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Resum 

La Segona República espanyola (1931 – 1939) i el Primer Franquisme (1939 – 1959) són 

dues etapes històriques importants i rellevants què compten amb dos models extremadament 

diferents en quant a educació es tracta. El sistema educatiu de la II República, aïllat i allunyat 

completament de l’església i de qualsevol religió, persegueix un únic objectiu, disminuir la 

tassa d’analfabetisme del país de l’època creant, a l’hora, una societat lliure i democràtica 

gràcies a l’Escola Única. 

En quant al sistema educatiu del Primer Franquisme, l’església ocupa un paper important sent 

l’amo de qualsevol tipus d’ensenyament, ja sigui formal, informal, de secundària o primària. 

Acompanyat sempre, l’ensenyament de l’època, dels valors de l’Església, Pàtria i 

Nacionalisme, pretén preparar als nens per a defendre els seu país, substituint la intel·ligència 

aconseguida durant la Segona República per les armes i la força del règim totalitari de Franco 

dins l’Escola Nacional. 

Ambdós sistemes educatius compten amb lleis oposades, interessants per a poder conèixer les 

avenços  i els retrocessos del nostre país al llarg de la història i per a comprendre els canvis 

sobtats que patí l’educació en qüestió de poc temps.  

 

 

Paraules clau 

Educació, Segona República, Franquisme, Escola Única i Escola Nacional. 
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Abstract 

The Second Spanish Republic and the First Franco are two important and relevant historical 

stages which have two extremely different models in terms of educations is. 

The education System of the Second Republic, isolated and completely away from the church 

and any religion, pursues only one goal, reduce the cup of illiteracy in the country by creating 

a free and democratic society due to the Unique School. 

As for the educational System of the First Franco, the church plays an important place, being 

the owner of any type of education, whether formal, informal, primary or secondary. 

Being, teaching at the time, accompanied by values of the Church, Homeland and 

Nationalism aims to prepare children to defend their country, replacing the intelligence gained 

during the Second Republic by force and strength Franco’s totalitarian regime in National 

School. 

Both education systems have got conflicting laws, interesting to be able to know the progress, 

the developments and setbacks of our country throughout history and to understand the 

sudden changes that education suffered within a short time. 

 

 

Key words 

Education, Second Republic, First Franco, Unique School and National School.  
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1. INTRODUCCIÓ  
 

 

L’educació és un fenomen que ens envolta a tots ja que, tant les relacions socials, amb la 

família i amics, l’assistència a l’escola com la creació de diversos grups d’amistats, fan que la 

nostra forma de ser ens vagi identificant. És aquest el motiu pel qual gran part de la societat té 

la seva pròpia definició d’educació, basada en les experiències viscudes al llarg de la seva 

etapa escolar. Per altra banda, també es pot entendre el concepte com:  

 

“La educación es esencialmente modelo de vida que muestra la forma de ser, pensar y actuar 

de cada hombre, de cada pueblo, de cada época. Es realización histórico-cultural, en cuanto 

que la educación informa, promueve y orienta los procesos culturales imprimiendo su razón 

de ser y de devenir. Es, en fin, comunicación de actitudes y valores instalada en una sociedad 

determinada que permite la estabilidad de un sistema social y moral de conducta recreando 

continuamente la relación de valores y vienes, intrínseca y necesaria, que define “aquí y 

ahora” las estructures de aquella” (Capitán Díaz 2002, p.1). 

 

Partint d’aquesta base, cal dir que el concepte d’educació és molt més complex i, segons 

García Carrasco i García del Dujo (1996), Rufino Blanco va identificar fins 184 definicions 

d’educació en la seva Enciclopedia de Pedagogía (1930). És, per això, important basar-se en 

els pilars bàsics del propi concepte per a poder entendre el seu sentit i la seva dimensió que, 

segons Learning The Treasure Within
1
 són els següents: 

 

- “Learning to know” (aprendre a conèixer): principi fonamentat en la importància que 

té l’aprenent en el seu procés d’aprenentatge combinant factors interns i externs. 

- “Learning to do” (aprendre a fer): principi basat en aplicar a la pràctica el coneixement 

assolit. 

- “Learning to live together, learning to live with others” (aprendre a viure junts, 

aprendre a viure amb altres): principi que s’ocupa de les habilitats crítiques per a 

aconseguir una societat basada en la igualtat i en el respecte cap als altres. 

- “Learning to be” (aprendre  ser): pilar fonamental per a que els alumnes assoleixin 

destreses i demostrin, al màxim, el seu potencial. 

 

                                                 
1
 Delors, J. (1996), Learning: The Treasure Within, Report to UNESCO of the International Commission on 

Education for the Twenty-first Century. 
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Tenint en compte els pilars fonamentals cal dir que, igual que en la seva posada en pràctica, el 

concepte d’educació és un vocable subjecte a un constant canvi. D’aquesta manera, en aquest 

treball ens disposem a profunditzar en aquest concepte contingut d’educació a partir de 

l’estudi de la legislació educativa vigent a Espanya durant la II República i el primer 

franquisme per tal de desenvolupar quins varen ser els seus fonaments pedagògics i els actors 

implicats i, per altra banda, analitzar les seves diferències fonamentals en quant a la creació 

d’infraestructures escolars, l’organització de sexes, la situació dels mestres en l’àmbit 

educatiu i el control, poder i paper de l’església a l’escola. 

 

Tractant-se, doncs, de dues èpoques històriques amb ideologies oposades, el concepte 

d’ensenyament i la seva importància com a tal, ha variat en qüestió de pocs anys. Per a 

comprendre-ho, es necessita conèixer el context històric i social d’ambdues etapes del nostre 

país. Per tant, seguint un ordre cronològic, el treball dedica un primer apartat a la Segona 

República, incloent una introducció per a facilitar els coneixements socials, polítics i 

econòmics de l’època seguit del desenvolupament dels fonaments pedagògics anteriorment 

anomenats. Posteriorment, es desenvolupen els mateixos punts per a l’època del primer 

franquisme.  

 

1.1.Context històric i social (1931 - 1959): La Segona República i el Primer 

Franquisme  

 

La Segona República, després de les eleccions del 14 d’abril del 1931, tal com diu Escolano 

Benito (2002), va acabar amb qualsevol impediment institucional oposat al desenvolupament 

d’una societat de caire democràtic i progressista i amb la monarquia, sostinguda pels liberals i 

conservadors, existent des de la Restauració que va dur a terme, segons William A. Christian 

JR. (1996), diversos canvis en quant a les relacions socials com a resultat dels moviments 

obrers militants, canviant les relacions entre homes-dones, laics-sacerdots, nens-pares i 

qualsevol tipus de relació humana. Per altra banda, és considerada un règim polític demòcrata, 

de centre-esquerra, moderat i reformista que implicava dos tipus de revolució, una a nivell 

polític i una segona a nivell educatiu, basant-se en una política de poble o política de 

cooperació, és a dir, en una política democràtica (Viñao, 2004). 

 

En aquests moments hi ha diverses necessitats de canvi per a poder prosperar i deixar el 

passat de banda. En primer lloc, la transformació de l’Espanya actual cap un Estat més 
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modern, laic i democràtic i, en segon lloc, la necessitat d’una reforma de l’exèrcit. Aquesta 

darrera és donada pel Ministre de Guerra Manuel Azaña
2
, qui cerca la modernització de 

l’exèrcit i la renovació política dels comandaments militars que no han rebut, de manera 

positiva, a la Segona República. Dites eleccions provoquen, per primera vegada, que els 

espanyols vagin en massa a diversos comitès en els que es presenten partits de totes les 

tendències, des de monàrquics fins a comunistes, sortint com a vencedors els partits de 

coalició republicana socialista que formen el govern provisional. Els més votats són el Partit 

Socialista i el Partit Radical (ara centrista d’Alejandro Lerroux, ministre d’Estat) i, per altra 

banda, la dreta queda reduïda a una minoria. 

 

Segons Álvarez Tardío i del Rey reguillo (2012), el segon gran problema del país és la greu 

situació econòmica basada únicament en l’agricultura, activitat existent en la part nord i 

mediterrània de la Península, sent menys del 10 per cent del terreny total. Per tant, es 

considera Espanya un país subdesenvolupat, en el que el dèbil sector industrial només dóna 

treball a una quarta part dels obrers tenint com a resultat una greu situació agrària i 

l’estancament de la indústria. Afegint a aquest esdeveniment la gent que es desplaça a les 

ciutats cercant treball i el cinquanta o seixanta per cent de la població que viu al camp, es 

supera l’índex de pobresa ja que, el treball és molt escàs i està molt mal pagat. És, per això, 

que la gran crisi econòmica afecta tant en lo monetari com en les estructures de l’Estat. 

 

Pel que fa al nivell social del país, hi ha un increment demogràfic el qual afecta l’estabilitat de 

la societat degut a no haver una solidesa econòmica. Per altra banda, hi ha dos aspectes molt 

rellevants què reflecteixen l’important intervenció del Govern republicà:  

 

-La realitat educativa. L’educació es veu afectada tant per la crisi política com per 

la crisi econòmica causada pel dèficit relacionat amb els recursos materials, humans 

i estructurals. L’oferta educativa està allunyada del que s’entén com educació de 

qualitat i, per altra banda, hi ha un desenvolupament de l’acció docent dels mestres.  

 

-Relació religió-estat/estat-religió. El motiu pel que comença l’enfrontament entre 

els dos bàndols és el saqueig i l’incendi de diversos edificis religiosos un mes 

després de ser proclamada la Segona República. Per altra banda,  el govern no posa 

                                                 
2
 Anomenat primer president del govern republicà en les eleccions municipals convocades el juny de 1931 
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mitjans per evitar-ho i, en tres dies, es cremen una centena d’edificis més provocant 

un empitjorament entre les dues institucions. 

 

Es parla de la Segona República, doncs, d’un període de crisis econòmica en el què la tassa 

analfabetisme arrasa amb la majoria, quasi el cent per cent, de la societat alhora que s’inicia 

una separació de l’estat i l’església. 

 

A diferència de l’etapa republicana, el Primer Franquisme (1939 – 1959) és considerat un 

règim polític autoritari, dictatorial i personalista, sorgit amb la victòria de la Guerra Civil 

Espanyola (1936 – 1939) cap d’estat, autoproclamat, del qual va ser Francisco Franco 

Bahamonde (1892 – 1975). S’entén també per “llevar a cabo una sistemática represión con el 

fin de eliminar todos aquellos elementos que, subversivos a sus ideales, pudieran suponer una 

amenaza para sus fines” duent a terme “una labor de limpieza en los órganos de gobierno y 

del funcionariado público, echando de sus puestos de trabajo a todos aquellos militantes de 

izquierda que por sus ideas políticas eran contrarios al Nuevo Régimen y podían influir 

negativamente en el desarrollo de la formación del Nuevo Estado (...)” (Lobo 2007, p. 205) 

 

En quant a política, Francisco Franco, també conegut com “El Caudillo”, concentra tot el 

poder ja que, en ell recau la prefectura de l’estat, la presidència del govern, els comandaments 

de les forces armades i la prefectura nacional de l’únic partit permès: la Falange espanyola 

tradicionalista. Pel que fa al suport, no només en rep de l’església espanyola, sinó que també 

compta amb el suport internacional d’altres estats feixistes com Itàlia i Alemanya, recolzant la 

seva dictadura en tres pilars fonamentals: exèrcit, partit únic (dominat per les JONS i la 

Falange les quals, segons Álvarez Lázaro (2002), podien dur a terme qualsevol activitat i 

pràctica feixista i nazi) i l’església degut a que l’Espanya de la època es considera un estat 

confessionalment catòlic i defensor de la fe, retornant a la institució catòlica el poder i la 

influència perduda durant la república dins l’àmbit educatiu, considerat com “enseñanza 

confesional católica basada en tres premisas fundamentales: educación de acuerdo con la 

moral y dogma católicos, enseñanza obligatoria de la religión en todas las escuelas y derecho 

de la Iglesia a la inspección de la enseñanza en todos los centros docentes
3
” 

 

                                                 
3
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2004). Evolución del sistema educativo Español. Madrid: 

MECD/CIDE 
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Pel que fa a les llibertats democràtiques, queden prohibides durant l’estat totalitari. En un 

primer lloc, els partits i els sindicats queden prohibits i, per altra, els estatus d’autonomia tant 

de Catalunya com del País Basc són derogats i les respectives llengües, perseguides. Els 

mitjans de comunicació queden censurats per l’estat, els funcionaris públics són depurats i, en 

darrer lloc, la salutació feixista, és declarada salutació nacional. 

 

En quant a l’economia del país, hi ha una crisi què provoca una gran penúria i una mala 

situació dels treballadors causada, entre altres factors, per l’aïllament de l’estat del 

proteccionisme comercial i financer a nivell internacional. La precarietat econòmica afecta 

també al nivell educatiu duent a terme el tancament d’instituts i escoles i aturant la 

construcció de centres d’ensenyament proposats durant la II República. Aquests fets són 

deguts a que a Franco no l’interessa, tal com comenta Miró Fernández (1998), gestionar ni 

dur a terme una bona política educativa que faci evolucionar a la societat i al país, sinó l’únic 

que vol aconseguir és preparar a tothom per a lluitar contra els enemics.  

 

A nivell social hi ha un gran descontent cap a les polítiques de Franco. Els fets que 

caracteritzen, entre altres, aquesta desil·lusió són, en primer lloc, l’ús de les places de toros i 

camps de futbol com a depòsits per als presoners membres captivats de l’exèrcit republicà. El 

segon motiu es l’exili dels derrotats i la separació i l’obligatorietat d’assistència als camps de 

concentració de dones i nens. Com a conseqüència sorgeixen els maquis, conjunt de 

moviments guerrillers antifranquistes, d’uns set mil homes refugiats en els monts de tot el 

país, els quals sostenen una silenciosa lluita de guerrilles contra el règim durant la dècada dels 

quaranta, simbolitzant la llibertat individual aconseguida amb l’enfrontament contra el 

sistema i la renúncia a qualsevol tipus de principi (Rodríguez, 2001). 

 

Un dels punts de mira de Franco és l’àmbit educatiu, en el qual crea les Comissions 

Depuradores mitjançant el Decret 66 de 8 de novembre de 1936
4
, les quals s’encarreguen de 

perseguir i acabar amb els mestres d’ideologia esquerrana, laica, lliberal i republicana, 

afusellant-los o negant-los el càrrec a la docència.  

 

                                                 
4
 “El hecho de que durante varias décadas el magisterio en todos sus grados, y cada vez con más raras 

excepciones, haya estado monopolizado por ideologías e instituciones disolventes en abierta oposición con el 

genio y tradición popular…impone la necesidad de purificar la enseñanza, expulsando y sancionando a los 

maestros contaminados por doctrinas disolventes contrarias al espíritu nacional y a la religión católica” 
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1.2.Escola Única i Escola Nacional: definició i concepte 

1.2.1. Escola Única 

 

Al 1876 es crea la Institució Lliure d’Ensenyança
5
 per part de diversos pedagogs tals com G. 

Azcárate, N. Salmerón, E. Montero Rios, R.Mª Lara o Joquín Costa precedida pel seu creador 

Francisco Giner de los Ríos (1839 – 1915), inspirats en el krausisme, sistema filosòfic basat 

en els principis de la laïcitat, la creença adogmàtica i el contacte directe amb l’alumnat degut 

a l’absoluta creença en el poder de la tradició oral. Està regida també, segons Miró Fernández 

(1998), per diversos principis com l’harmonia, la convivència i el respecte entre l’home i la 

societat, el desenvolupament de la ciència i, sobretot, l’alienació a qualsevol interès religiós.  

 La ILE és el fonament principal en el qual es basa l’educació durant la Segona República i, 

per tant, promou l’inici de l’Escola Única, definida com escola pública i mixta què imparteix 

una educació obligatòria, laica, gratuïta i igual per a tots amb la què es pretén lluitar contra el 

gran nivell d’analfabetisme del país (Capitán Díaz, 2002) 

 

En aquesta etapa històrica, entesa com una reforma i modernització de la societat amb 

problemes pendents sense ser solucionats (Valls Montés, 2009), l’ensenyament és l’única 

arma per a poder prosperar i superar l’analfabetisme de la societat aconseguint llibertats i 

diversos ideals de caire laic i secularitzador (Escolano Benito, 2002), representant, alhora i 

segons Viñao (2004), l’auge del regeneracionisme pedagògic a partir dels ideals educatius. És 

aquest el motiu pel qual “la República tuvo el carácter de república pedagógica en un doble 

sentido, por atender preferentemente a la educación y por considerar que solo a través de la 

enseñanza y de la formación personal puede la ciudadanía acceder a la verdadera democracia, 

a la reflexión política y a la elección responsable” (Sánchez Fernández y Rodríguez Rivero 

2007, p.1). 

 

Per altra banda i a demandes d’una ensenyança d’aquest tipus, es crea l’Escola Única, 

caracteritzada per ser una escola laica, obligatòria, gratuïta, unificada i igual per a tots, amb 

mestres dotats d’una ideologia solidària i no religiosa amb el clar objectiu d’atendre a tota la 

població infantil (Escolano Benito, 2002) i, segons Viñao (2004), formats per diversos cursets 

destinats a la preparació de futurs docents republicans.  

 

                                                 
5
 D’ara en endavant: ILE 
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Malgrat la poca validesa i durada de l’educació republicana, és una clara evolució existent de 

la història del nostre país.  

 

1.2.2. Escola Nacional 

 

Acabada la Guerra Civil (1936 – 1939) sorgeix la imposició del Primer Franquisme, entès 

com un sistema dictatorial què vol anar molt més enllà d’un autoritarisme tradicional i de 

qualsevol tipus de solució d’emergència (Riquer, 2010), donant més importància a les armes i 

a la pàtria que a la intel·ligència de la societat. Aquest és el motiu de la creació de l’Escola 

Nacional, sempre sota el control de l’església catòlica i amb un ensenyament nacionalista i 

patriòtic que, segons Viñao (2004), adorava al “caudillo”.  

 

Tal i com passa amb la resta de la vida pública del país, en relació a l’educació, s’inicia un 

procediment de depuració dels docents per tal d’aconseguir una autèntica neteja ideològica, 

fet que posa en perill el desenvolupament del curs escolar a causa de la manca de professorat 

(Lobo, 2007). Els ideals del règim vigent en aquests anys fan que el concepte d’educació sigui 

totalment oposat al de l’educació republicana ja que, es considera una tasca religiosa-política 

amb l’únic objectiu de situar als ciutadans a la línia d’adhesió i compromís amb el nou ordre, 

intensificant l’acció patriòtica als nens, impartint hàbits de disciplina dirigits a virtuts militars 

i fomentant l’amor a l’Exèrcit (Mayordomo Pérez, 1990). Per altra banda, tal i com diu 

Capitán Díaz (2002) i comprenent els ideals de l’època, l’educació es basa en tres principis: 

família, església i Estat i està dirigida al nacional-catolicisme i a la Pàtria espanyola. Per 

aconseguir els tres pilars fonamentals es deixa de banda i es sanciona la ideologia solidària i 

no religiosa dels mestres liberals, sent substituïda pel respecte i imposant diverses matèries 

tals com política, societat, economia, moral i religió (Lobo, 2007). Aquest tipus d’educació és 

impartida a l’Escola Nacional, creada durant el règim franquista i caracteritzada per la 

prohibició de la coeducació, la desaparició de la neutralitat ideològica, inspirada en les 

diferències de gènere i amb un únic objectiu, aconseguir un esperit nacional unit i instal·lar, 

en les noves generacions, l’orgull de la Pàtria (Ruíz de Azúa, 2000), provocant, alhora, un 

dèficit de llocs escolars causat per la impossibilitat, a més d’un milió de nens, d’assistir a 

classe com a conseqüència de la manca de construccions de centres educatius.  

 

És per això que, segons Sánchez Fernández y Rodríguez Rivero (2007), l’aixecament feixista 

provoca un retrocés del sistema educatiu caracteritzar pels mestres i professors assassinats, 
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exiliats, depurats i inhabilitats, pel tancament de diverses escoles i per una ensenyança feixista 

i clerical. 

 

2. OBJECTIUS 

 

Tenint en consideració la introducció i els diversos contextos històrics presentats 

anteriorment, el present treball té com a principal objectiu l’estudi comparatiu de les notables 

conseqüències, tant jurídiques com polítiques i socials, que ha tingut l’aprovació de diverses 

lleis en matèria d’educació al llarg de dos períodes clarament diferenciats de la nostra història. 

Per una banda, la Segona República (1931 – 1939), considerada règim polític demòcrata, 

reformista, moderat i de centre-esquerra, sorgit com a resposta d’esgotament de la situació de 

l’època, tant social com a política, enfocant la necessitat de progrés del país i, per altra banda, 

el Primer Franquisme (1939 – 1959) considerat règim polític autoritari, dictatorial i 

personalista, sorgit amb la victòria de la Guerra Civil Espanyola (1936 – 1939) cap d’estat 

autoproclamat del qual va ser Francisco Franco Bahamonde (1892 – 1975). 

 

En primer lloc, es fa un anàlisis dels règims jurídics aplicats en una matèria tant important 

com és l’educació, intentant resumir el marc normatiu de la Constitució Espanyola de 1931 i 

de la Llei d’Educació Primària de 1945, sobre el qual es sustenta el règim educacional, 

ressaltant les principals característiques i directrius que guien les polítiques educatives al llarg 

d’ambdós períodes històrics. 

 

En darrera instància i no per això menys important, es du a terme en el present estudi un 

anàlisi comparatiu del concepte de l’Escola Única republicana i l’Escola Nacional franquista, 

accentuant-nos, especialment, en el paper que tenen les diferents polítiques, així com les 

conseqüències socials i polític-jurídiques que tenen sobre els diversos agents educatius tals 

com els mestres, alumnes, infraestructures escolars i la  religió.   

 

Per tant, partint de l’objectiu general, es consideren els objectius secundaris següents: 

 

- Conèixer el marc normatiu sobre el qual es sustenta el règim educacional durant la 

Segona República i durant el Primer Franquisme: la Constitució Espanyola de 1931 i 

la Llei d’Educació Primària de 1945, respectivament. 
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- Realitzar un estudi dels dos tipus d’escola, Única i Nacional, tractant les 

contrastacions i modificacions sofertes. 

- Dur a terme un anàlisis de les causes i conseqüències de l’aplicació de les diferents 

polítiques educatives sobre diversos agents tals com la construcció d’infraestructures 

escolars, els alumnes, els mestres i el paper de l’església. 

- Fer una triple comparativa d’ambdues etapes històriques junt amb l’actualitat dels 

anteriors camps analitzats. 

- Ser conscients del que aporta el passat al nostre present. 

- Entendre la realitat educativa actual. 

 

3. METODOLOGIA  

 

Per a dur a terme el treball, he emprat una metodologia descriptiva qualitativa basada en la 

recerca de fonts bibliogràfiques i diversos anàlisis en llibres, revistes digitals i articles de 

diversos autors i pedagogs.  

En un primer moment he iniciat el treball amb un objectiu principal, analitzar amb profunditat 

el poder i paper que l‘Església ha tingut durant la Segona República i el primer franquisme en 

l’àmbit educatiu. Convençuda de la tria del tema, he consultat la plana web de la Universitat 

de les Illes Balears, a la secció de biblioteca, per a saber quina mena de recursos hi ha què 

tractin ambdues èpoques històriques, fent una cerca senzilla amb les paraules “educació” i 

“franquisme” i, per altra banda, una cerca complexa, amb més d’una paraula, introduint 

“Segona República”. Tant l’edifici Guillem Cifre com el Ramon Llull, compten amb diversos 

llibres els resums dels quals m’indiquen que tracten el tema elegit. Per tant, anant a les 

biblioteques i agafats vuit llibres del primer edifici i tres del segon, respectivament, he 

començat a llegir-los, adonant-me que la informació què aporten i faciliten és molt 

interessant, molt àmplia i sembla realment útil per a poder fer el meu Treball de Final de 

Grau. 

 

 Després de donar-li mil voltes, he decidit fer una introducció del fonamental terme 

“educació” ja que, és el concepte protagonista del treball. Seguidament, m’he centrat en el 

context històric i social de les dues etapes històriques anteriorment anomenades, informació 

bàsica i molt important estreta dels llibres per a poder endinsar-nos en aquelles èpoques i 

entendre millor el nostre passat. Per altra banda, he seguit amb una breu descripció de cada 

una de les escoles de les dues èpoques, l’Escola Única de la República i l’Escola Nacional del 
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franquisme, donant a conèixer les característiques bàsiques que marquen una clara oposició 

entre elles. Per a realitzar aquesta part, considerada el marc teòric o introducció, he emprat els 

documents agafats de les biblioteques i, per altra banda, he anat cercant llibres i articles per 

internet posant paraules clau tals com “educació republicana”, “Escola Nacional”, “crisi 

econòmica de la Segona República”, etc. fet que m’ha facilitat la recerca trobant revistes 

digitals i tesis de diversos autors les quals quals es centren i/o tracten els temes.  

 

Tal i com ha anat incrementant el meu coneixement, a mesura que he anat llegint els llibres i 

revistes, han sigut tantes les ganes, que he decidit enfocar el meu treball cap a l’anàlisi de 

diversos aspectes contradictoris de l’àmbit educatiu, tant republicà com franquista, els quals 

apareixen en cada una de les fonts consultades, fet que demostra la importància que tenen. 

Aquest és el motiu pel qual he decidit enfocar-ho a l’anàlisi i, alhora, clara comparació, de la 

creació d’infraestructures escolars duta a terme, l’organització de sexes en les aules i escoles, 

la situació dels mestres en l’àmbit educatiu i el control i paper de l’Església a l’Escola, fent un 

petit incís en l’ús de la llengua. 

 

Per a poder dur a terme tals anàlisis, he trobat diverses publicacions, llibres i revistes digitals, 

a través de les bases de dades Dialnet i de la UIB cercant, una vegada més, per paraules clau. 

Per altra banda, també he anat fent una recerca filtrada per anys, fet que m’ha facilitat trobar 

diverses obres les quals m’han servit per a complementar el meu treball.  

 

No només he tractat amb materials digitals i de la Universitat de les Illes Balears, sinó que 

també n’he consultat diversos a la biblioteca de la UPC , Universitat Politècnica de Catalunya, 

on hi accedeixo per a estudiar cada vegada que vaig a visitar a la meva família a Vilanova i la 

Geltrú (Barcelona). En aquesta biblioteca he pogut extreure molta informació de cinc dels 

llibres referenciats els quals m’han servit de molta ajuda. Per altra banda, també m’he dirigit a 

la Biblioteca Municipal de Vilanova, on he trobat set llibres més, tant interessants com útils 

per a la continuïtat del meu treball. 

 

El meu treball no només tracta d’una recerca de fonts bibliogràfiques de llibres i revistes, sinó 

que també hi juguen un paper molt important cada una de les lleis tractades des del 1931 fins 

al 1959. Parlant, en primer lloc, la Constitució espanyola de 1931, cal dir que l’he pogut 

trobar fàcilment a través de la base de dades de la UIB, accedint als recursos electrònics i 

prosseguint amb la base de dades per tema, en aquest cas Dret. Una vegada aparegudes les 
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diverses opcions, he clicat a l’apartat on posa “consultar Westlaw Bibliotecas” el qual m’ha 

aportat els continguts proposats. És necessari saber que cada una de les lleis, decrets i articles 

pertanyents de la Segona República, els he trobat a la Gaceta de Madrid i, les lleis, decrets i 

articles del període franquista, a través del Butlletí Oficial de l’Estat. En un primer moment he 

intentat fer aquestes recerques a través de la pàgina principal de la Gaceta de Madrid però, 

posteriorment, m’ha servit com a ajuda complementària l’opció, anteriorment explicada, de 

“Westlaw Bibliotecas”, la qual permet accedir a la pestanya de “legislació” i allà poder fer la 

recerca, posant paraules clau, títol, rang, dades, etc. Gràcies a això, he pogut fer un anàlisi 

minuciós de la Constitució espanyola del 1931 pel que fa als articles 25, 26, 36, 40 i 50; 

Decret de 30 de maig de 1931; Decret de 24 de juny de 1931; Decret de 29 de setembre de 

1931; Decret de 3 de juny de 1933; Llei d’Educació Primària de 1945 pel que fa als articles 3, 

14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Decret 66 de 8 de novembre de 1936; Llei publicada a la 

Jefatura del Estado de 4 de febrer de 1939; Decret de 18 de novembre de 1949; Llei de 

Construccions Escolars de 22 de desembre de 1953; Llei de 17 de juliol de 1956; Decret de 30 

de desembre de 1961 i Decret de 12 de febrer de 1969.  

 

Una vegada acabada la part dels “resultats”, he decidit fer la part de “discussió” emprant 

diverses gràfiques per tal de fer més visual el treball i no tracta’l únicament amb informació 

teòrica. Per aquest motiu, he emprat diversos models, un per cada un dels aspectes següents: 

- Creació d’infraestructures escolar   

- Organització de sexes 

- Control i paper de l’Església a l’escola 

D’aquesta manera, es pot contrastar de manera visual i ràpida, complementada d’una breu 

explicació i conclusió, els canvis soferts des de la Segons República fins l’actualitat. 

 

4. DESENVOLUPAMENT DELS CONTINGUTS 

 

Al llarg de les dues etapes històriques del nostre país s’elabora, per un costat la Constitució de 

1931, republicana, i, per altra, la Llei d’Educació Primària de 1945, franquista, tractant-se, en 

ambdues, diversos eixos fonamentals els quals marquen una clara diferència què caracteritza 

l’oposada i contradictòria ideologia vigent des de l’any 1931 fins el 1959. 

  



17 

 

En els punts posteriors, podem veure les diverses lleis amb les seves decisions fonamentals 

com ho són l’ús de la llengua, la creació d’escoles amb els seus Plans respectius, 

l’organització de sexes dins l’aula, la situació dels mestres en l’àmbit educatiu i el control, 

paper i poder de l’Església a l’escola. 

 

4.1.Règim jurídic de l’educació des d’una perspectiva constitucional: 

Constitució de 1931 

 

Arribada la Segona República, hi ha la necessitat d’elaborar una nova Constitució la qual 

reflecteixi els ideals pels què es lluita, sempre encaminats a aconseguir una disminució 

d’analfabetisme del país. Tal constitució és aprovada el 9 de desembre de 1931 per part de les 

Corts i es coneix com la Constitució Espanyola de 1931. 

 

Segons l’article 48
6
 de la Constitució, els principis que regeixen l’educació són la participació 

a l’Escola Única anteriorment tractada, l’obligatorietat, unificació, laïcitat i gratuïtat de 

l’ensenyança primària i la llibertat de càtedra
7
, sent aquesta la única via per a superar la gran 

tassa d’analfabetisme de la societat i així poder solucionar l’obscur avenir de la nació, 

aconseguint una renovació educativa (Samaniego Boneu, 1977) amb qualsevol tipus de fusió, 

ja sigui social, política i eclesiàstica. Per altra banda també es tracten temes que, introduïts de 

manera resumida, requereixen una solució:  

1. Millora de les condicions dels mestres, donada en dues direccions: 

1.1.Consideració salarial. Es duu a terme un increment del sou, aproximadament del 

trenta-cinc per cent, arribant a un sou d’unes tres mil pessetes. 

1.2.Desenvolupament dels mestres en la funció pública. Aquesta mesura està 

destinada a promoure cursos i afavorir la incorporació de mestres a les escoles. 

                                                 
6
 “El Servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas 

enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, 

profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda 

reconocida y garantizada. La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente 

necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la 

aptitud y la vocación. La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará 

en ideales de solidaridad humana. Se reconoce a las Iglesias el derecho sujeto a inspección del Estado, de 

enseñar respectivas doctrinas en sus propios establecimientos” (Gaceta de Madrid.-.Núm.344 de 10 de 

desembre). 

 
7
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2004). Evolución del sistema educativo Español. Madrid: 

MECD/CIDE 
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2. Creació dels Consells de Protecció Escolar. Són constituïts com a organismes que 

s’encarreguen de protegir i defensar l’escola en diferents nivells en els que es 

desenvolupa.  

3. Millora dels recursos escolars. Per una banda, el Govern proposa un Pla per a projectar 

certes construccions d’edificis escolars en cinc anys, sense arribar a assolir l’objectiu. 

En segon lloc, els Consells de Protecció Escolar fomenten el suport de les cantines 

escolars per a que els nens tinguin una alimentació assegurada i, com a conseqüència, 

un bon rendiment escolar. Finalment, les Missions Pedagògiques associades a la ILE 

procuren alfabetitzar a gran part de la població amb accés restringit i limitat a 

l’educació.   

 

Les prioritats de la República en quant a educació, segons Navarro García (1993) són òbvies i 

segueixen un ordre, començant amb la política lingüística la qual permet, amb l’Article 50
8
, 

l’ús de les llengües pròpies de cada regió del país, a part de l’obligatorietat de l’estudi de la 

llengua castellana. En segon lloc es segueix amb la creació d’escoles i l’organització dels nens 

a les aules, tractant, a continuació, la situació dels mestres i el paper de la dona acabant amb el 

poder de l’Església a l’escola (Samaniego Boneu, 1977). 

 

A continuació es fa un anàlisi més profund de les accions legislatives republicanes dutes a 

terme per a poder assolir el tipus d’educació tractat a la Constitució, una educació pública, 

obligatòria dels sis als nou anys, gratuïta, laica, activa i bilingüe sense cap tipus de 

discriminació, ja sigui per sexe o classe social. 

  

4.1.1. Accions legislatives republicanes 

4.1.1.1.Creació d’infraestructures escolars 

 

Una de les principals prioritats per part del Govern és l’obertura o creació d’aules en localitats 

concretes, motiu pel qual es crea el Pla Quinquennal mitjançant a través del Decret de 24 de 

juny de 1931
9
 amb el què es proposa l’obertura, segons Viñao (2004), de set mil escoles el 

                                                 
8
 “Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se 

concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de 

enseñanza en todos los Centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas”  

  
9  “Urge trazar un plan para que en un plazo de cinco años puedan crearse todas esas escuelas que hoy demanda el país, 

llevando a los presupuestos respectivos las cantidades necesarias para dotar esas nuevas plazas (…). El Gobierno provisional 

de la República decreta: Artículo 1.º Se autoriza al Ministerio de Instrucción pública para crear, a partir del 1.º de Julio, 7.000 

plazas de Maestros y Maestras con destino a las Escuelas Nacionales”  (Gaceta de Madrid.-.Núm.175 de 24 de junio 1931). 
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primer any i quatre mil més durant els quatre anys restants, donant plaça a set mil mestres el 

primer any i cinc mil places els anys restants (Pérez Galán, 2000). L’any 1933, amb l’arribada 

del Bienni Negre, s’habiliten única i aproximadament quinze mil aules, xifres que, encara sent 

inferiors a les proposades, indiquen la major empenta a l’educació pública del nostre país al 

llarg de tota la història (Burgos Ruíz, 2007). Per altra banda, es crea el Pla Nacional de 

Cultura en el qual es proposa la construcció d’escoles basades en els principis racionalistes i 

higienistes per tal d’incrementar l’escolarització dels nens que no poden accedir, per manca 

d’espai, a les aules obertes en diverses localitats del país. 

Tant el Pla Quinquennal com el Pla Nacional de Cultura persegueixen un mateix objectiu, 

l’escolarització universal de la població infantil del país (García Salmerón, 2004; Samaniego 

Boneu, 1977). 

 

No es tracta d’un procés de creació d’escoles senzill ja que, en primer lloc s’ha d’habilitar un 

crèdit, per part de l’Estat, per a poder pagar el sou del mestre de la respectiva aula. 

Seguidament, a la Gaceta de Madrid han d’aparèixer les localitats en les què s’obriran les 

aules i, com a passa final, els ajuntaments han d’aportar el mobiliari necessari per a poder dur 

a terme les classes. Si aquesta darrera passa no es compleix per manca d’espai, mobiliari, 

materials necessaris i/o problemes econòmics, la creació de les aules queda anul·lada a la 

Gaceta. Dites anul·lacions queden contrastades fins l’any 1933, moment en el què, per motius 

desconeguts, deixen de publicar-ne (García Salmerón, 2004) 

 

Deixant de banda la creació i construcció d’aules i escoles, ocupa un important paper el 

naixement, la realització i expansió del Patronat de Missions Pedagògiques a l’article 1 

mitjançant el Decret de 30 de maig de 1931
10

 amb l’objectiu de fer arribar la cultura general a 

tots els racons del país, des de les zones més cèntriques fins als pobles més petits i allunyats, 

constituït per una Comissió Central a Madrid i diverses Comissions provincials d’ensenyança 

(Pérez Galán, 2011). Les Missions Pedagògiques, segons Gimeno Perelló (2010), 

persegueixen tres clars objectius.  

En primer lloc i en relació amb el foment de la cultura general, s’estableixen biblioteques 

populars, fixes i circulants i es duent a terme conferències públiques, sessions 

                                                                                                                                                         
  
10

  “Artículo 1.º Dependiente del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes se crea un “Patronato de 

Misiones pedagógicas” encargado de difundir la cultura general, la moderna orientación docente y la educación 

ciudadana en aldeas, villas y lugares, con especial aleación a los intereses espirituales de la población 

rural“ (Gaceta de Madrid.-.Núm.150 de 30 de Mayo 1931). 
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cinematogràfiques i musicals i audicions per radio i discs (Otero Urtaza, 1982), obrint 

colònies i cantines i facilitant l’aliment necessari als alumnes per tal de satisfer les seves 

necessitats bàsiques i així poder tenir una millora concentració i poder assolir diversos 

coneixements i continguts (Le Gal, 2005).  

En segon lloc, en relació a l’orientació pedagògica, es posen en pràctica diferents cursets 

enfocats per als mestres i així poder tractar llisons pràctiques relacionades amb els nens, 

rebent el nom de Cursets d’Informació Cultural (Samaniego Boneu, 1997). També, segons 

Solà Gussinyer (1983), es duen a terme diferents sortides i excursions per tal de culturitzar a 

la societat i disminuir, doncs, l’índex d’analfabetisme. 

En darrer lloc i tractant la cultura ciutadana, es poden en actiu diverses reunions, conferències 

i lectures en les quals s’opina sobre l’Estat, estructura i poders per tal de prosperar i no 

retrocedir.  

 

Gràcies a cada una de les infraestructures escolars creades i incloses durant la Segona 

República, segons Vilanova Ribas i Moreno Julià (1992), l’analfabetisme, conegut també com 

a “lacra” de la societat, comença a encaminar-se cap a l’èxit cultural de la població i, 

l’alfabetització cap a la seva plenitud malgrat el càlcul de la tassa d’escolarització no sigui un 

procés senzill a causa de l’heterogeneïtat, tant històrica com a geogràfica, de les seves 

condicions legals, teòriques i reals (Guereña, 1994). 

 

4.1.1.2.Organització de sexes: coeducació 

 

Una altra de les propostes educatives dutes a terme és la coeducació, terme què fa referència a 

l’educació conjunta de dos o més grups de població diferents. En el cas de la II República es 

parla d’una coeducació entre nens i nenes o homes i dones, produint un gran escàndol al no 

estar ben vista, per una part de la societat, una ensenyança d’ambdós sexes per igual a les 

mateixes escoles i aules, compartint pupitres i amb les mateixes condicions (Gómez i Romero 

Morante, 2007). 

 

L’Escola Nova i, de la seva mà, la ILE, ambdues de pensament progressista, proposen la 

coeducació com l’element més rellevant, important i significatiu amb el què aconseguir una 

societat democràtica i igualitària basada, segons Palacio Lis (1992), en la convivència natural 

dels dos sexes, pensament totalment oposat al de les institucions eclesiàstiques les quals 

defensen una educació diferenciada i separada per a nens i per a nenes. 
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Pel que fa a les nenes, deixen d’aprendre, única i exclusivament, a resar i cosir i, junt amb els 

nens posen en pràctica, segons Cortada Andreu (1988), la lectura i escriptura, aprenent a 

contar i tractant matèries troncals alhora que manipulen materials no sexistes (Cortada 

Andreu, 1993). Encara implantada la coeducació, la introducció del sexe femení als valors i 

interessos masculins no les allibera de les seves funcions i obligacions tradicionals com a 

mestresses de casa i mares de família, sent aquest el motiu pel qual no s’inclouen als nens 

dintre del pla d’estudis i coneixements d’habilitats domèstiques (Capel Martínez, 1982). 

 

Es parla de la implantació de la coeducació durant l’etapa de la Segona República com un 

procés molt curt però, alhora, beneficiós per a les nenes i  per a les dones perquè no 

s’aconsegueix només un avanç en quant l’escolarització, sinó també perquè, segons Cortada 

Andreu (1988), hi ha un gran canvi i evolució en la formació de les mestres i en el dret de 

poder cursar qualsevol tipus d’estudis, mitjans i superiors, caracteritzats sempre per la 

llibertat, justícia i igualtat.  

 

4.1.1.3.  Situació dels mestres en l’àmbit educatiu 

 

Després d’haver-se aplicat el bilingüisme, la creació i construcció d’aules i escoles, les 

Missions Pedagògiques i la coeducació, els mestres tenen també el seu protagonisme.  

 

El conjunts de professorat, funcionaris públics tots ells, deixen de ser seleccionats, per a poder 

dedicar-se a l’ensenyança, mitjançant el tradicional sistema d’oposicions ja que, s’implanten, 

tal com diu Navarro García (1993), cursets de formació orientats a millorar les seves 

preparacions pedagògiques, sent aquest el nou tipus de selecció del professorat conegut com 

Pla Professional de 1931 establert mitjançant el Decret de 29 de setembre de 1931
11

 amb el 

qual es reconeix al mestre com a passa essencial i fonamental per a la reforma de l’educació 

del país.  En els cursos de formació, amb un claustre mixta per primera vegada en la història 

del país i amb tres períodes que comprenen els estudis de cultura general, formació 

professional i pràctica docent, s’ensenya als mestres, segons Iglesias (2006), que la base de 

                                                 
11

 Preàmbul del Decret: “Urgía crear escuelas, pero urgía más crear Maestros; urgía dotar a la Escuela de medios 

para que cumpliera la función social que le está encomendada; pero urgía más capacitar al Maestro para 

convertirlo en sacerdote de esta función; urgía elevar la jerarquía de la Escuela, pero urgía igualmente dar al 

Maestro de la nueva sociedad democrática la jerarquía que merece y merecerá haciéndole merecedor de ella” 
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tota ensenyança és la d’educar abans que instruir, tant a homes com a dones, per a ser capaços 

de ser bons ciutadans. 

 

Per altra banda, es permet gaudir d’una gran varietat de didàctiques degut a que els mestres 

tenen el dret de treballa amb la metodologia amb la qual es vegin més preparats (Molero 

Pintado, 1977). Per tant, la República no es caracteritza per tenir una metodologia fixa ni 

inamovible d’ensenyança, sempre i quan sigui activa i ajudi als nens, tal i com comenta Sero 

Sabate (2011), a pensar i a combinar l’intel·lectual amb lo emocional, sent aquest el motiu pel 

quan s’imparteixen matèries noves com esports, natació, jocs a l’aire lliure, música, dibuix i 

treball manual què permeten als nens emprar la seva imaginació i creació, tractant-se 

d’assignatures totalment desterrades de l’escola tradicional i típica (Pérez Galán, 2011). 

D’aquesta manera, es substitueixen les metodologies memorístiques i mecàniques per 

l’aprenentatge pràctic i experimental.  

 

Pel que fa a les dones, la Constitució estableix la igualtat jurídica a l’Article 25
12

 entre homes 

i dones evitant qualsevol tipus de discriminació i, per altra banda, els  mateixos drets 

electorals per ambdós sexes a l’Article 36
13

, fet que les permet participar dins qualsevol 

activitat de l’àmbit públic i escollir l’ocupació i professió desitjada sense cap tipus de 

distinció tal i com estableix l’article 40
14

. És, a partir d’aquest moment en el què el sexe 

femení ocupa un gran poder dins l’àmbit educatiu.  

 

Les mestres, les quals es senten identificades, tal com diu Martínez Ten (2014), amb les idees 

de la República en quant a la laïcitat, llibertat de càtedra i pensament i llibertat individual 

ocupen un gran i important paper degut a que participen activament en les Missions 

Pedagògiques, en biblioteques populars i en les colònies i cantines, defensant i practicant, 

segons Sánchez de Madariaga (2012), la coeducació i duent a terme l’experimentació i 

mètodes participatius d’aprenentatge, treballant a l’aire lliure i fent excursions alhora que 

fomenten l’educació físic i reivindiquen les pràctiques educatives renovadores, motiu de 

                                                 
12

 “Art. 25. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la 

riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas”. 

 
13

 “Art. 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos 

electorales conforme determinen las leyes”. 

 
14

 “Art. 40. Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su 

mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen”. 
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sanció i condemna a partir de l’arribada del règim franquista, propera etapa històrica 

desenvolupada al treball. 

 

Per tant, es parla de les mestres republicanes com les que es transformen en models de 

ciutadans no sols per a les seves alumnes, sinó per a la societat en general pel motiu de ser 

dones modernes, autònomes i compromeses (Moya, 2013). 

 

4.1.1.4. Control i paper de l’Església a l’escola 

 

Al tractar-se d’una ensenyança laica, el 13 de maig de 1931, el Director General 

d’Ensenyament Primari, Rodolfo Llopis, declara el lliure ensenyament de la religió als 

mestres i la lliure elecció, segons conveni amb els pares, de treure o mantenir a les aules els  

símbols religiosos els quals, segons Amérigo y Pelayo (2013), la societat els sent i els 

identifica com part d’identitat cultural, històrica i patrimonial, generant-se, doncs, un 

increment de conflictes causats pel reconeixement de llibertat i produint, entre la societat 

espanyola, un canvi i una constant evolució. Mesos després, exactament al juliol, tal com diu 

Viñao (2004), es du a terme l’estatalització de l’ensenyament, consolidant-se una educació 

laica i prohibint-se, alhora, l’ensenyament privat amb fins confessionals. Posteriorment, el 16 

d’agost del mateix any, just en haver-se declarat el lliure ensenyament de la religió a les aules 

amb el què, segons diu Sero Sabate (2011), implica que els estudiants tinguin la possibilitat de 

passar d’un grau d’ensenyança a un altre amb iguals oportunitats, l’Episcopat fa pública una 

carta col·lectiva exposant les conseqüències negatives que sofreix l’Església catòlica amb la 

Constitució de la II República (Batllori i Arbeloa, 1977) i comunicant, a la vegada, diversos 

principis. En primer lloc, fan constància a la negació de l’atribució a l’autoritat civil del 

control de les escoles públiques; en segon lloc, defensen el dret de l’església  a intervenir en 

qualsevol tipus d’ensenyança privada o pública i, en darrer lloc, esmenten l’atac a les 

llibertats de culte, pensament, ensenyança i impremta causades per la reforma protestant 

(Viñao, 2004). 

 

 

Per altra banda, des que queda plasmat en la Constitució que l’Estat espanyol no té religió 

oficial, s’inicia un gran conflicte entre estat-religió què roman fins al final de la Segona 
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República. Aquest enfrontament empitjora quan, tal i com estableix l’article 26
15

 l’església 

queda exempta d’ajudes econòmiques per part de les administracions públiques, s’elimina el 

pressupost del Clero i se li prohibeix el dret a l’educació i a qualsevol tasca duta a terme fins 

el moment, produint-se, com a conseqüència i constatat en el mateix article
16

, la Dissolució de 

la Companyia de Jesús passant a ser de  l’Estat tots els béns de l’església. Tal com diu 

Vilanova Ribas i Moreno Julià (1992), els membres de la Companyia de Jesús, tenen prohibit 

viure en un mateix domicili i dur a terme reunions o associacions per a continuar els fins de 

l’ordre. Encara així, segueixen dedicant-se a la docència en acadèmies i escoles 

subvencionades per famílies amb una alta condició econòmica i social de manera clandestina. 

 

Els ordres i les congregacions religioses, totalment en contra de la Constitució republicana, es 

sometent a una llei especial què garanteix la limitació i abstenció d’activitats religioses 

recollides en una sèrie de títols i articles (Batllori i Arbeloa, 1977). Es tracta de la Llei de 

Confessions i Congregacions Religioses
17

, votada per les corts i exceptuant als jesuïtes ja que, 

una vegada dissolts, no tenen cap tipus de dret. Després de ser tractada, debatuda i aprovada 

per les Corts Constituents causa la ruptura definitiva entre església i estat, Pío XI, papa de 

l’Església catòlica del moment, promulga, com a resposta a la violenta repressió i a la injusta 

situació creada a l’Església, l’encíclica Dilectissima nobis, carta pastoral amb la qual es 

condemna al règim republicà (Moreno Seco, 2003).  

 

Per tant, l’església perd, durant la Segona República, qualsevol tipus de poder sobre 

l’ensenyament i queda molt descontenta amb la política democràtica originada i amb els 

principis de l’Escola Única. 

 

 

                                                 
15

 “Art. 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial. 

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán 

económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total 

extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero. (…) se someterán a una ley especial 

votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases: (…) 4.ª Prohibición de ejercer la 

industria, el comercio o la enseñanza”. 

 
16

 “Art. 26. (…) Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres 

votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán 

nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes (…)”. 

 
17

 La Llei relativa a les Confessions i Congregacions Religioses queda constatada a la Gaceta de Madrid.-núm. 

154 de 3 de Junio 1933, pàgines 1651 a 1653. 
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4.2.Règim jurídic de l’educació des d’una perspectiva constitucional: Llei 

d’Educació Primària de 1945 

 

El 17 de juliol del 1945, anys després de l’inici del règim totalitari, es crea una nova llei 

d’educació, la Llei d’Educació Primària de 1945
18

, amb la què es pretén orientar als infants a 

la formació, basada en el nacionalcatolicisme, per al futur treball a la indústria, comerç o 

treball agrícola, produint una plasmació incompleta dels plantejament de la Segona República 

(Delgado Criado, 1994). 

 

Segons Sánchez-Redondo Morcillo (2004), en cada etapa històrica hi predomina una 

ideologia diferent, amb la intenció de ser transmesa i reproduïda. En el cas del franquisme, 

segons Palacio Lis i Ruíz Rodrigo (1993),els ideals i valors principals en els quals es basa el 

règim totalitari, incloent l’educació, són tres: Pàtria (una i indivisible), Religió (catòlica, 

apostòlica, romana amb connotacions integristes) i família (amb rols socials discriminadors), 

tenint tot el poder les institucions eclesiàstiques què posen fre a tot el que es considera com 

falsedat, anarquia i llibertinatge. Es tracta d’una educació religiosa
19

, nacional
20

, gratuïta
21

, 

basada en la separació de sexes
22

 i obligatòria
23

. 

 

                                                 
18

 Publicada al B.O. del E.-Núm. 199 el 18 de juliol de 1945, pàgines 386 a 416. 

 
19

 “Artículo quinto.-La educación primaria, inspirándose en el sentido católico, consubstancial con la tradición 

escolar española, se ajustará a los principios del Dogma y de la Moral católica y a las disposiciones del Canónico 

vigente” 

 
20

 “Artículo séptimo.-La lengua española, vínculo fundamental de la comunidad hispánica, será obligatoria y 

objeto de cultivo especial como imprescindible instrumento de expresión y de formación humana, en toda la 

educación primaria nacional”. 

 
21

 “Artículo trece.-La educación primaria oficial será gratuita (…) La gratuidad no supondrá jamás desdoro ni 

trato distinto, ni excluirá la aportación (…) de un mínimo de derechos de matrícula por parte de los alumnos 

cuyas familias puedan abonarlo. 

 
22

 “Artículo catorce.-El Estado por razones de orden moral y de eficacia pedagógica, prescribe la separación de 

sexos y la formación peculiar de niños y niñas en la educación primaria. 

 
23

 “Artículo dieciocho.-En armonía con el desarrollo psicológico de los alumnos, la enseñanza primaria 

comprenderá los siguientes periodos: Primero.-Período de iniciación (…) Segundo.-Período de enseñanza 

elemental.-De los seis a los diez años. Tercero.-Período de perfeccionamiento.-De los diez a los doce años. 

Cuarto.-Período de iniciación profesional.-De los doce a los quince años (…) Son estrictamente obligatorios en 

todas las Escuelas el segundo y tercero (…)”  
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Per altra banda, a part de negar-se i rebutjar-se, tal com diu Burgos Ruíz (2007), l’ideari de la 

Institució Lliure d’Ensenyança i els postulats pedagògics de la República, l’educació és 

emprada com a vehicle transmissor de la ideologia del país caracteritzada per la depuració de 

mestres i per la ideologia nacional-catòlica, sense preocupar-se, directa o indirectament, de la 

seva organització i estructura i emprant, com a única llengua materna permesa i únic vincle 

essencial de la societat del país, l’espanyol
24

. 

 

Pel que fa a la depuració del col·lectiu del magisteri republicà, segons Miró Fernández 

(1998), es tracta d’una activitat programada i de radical duresa establerta mitjançant mb el 

Decret 66 de 8 de novembre de 1936
25

, amb la què es pretén acabar amb la ideologia 

democràtica, anticlerical i liberal de l’àmbit educatiu. Per altra banda, la ideologia nacional-

catòlica fa que els mestres siguin triats per criteris polítics, no pedagògics i adoctrinats en el 

catolicisme, tractant tres blocs temàtics diferents: religiós, educatiu-formatiu i  polític-cívic. 

 

Es parla, doncs, d’un retrocés de la història educativa i cultural de la societat del nostre país 

degut a estar davant d’una educació obligatòria dels 6 als 12 anys, caracteritzada per l’ús 

exclusiu de la llengua castellana, per la separació de sexes, per una educació diferenciada i 

sexista amb un ensenyament autoritari, disciplinat i allunyat dels interessos dels nens i per 

l’actitud passiva d’aquests. 

 

4.2.1. Accions legislatives franquistes 

4.2.1.1. Creació d’infraestructures escolars 

 

El règim franquista acaba amb el procés de construcció d’escoles iniciat a l’època anterior. En 

primer lloc, es crea un Pla Quinquennal mitjançant el Decret de 18 de novembre de 1949
26

, 

                                                 
24

 Ídem nota número 20. 

 
25

 “El hecho de que durante varias décadas el Magisterio, en todos sus grados y cada vez con más raras 

excepciones, haya estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta 

oposición con el genio y tradición nacional hace preciso que, en los momentos por que atravesamos, se lleve a 

cabo una revisión total y profunda en el personal de Instrucción Pública (...) extirpando así de raíz esas falsas 

doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra 

patria” (B.O. del E.-Núm.27 de 11 de Noviembre de 1936)  

 
26

 “Artículo primero.-Se autoriza al Ministro de Educación Nacional para que en un plazo de cinco años se creen 

treinta mil Escuelas Nacionales, distribuidas en todo el territorio español según las necesidades más urgentes y a 

tenor de lo que determina el artículo diecisiete de la Ley de Educación” (B.O. del E.-Núm337 de 3 de diciembre 

de 1949, página 5059) 
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amb el qual l’Estat es disposa a participar en la creació d’escoles, anunciant la construcció de 

trenta mil edificis en cinc anys sota la participació i responsabilitat directa dels ajuntaments  

atesos a la legislació vigent, Pla que no s’arriba a dur a terme per la manca de regulació de la 

repartició de recursos i dels sistemes de construcció escollits (Guruchaga, 1985). Per altra 

banda és necessari dir que es parla d’una xifra de 17.218 creacions d’escoles incloent-se, 

segons Álvarez Lázaro, (2002), a la xifra total, escoles edificades i habilitades a la República, 

recreades, convalidades o que no han iniciat encara el seu funcionament i no edificades des de 

zero. 

 

La falta de construcció d’escoles no està únicament lligada a la manca de mitjans, sinó que 

també està relacionada a un motiu doctrinal, recollit a l’article 17
27

 de la Llei d’Educació 

Primària de 1945, deixant clar que l’Estat no és l’encarregat de dur a terme edificacions 

escolars sinó d’estimular-ne la creació pels altres i intervenint en elles únicament en cas 

d’emergència, deixant-se clar el paper del protagonisme de la societat sobre l’educació i de la 

intervenció subsidiària de l’Estat (Menéndez Pelayo, 2012) 

 

En segon lloc, entre els anys 1951 i 1955 es registra, com a resultat de la única Llei de 

Construccions Escolars de 22 de desembre de 1953
28

, una mínima reactivació en l’acció al 

tema (Comellas García-Llera, 2015). Amb aquesta llei es planteja arribar a mil edificis 

escolars amb la participació de tres promotors oficials, l’Estat i les juntes provincials les quals 

construeixen per sí mateixes o fan aportacions econòmiques als tercers promotors, els 

ajuntaments, excloent-ne als compostos per menys de mil habitats ja que es consideren com a 

pobres.  

Per una manca a nivell econòmic no s’assoleix l’objectiu plantejat i gran part de la població 

queda, novament, desfavorida (Tusell Gómez, 2012) 

 

En tercer lloc i com a conseqüència dels plans anteriors fallits, es crea un nou Pla  

                                                 
27

 “Artículo diecisiete.-El Estado estimulará la creación de Escuelas, y las creará por sí mismo si fuese necesario, 

hasta alcanzar en cada localidad un número no menor de una por cada doscientos cincuenta habitantes” 

 
28

 Preàmbul del Decret: “Regula el sistema de las construcciones escolares sobre la base de una amplia 

colaboración económica de los Ayuntamientos con arreglo a unos porcentajes establecidos en la misma Ley y en 

disposiciones complementarias” 
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Quinquennal a través de la Llei de 17 de juliol de 1956
29

, recolzat per una emissió del Deute 

per import de dos mil cinc-cents milions de pessetes per a la construcció de 25.000 escoles en 

els cinc anys vinents. Encara així, segons Sánchez-Redondo Morcillo (2004), no es cobreix la 

xifra d’escolarització total degut a que no s’ha tingut en compte, des d’un principi, la 

substitució de locals mal condicionats per altres en millor estat, fet que duplica la xifra 

d’escoles i aules proposades a millorar i edificar.  

 

Encara així, durant set anys, a part de clausurar i abandonar  diverses construccions de l’època 

de la República, es construeixen 22.788 aules o unitats escolars i 18.053 habitatges de 

mestres, sent un resultat molt important del Pla de 1956 (Mayordomo Pérez, 1990). Durant el 

segon franquisme (1959 – 1975) trobem dos plans importants que duen a terme el seguiment 

de la construcció i habilitació d’aules. En primer lloc, el I Pla de Desenvolupament (1964 – 

1967)
30

 en el qual es construeixen 14.173 escoles i, seguidament,  el II Pla de 

Desenvolupament (1968 – 1971)
31

 s’habiliten 24.399 unitats escolars. 

 

4.2.1.2. Organització de sexes: educació diferenciada 

 

La prohibició de la coeducació així com la separació de sexes en altres tasques i activitats 

socials, origina un nou mecanisme, segons Moa (2001), caracteritzat per la repressió social, 

tenint com a objectiu acabar amb qualsevol tipus de relació pecaminosa entre nen-nena i 

home-dona des del punt de vista de la moral catòlica. Per tant, durant el règim totalitari, es du 

a terme una educació diferenciada que compta amb diverses matèries per a cada sexe, quedant 

plasmat a l’article 14
32

 i l’article 20
33

. 

 

                                                 
29

 “Artículo primero.-A los efectos de financiación de las construcciones escolares de Enseñanza Primaria  del 

Ministerio de Educación Nacional, la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas emitirá Títulos de la 

Deuda amortizable al cuatro por ciento exenta de la Contribución de Utilidades de la Riqueza Mobiliaria, por la 

suma de dos mil quinientos millones de pesetas nominales” (B.O. del E.-Núm.200 de 18 de julio de 1956, página 

4683) 

 
30

 Publicat al B.O. del E.-Núm. 312 el 30 de desembre de 1963, pàgines 18195 a 18197. 

 
31

 Publicat al B.O. del E.-Núm.37 el 12 de febrer de 1969, pàgines 2137 a 214. 

 
32

  Ídem nota número 22. 

 
33

 “Artículo veinte.- (…) A partir del segundo periodo, las Escuelas serán de niños o de niñas, con locales 

distintos, y a cargo de Maestros o Maestras, respectivamente (…)”. 
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Per una banda, els nens són educats com a nous homes espanyols sota valors com l’autoritat, 

jerarquia, disciplina i elitisme, aprenent a llegir, escriure i contar. També aprenen a 

comprendre la Història d’Espanya mitjançant excursions, visites a museus i imatges, mapes i 

altres projeccions dels llibres de text. Els materials que els nens empren, no varien segons la 

situació econòmica, sinó segons la ubicació de l’escola, parlant de diferències entre escoles 

rurals i escoles urbanes (Tusell Gómez, 2001) 

 

Les nenes, en contra, tenen continguts relacionats amb la llar i la maternitat amb l’objectiu de 

ser una bona mestressa i atendre en les millors condicions possibles al seu marit, l’únic 

encarregat de participar en l’aportació econòmica de la família (O’Byrne, 2014). Segons 

López Bausela (2012), els blocs de coneixements impartits al sexe femení i fonamentats en 

l’ensenyança de la llar i la formació de la futura mare cristiana, es basen en nocions de 

puericultura amb les què aprenen a tenir cura dels seus futurs fills; la jove de la llar, amb els 

continguts del qual les nenes prenen consciència de la importància de tenir una família i 

matrimoni correcta; la vida a la llar, on s’aprèn a com establir pressupostos familiars tals com 

els ingressos i les despeses i, per altra banda, s’aprèn també a mantenir ordenada la llar i, com 

a últim bloc, tenim les cures de malalts ja que, en cas de malaltia del marit o dels fills, la dona 

ha de ser capaç de cura’ls (Palacio Lis i Ruíz Rodrigo, 1993). 

 

És aquest el motiu pel qual, tal i com reafirma Payne (1987), el gran avanç de la coeducació 

instaurada en la República, és compresa con una reforma amb poca solidesa i durada i, per 

altra, l’educació mixta del franquisme demostra un gran retrocés de la història de la societat 

del nostre país.  

 

4.2.1.3. Situació dels mestres en l’àmbit educatiu 

 

 Acabada la Guerra Civil, es liquiden les seccions de Pedagogia creades per la República i 

desapareix el professorat com a conseqüència de la sortida a l’exili o per la depuració alhora 

que s’ordena, segons Escolano Benito (2002),  l’expurgació de les biblioteques escolars amb 

la intenció de conservar, únicament, textos relacionats amb la religió, moral cristiana i amb 

els valors de la Pàtria. 
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El 8 de novembre de 1936 s’aprova el Decret número 66
34

 mitjançant el qual es tracta la 

Depuració, recollint informació sobre les metodologies i polítiques eductives i la ideologia en 

quant a religió, pàtria i política dels mestres expedientats. El procés de depuració dels mestres 

està sota el control de quatre comissions que pretenen substituir la intel·ligència per les armes. 

Una comissió enfocada al nivell universitari, una segona formada per mestres de l’Escola 

d’Enginyers i Arquitectes. La tercera comissió composta, a cada província, pel governador 

civil, un professor d’Institut de Segona Ensenyança, un altre professor de l’Escola Normal, un 

de l’Escola d’Arts i Oficis o de Comerç i un veïnat resident a la capital. En quart lloc i en 

relació a la darrera comissió cal dir que, està integrada i controlada per un director d’Institut 

de 2ª Ensenyança, un inspector de 1ª Ensenyança i pel president de l’Associació de Pares de 

Família, existint-ne una a cada província (Miró Fernández, 1998; Escolano Benito, 2002). 

 

En aquesta època, qualsevol irregularitat o sospita d’actes immorals és vàlida per a que les 

Comissions Depuradores sancionin als mestres per tal de purificar-los mitjançant càstigs 

exemplars. Com a conseqüència d’aquesta facilitat per a penalitzar al professorat, segons 

explica Miró Fernández (1998), en qüestió de quinze mesos les purgues efectuades als 

mestres superen el cinquanta per cent dels docents, acabant amb l’Escola Única i iniciant 

l’Escola Nacional. Es tracta d’una depuració, tal i com aporta López Bausela (2012), 

sistemàtica, exterminadora i totalitzadora del professorat de qualsevol tipus de nivell educatiu 

per tal de poder eradicar els valors democràtics i progressistes i ser substituïts per valors 

influenciats per l’Església catòlica, el caciquisme i la oligarquia combinats amb ideals 

feixistes. D’aquesta manera es deixa al passat els mestres que defensen la democràcia de 

l’ensenyament, l’educació liberal i laica i la innovació pedagògica.  

 

Per altra banda la depuració, tal i com hem dit sota el vistiplau de l’Església, provoca grans 

desgràcies socials en el nostre país degut a que els mestres amb ideologies oposades a les del 

règim són afusellats, exiliats o empresonats sent els motius i càrrecs més greus, l’aplicació de 

pedagogies renovadores, la laïcitat i la pertinença a partits esquerrans (Tusell Gómez, 2012) 

 

Pel que fa a les dones, el franquisme frena el desenvolupament forjat durant la Segona 

república fent una classificació, segons Ballarín (2001), del sexe femení en tres grups, 

incloent al primer a les dones que assumeixen el rol d’esposa-mare, en el qual la gran majoria 
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 Ídem nota 25. 
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de dones hi pertanyen. En el segon grup es troben les dones independents i malvistes, tractant-

se d’un grup minoritari i molt liberal i, a la darrera classificació hi pertanyen les dones 

víctimes de la repressió de la Guerra Civil, condemnades o amb una vida plena de fam, por, 

misèria i control social (Tusell Gómez, 2001). 

 

Durant el règim autoritari, i sobretot en el primer franquisme, la dona és definida com un ser 

diferent a l’home per raons de tipus religiós i biològic i, per tant, té dues funcions molt 

concretes: ser esposa i mare, sempre dins el context de la llar, sense capacitat lleial, possessió 

econòmica ni actuació social. En quant a les possibilitats de treballar o estudiar queden nul·les 

ja que, segons Pastor i Homs (1984), la dona ha d’allunyar-se de la Universitat i quedar a casa 

seva, cuidant a l’home i inculcant a la família uns ideals catòlics 

 

El sistema educatiu franquista contribueix a la segregació social de la dona, incorporant els 

valors del tradicionalisme, catolicisme i falangisme i, per altra banda, incorporant la 

prohibició de la dona a la feina, és a dir, la capacitat lleial, tal com afirma Payne (1987), de les 

dones està subjecta a la tutela de l’home. És per això que, degut a la manca de possibilitats de 

les dones d’accedir a estudis o poder treballar, el paper que s’havia aconseguit a la Segona 

República de les mestres com a models per a la societat, queda anul·lat i desapareix.  

 

4.2.1.4. Control i paper de l’Església a l’escola 

 

En relació al paper que té l’Església dintre de l’àmbit educatiu cal fer una referència al nou 

ministre Pedro Sáinz Rodríguez, catòlic tradicionalista i monàrquic, què desplega una sèrie de 

mesures encaminades no només a la supressió del bilingüisme, la coeducació, el laïcisme i la 

depuració dels mestres, sinó que també deroga el decret republicà de l’expulsió dels jesuïtes 

de 1931 i la Llei de Confessions i Congregacions religioses del 1933 amb una Llei publicada 

a la Jefafuta del Estado
35

. És aquí quan, segons Escolano Benito (2002), es confirma la 

confessionalitat de l’Estat i l’Església recupera tots els drets i poders, tant polítics com 

pedagògics, quedant sota el seu poder, tal i com assegura Palacio Lis i Ruíz Rodrigo (1993), 

les diverses institucions rectores tant de la vida cultural com educativa del país, configurant 
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 “Artículo único.-Quedan derogadas la ley de dos de junio de mil novecientos treinta y tres y cuantas 

disposiciones complementarias se dictaron para su aplicación o ejecución. Igualmente se deroga el Decreto de 

veinte de agosto de mil novecientos treinta y uno, relativo a venta de bienes eclesiásticos” (Boletín Oficial del 

Estado, 4 febrero de 1939; página 670) 
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un estat conservador i tradicional a partir de la primera ensenyança i encarregant-se del procés 

de depuració de la ideologia republicana. 

 

 

Es parla doncs, amb l’aprovació de la Llei d’Educació Primària, del reconeixement dels drets 

docents de l’església tal com es reflecteix a l’article tercer
36

. Entre ells, li pertany el dret de 

crear centres de qualsevol grau de caràcter públic amb la possibilitat d’organitzar activitats 

didàctiques, econòmiques i administratives, el dret d’assistir a l’escolarització primària i 

controlar, a través de centres religiosos, l’escola secundària. S’encarrega també d’imposar, a 

cada una de les aules de l’Estat, diversos símbols per a deixar clar, segons Gurruchaga (1985), 

els valors de la Nació, sents aquests la fotografia de Franco, la imatge de Primo de Rivera, un 

crucifix i la figura de la Verge Maria. D’aquesta manera, es manté de manera positiva la 

relació amb l’Estat i, per altra, es deixa clar el paper important de la institució eclesiàstica 

(Callahan, 1989). 

 

Per tant, la política cultural i educativa del nou règim, obliga a adequar als ciutadans a una 

constant acció sobre els esperits els quals asseguren la submissió de la societat sota un estricte 

control i vigilància de l’església catòlica.  
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“Artículo tercero.-Se reconoce a la Iglesia el derecho a la creación de escuelas primarias y de escuelas del 

Magisterio, con la facultad de expedir los títulos respectivos en la forma que se determina en esta Ley. Se 

reconoce también a la Iglesia el derecho a la vigilancia e inspección de toda enseñanza en los centros públicos y 

privados de este grado, en cuanto tenga relación con la fe y las costumbres.”  
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5. DISCUSSIÓ  

 

De manera visual es presenten, a continuació, diversos gràfics per a entendre el procés que 

han sofert els punts desenvolupats durant les dues èpoques històriques desenvolupades i 

durant l’actualitat. 

 

 

Gràfic 1: Creació d’infraestructures escolars 

 

Basat en unes dades aproximades, es pot observar en el Gràfic 1 el total d’escoles planificades 

i construïdes en l’època de la II República, primer franquisme i en l’actualitat.  

 

Tal com reflexa el gràfic, en el primer franquisme es planifica una quantitat elevada d’escoles 

que a la Segona República però, en cap d’aquestes èpoques, s’aconsegueix assolir l’objectiu 

per motius explicats en l’apartat de desenvolupament del treball. Es tracta, doncs, d’una 

quantitat de construccions dutes a terme per sota de les esperades ja que, en la primera etapa 

es pretén arribar a 27.151 escoles, construint-ne 15.000 aproximadament i, en el primer 

franquisme, s’edifiquen 40.841 edificis escolars quan s’havien estimat uns 56.000. 

 

En l’actualitat, no s’han trobat dates de les escoles planificades i, per tant, no es pot demostrar 

el compliment del pla de construccions. Per això ens ajustem a la quantitat total de 27.790 

escoles
37

. 

 

                                                 
37

 Dada agafada del curs escolar 2013-2014, segons el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
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OGANITZACIÓ DE SEXES 

 

 

Gràfic 2: Organització de sexes 

 

Basat en unes dades aproximades, es pot observar en el Gràfic 2 el tipus d’organització duta a 

terme en les aules durant l’època de la II República, primer franquisme i en l’actualitat.  

 

Per una banda i seguint la llegenda podem observar que, durant la primera etapa es va aplicar 

la coeducació en totes i cada una de les escoles del país mentre que, des del moment que 

arribà el règim franquista, s’obligà a seguir endavant una educació diferenciada, amb escoles 

diferents tant per a nens com per a nenes. En quant a l’actualitat cal dir que s’ha dut a terme 

una regla de tres amb les dades següents: quantitat total de 27.790 d’escoles
38

 sent 18.855 

públiques i 8.935 concertades/privades de les quals 67 es basen en una educació diferenciada. 

Com a resultat, hem obtingut que el 0,24 de les escoles del nostre país segueixen el model de 

Franco mentre que, el 99,86 restant, compleix la metodologia aplicada en la República. 
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Gràfic 3: Relació amb l’Església 

 

Basat en unes dades aproximades, es pot observar en el Gràfic 3 la relació existent entre 

l’Església i l’escola durant l’època de la II República, primer franquisme i en l’actualitat. 

 

Com podem observar, durant la primera etapa es prohibí qualsevol tipus d’actuació de la 

institució eclesiàstica i, per tant, la relació és nul·la. En el Franquisme, és l’Església Catòlica 

l’encarregada de controlar-ho tot, fet que indica una clara dependència de l’escola cap a 

aquesta. En l’actualitat, per arribar a saber quin grau de dependència hi ha entre ambdues 

institucions, s’han dut a terme diversos càlculs. En primer lloc, hem calculat quantes de les 

escoles concertades/privades depenen de l’Església, sabent que la quantitat total és de 8.935
39

 

centres i que, el 70% és dependent, obtenint com a resultat que 6.254 escoles estan 

relacionades amb la institució eclesiàstica i les 2.681 concertades/privades junt amb les 

18.855 escoles públiques, no tenen cap tipus de relació. Sabudes aquestes dades, hem estret el 

percentatge, obtenint com a resultat que el 77,5% són independents i que, per contra, el 22,5% 

restant, depèn de l’Església. 

 

Com a conclusió, podem dir que al nostre país hi ha moltes més escoles enfocades cap a una 

metodologia lliure i independent, fet oposat a la minoria de centres els quals depenen de la 

institució eclesiàstica.  
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Amb ajuda dels gràfics es pot veure que a dies d’avui, hi ha una minoria d’escoles que 

segueixen la metodologia aplicada en èpoques franquistes malgrat l’altra gran majoria, tenen i 

respecten la ideologia nascuda a la Segona República.  

 

 

6. CONCLUSIÓ  

 

Rere el treball dut terme mitjançant l’ús d’una metodologia qualitativa basada en la recerca de 

fonts bibliogràfiques i complementada amb l’anàlisi i comparació de les lleis vigents durant la 

Segona República i el primer franquisme, ens adonem que en un mateix territori i en qüestió 

de pocs anys, les diverses polítiques, en aquest cas educatives, posades en pràctiques, poden 

canviar d’una manera sobtada, produint grans canvis i causant greus conseqüències les quals 

marquen un abans i un després en la nostra història. 

 

Assolit l’objectiu principal del treball basat en la comparació de les lleis d’ambdues èpoques, 

hem pogut observar les grans, oposades, i en més d’una ocasió estrictes,  característiques en 

les quals es basen diversos aspectes de l’àmbit educatiu què afecten, única i exclusivament, a 

la societat. 

 

Per una banda, penso que s’hauria de dedicar més temps d’estudi, durant l’educació 

obligatòria i batxillerat, a analitzar cada un dels diferents i més característics aspectes que 

marcaren unes clares diferències amb el pas d’una etapa històrica a una altra ja que, és 

interessant saber el nostre passat i posar-nos en situació per a poder comprendre el nostre 

present, qui som i per què i com hem arribat en aquest punt. Un dels altres motius pels que 

penso que s’hauria d’aprofundir més el tema és per a ser conscients i aprendre què hem de 

seguir fent i què no hem de fer per tal de millorar, sent conscients que, una evolució i progrés 

a nivell nacional és cosa de tots.  

 

Per altra banda, gràcies a la realització d’aquest treball he pogut arribar a una clara però, 

alhora, abstracta conclusió. Què hagués passat si no hagués existit el règim franquista? Seríem 

un país molt més desenvolupat, liberal i obert cap a nous ideals? Com que això ho podem 

suposar però no saber amb certesa, ens queda prendre consciencia que tots hem de prosperar, 

millorar, evolucionar i créixer per a no retornar al passat i cometre els mateixos errors. Penso 

que, amb la Segona República, s’obtingueren fets i drets mai pensats fins aquella època i 



37 

 

difícils d’assolir degut al seu caràcter liberal, democràtic i laic els quals aconseguiren tots i 

cada un dels ciutadans del país com a resultat de no haver perdut les ganes de prosperar i, 

d’aquesta manera, voler tirar endavant.  

 

Desgraciadament, a nivell personal i sota el punt de vista d’una gran majoria de la societat, 

opino que el Franquisme no va matar únicament a gran part de la població, entre ells a dones, 

homes, nens i nenes incloses, sinó que també acabà amb el progrés i amb la ideologia d’un 

país què tants anys havien passat per aconseguir-ho. Encara sent una etapa de la història molt 

freda, violenta i egoista que provocà la infelicitat de milions de famílies, ens hauria de servir 

com a llisó per a aprendre que el camí cap a la prosperitat no depèn d’una persona o d’una 

institució religiosa, sinó de la unió del poble que, junt amb alegria, felicitat, respecte i 

harmonia, lluiten junts per assolir certs objectius.  

 

Per tant cal dir que, lluitant pels nostres drets i obligacions i no permetent la seva prohibició, 

aconseguirem la prosperitat i evolució de la societat, necessitat bàsica per a no retornar al 

passat més obscur de la història. 

 

 

“El progreso depende de seres que son innovadores, que rechazan los convencionalismos y 

modelan sus propios mundos” 

Wayne Dyer   
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