriquint l’aprenentatge i el desenvolupament dels infants.  
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7. Reflexions i conclusions finals  

 A manera de conclusió, exposaré algunes reflexiones que m’ha suscitat la 

realització d’aquesta investigació fotoetnogràfica. Primerament, parlaré dels objectius 

que em vaig proposar, seguiré, amb el que he après, amb les dificultats que he tingut i 

amb el sentit de realitzar aquest tipus d’investigació, i conclouré amb les possibilitats 

d’estudi que ha deixat aquest treball. 

 Els objectius que em vaig proposar varen ser: donar valor als espais escolars a 

través de les experiències viscudes en diferents èpoques i l’elaboració d’una història 

cronològica i vivencial dels espais utilitzant la fotoetnografia. 

 El primer objectiu s’ha aconseguit arreu de les vivències que m’han pogut relatar 

les persones entrevistades. A través de les seves experiències he pogut entendre millor 

els canvis que s’han dut a terme durant al llarg dels anys a l’escola pública de Sant 

Jordi, perquè de primera mà m’han deixat compartir els seus records, com foren aquests 

canvis, perquè, en quins moments, qui hi participava... Vull remarcar la importància que 

han tingut les fotografies. Quan es duien a terme les entrevistes i veien les imatges 

quedaven sorpresos del pas del temps, de tota la feina que feren i fan, de les possibilitats 

però sobretot de les dificultats econòmiques que sempre els han acompanyat. 

 Respecte al segon objectiu, la cronologia fotoetnogràfica i les persones que 

participaren en aquest treball m’ajudaren a fixar i organitzar les èpoques. És més no 

foren elegides a l’atzar sinó que cada una d’elles tingué un paper força important a 

l’escola. M’agradaria destacar la dificultat que he tingut per organitzar cronològicament 

les fotografies, ja que l’arxiu de l’escola no estava organitzat. Per tant, vaig haver de fer 

una passa més enllà i vaig centrar la mirada a aquelles fotografies que evidenciassin els 

canvis. Així i tot, he aconseguit fer una història visual dels principals canvis, encara que 

m’hagués agradat aprofundir una mica més amb alguns espais significatius i trobar 

referències visuals. Com a tal, m’agradaria haver trobat fotografies de quan el primer 

pis estava destinat als habitatges dels professors, de les aules del 1846, de la zona del 

poliesportiu quan encara era un terreny de terra, de la torre quan diuen que era un 

colomer i de quan el passadís del primer pis es vengué a baix juntament amb les seves 

reformes.  
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 Pel que fa a la recerca teòrica, al principi fou una mica difícil perquè no trobava 

referències concretes sobre la història dels espais escolars. Per la qual cosa, vaig haver 

d’ampliar la recerca. Una de les recerques que em va ajudar a organitzar les diferents 

reformes educatives va esser un article de Visedo, J.(1991), Espacio escolar y Reforma 

de la Enseñanaza. Fou bastant interessant perquè parlava de totes les lleis i reformes 

educatives que hi ha hagut, des de l’aparició de la Ley Moyano (1838) fins ara amb la 

LOMCE (2016). 

 Al mateix temps, vaig seguir indagant sobre la relació que hi ha entre, espai 

educatiu i qualitat educativa. Loris Malaguzzi, ha estat un dels autors que m’ha fet 

entendre la importància de l’espai en l’acció d’aprendre, de relacionar-se i de les 

limitacions o possibilitats que dóna als infants a desenvolupar-se com a éssers vius i 

culturals. “L’ambient és el tercer educador”, és una de les frases que utilitzen molt les 

professores de les escoles de Reggio. Dit això, puc dir que l’ambient és una font de 

riquesa pels infants, atès al fet que és una estratègia educativa més i una eina que dóna 

suport al procés d’aprenentatge, afavoreix l’adquisició de coneixements, d’habilitats 

socials i de destreses motrius. Durant aquest estudi m’he pogut adonar que l’ambient és 

un concepte viu que està en constant canvi, això si, sempre que sigui un canvi que vetlli 

pels interessos dels infants i les seves necessitats. Fent un incís, m’agradaria ressaltar 

una petita característica que em va contar na Marga Pizà. 

“Actualment estam canviant petits espais, racons o zones de joc atenent a les 

necessitats d’avui en dia dels infants. Quan sortíem al pati dels grans ens adonarem 

que els infants estaven molt a la zona de terra i pensarem que necessitaven un lloc al 

seu edifici on poguessin estar en contacte amb la terra. Doncs, no ho deixarem de 

banda, a la zona d’hort i ferem una adaptació i crearem una zona de manipulació i 

experimentació amb terra. A més, també al pati d’infantil hi ha una roca molt grossa 

que està delimitada per plantes, però observarem que els infants necessitaven una zona 

on poguessin botar, pujar i baixar, en definitiva una zona d’explosió corporal. No 

tancarem els ulls, sinó que posarem una solució a la realitat de cada dia i els hi hem 

arreglat aquella roca famosa perquè els infants puguin gaudir de les seves 

característiques i oportunitats motrius i de relació que els aporta.” 

 Aquestes reaccions i canvis, en relació a les necessitats i interessos dels infants 

no s’han dut a terme en totes les èpoques educatives reflectides a la taula 2. Es poden 
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treure moltes conclusions d’aquestes adaptacions però la principal és la idea d’infant 

que té tot l’equip directiu de l’escola infantil i de la importància que té per elles vetllar 

pels interessos dels seus nins i nines. 

 Atenent això, esmentar els aprenentatges que he adquirit realitzant aquest treball 

i intercanviant amb persones experimentades i participatives dels canvis espaials de 

l’escola.  

-  L’educació a dia d’avui hauria de ser un tema neutral i no afectat per les 

institucions polítiques i l’economia. 

- Els canvis espaials s’han fet seguint les indicacions de les diferents lleis 

educatives i condicionades per dotacions econòmiques, però mai atenent les 

necessitats dels infants. 

- Els espais han anat canviat en relació als sistemes educatius, normalment per 

temes de seguretat, metres, lluminositat, higiene, etc. Sens dubte, aquestes 

característiques també són necessàries, però perquè no anem una mica més 

enllà?, i proposem que també vetllin per a les necessitats dels infants, com la 

creació d’espais de joc, de relació, d’experimentació, d’investigació, de trobada i 

de descans. 

- La concepció d’educació està canviant des de fa anys, amb la idea de Loris 

Malaguzzi (1960) en tenim un exemple. Però al nostre país és actualment quan 

es comencen a evidenciar canvis estructurals, pedagògics i socials. 

- L’equip directiu és el que té més força per involucrar a la comunitat educativa 

amb el canvi que necessita l’educació i amb el que realment necessiten els 

infants per a desenvolupar-se. Començant, amb els professors, seguint amb les 

famílies i així, a poc a poc, fins a involucrar a la fornera si és necessari. 

- L’espai és un concepte que està en continu canvi, ara taules i cadires, ara no, ara 

una pissarra, ara jocs més experimentals, ara zones comunes, ara això, ara allò. 

Així i tot, no significa que l’espai hagi de ser un element estàtic i tampoc es pot 

jutjar la visió que s’ha tengut de l’espai, a cada època escolar (normalment guiat 

pel projecte polític del moment). Si no que, s’ha de donar la possibilitat de 
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canviar i adequar l’ambient escolar i educatiu a cada moment, però sobretot a les 

necessitats i interessos dels infants. 

- La dotació econòmica és un eix clau, com he pogut aprendre des de la Ley 

Moyano ja es podia apreciar els pressupostos que es destinaven a l’educació, 

principalment a la construcció de les escoles. En aquells moments també es 

destinaren doblers per a construir 27.000 escoles i no ho poguérem complir. I 

més proper tenim l’exemple de la construcció de l’edifici d’infantil, les 

professores proposaren una idea per a tenir a la mateixa alçada els dos cicles 

educatius (primària i infantil) i d’aquesta manera aprofitar el buit que quedava a 

baix per a tenir una zona coberta. I també puc explicar l’exemple d’en Miquel 

Sbert quan ens comenta que amb l’arribada del pressupost per al nou edifici 

també es planteja construir una escola nova a la zona del poliesportiu per tenir 

una escola, sense tantes limitacions però també fou denegat per raons 

pressupostàries. 

- La sensació que tenc després de parlar amb na Marga Pizà és que 

estructuralment els canvis han estat pràcticament nuls, però si analitzam la seva 

mirada aquests canvien. L’estètica és molt més neutre, l’organització de l’aula i 

l’escola és tan significativa que ajuda als infants a ser autònoms i a relacionar-se. 

La utilitat que donen a cada racó de l’escola afavoreix el desenvolupament 

psicomotor (zona de roca, zona de terra). Cada any i cada curs escolar és 

diferent, ens comenta ella, perquè com bé explica, l’equip directiu és el mateix, i 

les idees normalment també, però els infants són els que canvien, són diferents, 

han passat d’una etapa a una altra, han canviat, han après coses noves.  

 En definitiva, els espais haurien de ser llocs elegits, fabricats i pensants per a un 

desenvolupament integral de l’infant. 

  Per a concloure aquesta experiència, remarcar l’ajuda de Miquel Sbert, Miquela 

Vidal, Alejandro García i Marga Pizà amb ells i les diferents fotografies he pogut 

apreciar la vida dels espais de la nostra escola, el CEIP Sant Jordi. M’han donat la 

possibilitat d’enriquir-me dels records i dels diferents canvis de l’escola i com es 

passaren aquests. Prestant atenció a les històries i experiències que han compartit amb 

mi he comprès que la concepció de l’educació està en constant canvi. L’etapa 

cronològica escolar de cada un dels entrevistats és característic del moment històric en 
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què estaven a cada moment. L’any 1846 està caracteritzat per les conseqüències de la 

Guerra Civil, l’any 1985 caracteritzat per la LOGSE i la nova distribució dels cursos 

escolars, l’any 1999 caracteritzat pel canvi de metodologia (els racons) i actualment, el 

moviment pedagògic i metodològic anomenat metodologies alternatives, és a dir, una 

barreja dels pedagogs més famosos (Malaguzzi, Piaget, Waldorf) amb la característica 

de vetllar pels interessos dels infants. 

  Finalment l’evolució d’aquest treball sempre estarà avançant igual que els 

infants. Es podria complementar amb diverses investigacions com: la força que té 

l’equip educatiu en la disposició dels espais escolars, el significat de la qualitat 

educativa en relació als espais, les limitacions o possibilitats de les lleis educatives, 

perquè no es tenen en compte les opinions dels professionals, i així una infinitat més. 

Però la que en resum crec que seguiria la línia de la meva investigació és la relació que 

hi ha entre l’espai, el moviment i el desenvolupament integral de l’infant. 

  Per acabar, fer-ho amb una frase de John Ruskin, “educar a un infant no és fer-li 

aprendre alguna cosa que no sabia, sinó fer d’ell algú que no existia”. 
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9. Annexes   

 

- Annex I: Entrevista a Miquel Sbert 

- Annex II: Entrevista Miquela Vidal 

- Annex III: Entrevista Marga Pizà 

 

 

Annex I 

 

 

Entrevista a, MIQUEL SBERT, FILÒLEG I PEDAGOC MALLORQUÍ. 

Benvolgut, 

Som na Maria Victoria Sánchez, una alumna de la Universitat de les Illes Balears que 

estic realitzant el meu Treball de Fi de Grau. Aquest té com objectiu estudiar la 

transformació dels espais escolars del C.E.I.P Sant Jordi, a partir d´un treball etnogràfic 

amb fotografies dels espais escolars i dels testimonis dels participants.  

Com a participant en aquesta escola et voldria realitzar una sèrie de preguntes per tal de 

centrar la investigació qualitativa sobre aquest fet i descobrir-ne d’altres.  

Vivències com  alumne 

1. Estigueres escolaritzat al centre públic de Sant Jordi? En quina època? 

2. Quins records em pots contar d’aquella època? Com eren les aules, el pati, els 

espais comuns, etc? 

3. Les imatges més antigues que s’han aconseguit són de l’any 1983 i són aquestes:  
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Què em pots explicar d’aquests espais? 

4. Com alumne podries aportar alguna fotografia significativa en quan a la teva 

experiència en aquest centre? 

Vivències com a director de l’escola 

1. Tinc entès que fores director del C.E.I.P Sant Jordi, en quin període?  

2. Com recordes els espais en aquell moment?  

3. Visqueres la transició de l’escola de les Franciscanes i la construcció del nou 

edifici d’Educació Infantil?  

4. Hi hagué algun projecte de canvi o de remodelació d’espais, com per exemple el 

pati, les aules o les zones comuns? 

5. En definitiva, en aquest treball que s’està duent a terme s’han estructurat una 

sèrie d’èpoques històriques, que hem pots dir d’aquestes? 

Etapa 1: Construcció de l’edifici C.E.I.P Sant Jordi 1932 

 Etapa 2: Mestre Bartomeu Mir 

Etapa 3: Primers 30 anys 

Etapa 4: Nous plans d’estudis 

Etapa 5: L’any 1998.   
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Etapa 6 : Construcció nou Edifici infantil (1998) 

Etapa 7: Del 1999 al 2018 

 

6. Creus que els espais del centre al llarg de la seva transformació han condicionat i 

determinat la línia educativa i metodològica del centre, en quin sentit? 

 

 

Annex II 

 

 

Entrevista a, MIQUELA VIDAL, Professora del C.E.I.P Sant Jordi 

Benvolguda, som na Maria Victoria Sánchez, una alumna de la Universitat de les Illes 

Balears que estic realitzant el meu treball de fi de grau. Aquest va encaminat a estudiar 

la transformació dels espais escolars del C.E.I.P Sant Jordi, a través de la etnografia. Per 

la qual cosa, com a participant en aquesta escola et voldria realitzar una sèrie de 

preguntes per tal d’enfocar la investigació qualitativa sobre aquest fet i descobrir-ne 

d’altres. En relació, emfatitzar que ho estic fent a través de fotografies dels espais 

escolars i les vivències dels participants d’aquests.  

Vivències com a professora  

1. Com a professora d’Educació Infantil començares a l’escola de les Franciscanes 

“Ca ses Monges”? Quin any fou aquest? 

2. Com recordes els espais d’aquesta escola? Cóm estaven distribuïts? 

3. Que et diuen aquestes imatges? 
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1998 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En relació, als espais exteriors que em pots dir? Hi havia diferents zones de joc, 

quina era la més transitada per els nins i nines, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

5. La transició de canvi d’edifici escolar es feu l’any acadèmic 1998-1999, com 

visquéreu aquest canvi? En relació, als espais eren diferents, com fou l’adaptació 

de l’alumnat i el professorat, atenent les noves aules i zones comuns?  
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6. L’edifici nou, d’educació infantil com el distribuireu amb quins espais conta? 

7. En l’obertura d’aquest nou edifici i el canvi de situació dels edificis, des de la 

inauguració de l’escola d’Educació infantil tota l’escola quedava en un mateix 

recinte comunicats per una rampa on els més petits podien accedir a l’escola 

gran. La convivència dels patis era diària, però que pots contar-ne? 

  

 

 

 

 

 

 

 

8. Hi hagué un reforma de pati, quin any fou i quines foren les zones remodelades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pati Gran Pati Infantil 
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9. Sens oblidar els espais externs que ens pots contar d’ells, sempre han estat els 

mateixos, han anat variant atenent a la necessitat del centre, son espais públics? 

Amb això amb vull referir a l’ús de la plaça del poble, al poliesportiu, al liceu, i 

tots aquells que formen part de l’educació dels nins i nines. 

 

10. Per a finalitzar, m’agradaria que ens parlessis dels projectes que s’han dut a 

terme a l’escola, amb això amb vull referir: al canvi característic del pati, a la 

zona de psicomotricitat (poliesportiu), a la zona de l’hort ecològic, a la 

remodelació de les aules. En definitiva, m’agradaria descobrir quins foren per tu, 

els canvis més significatius en relació als espais del centre. 

 

 

 

Abans

 

Desprès 



62 

 

 

Annex III 

Entrevista a, MARGA PIZÀ, Professora del C.E.I.P Sant Jordi 

Benvolguda, 

Som na Maria Victoria Sánchez, una alumna de la Universitat de les Illes Balears que 

estic realitzant el meu treball de fi de grau. Aquest va encaminat a estudiar la 

transformació dels espais escolars del C.E.I.P Sant Jordi, a través de la etnografia. Per la 

qual cosa, com a participant en aquesta escola et voldria realitzar una sèrie de preguntes 

per tal d’enfocar la investigació qualitativa sobre aquest fet i descobrir-ne d’altres. En 

relació, emfatitzar que ho estic fent a través de fotografies dels espais escolars i les 

vivències dels participants d’aquests.  

Vivències com a professora 

1. Com a professora d’Educació Infantil quin any començares al CEIP Sant Jordi?  

2. Quan començares a aquesta escola com estaven distribuïts els espais d’Educació 

Infantil? Quina metodologia es duia a terme? 

3. Hi ha hagut alguns canvis significatius en aquest temps? Perquè? 

4. Quins foren aquests canvis? 

 

Els espais 

5. Què em pots dir d’aquests espais que es veuen a la fotografia? 

6. Quins canvis significatius hi trobes? 

7. Possibilitats i limitacions dels espais actuals i de la zona de l’escola? 

Com alumne i professora 

8. Aquests espais són de “ Ca ses Monges” que et recorden aquestes imatges? 

9. Aquests espais són de l’escola actual quins records tens, en relació al que veus 

cada dia; relació infant- espai? 

10. Quines similituds hi diferències hi veus entre els espais d’aquells temps i els 

d’ara? 
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