
1 
 

 

 

 

Facultat d’Educació 

 

Aproximació a l’escola privada de la Postguerra a 

través de les memòries de pràctiques del magisteri 

de les Illes Balears 

Sergi Moll Bagur 

Grau d’Educació Primària 

Any acadèmic 2015-16 

 

 

DNI de l’alumne: 41745015-S 

Treball tutelat per Bernat Sureda Garcia 

Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques 

 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori 

Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, 

amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació 

Autor Tutor 

Sí No Sí No 

    

 

Paraules clau del treball: Cultura escolar, Franquisme, Postguerra, memòries, escola primària, escola 

privada, historia de l’educació. 

Memòria del Treball de Fi de Grau 



2 
 

Índex. 

 

 

1. Introducció...................................................................................................................pàg. 3-4 

2. Objectius..........................................................................................................................pàg. 5 

3. Metodologia.................................................................................................................pàg. 6-9 

3.1 Mètode Històric..............................................................................................pàg. 6-7 

3.2 Recerca històrico-educativa...........................................................................pàg. 7-9 

3.3 Les fonts històriques. Obertura a noves fonts...................................................pàg. 9 

4. Desenvolupament dels continguts............................................................................pàg. 10-24 

4.1 Les memòries de pràctiques com a font historiogràfica.............................pàg. 10-11 

4.2 Fons documental del magisteri de les Illes Balears...................................pàg. 11-15 

4.3 Continguts de les memòries analitzades....................................................pàg. 15-24 

5. Conclusions...................................................................................................................pàg. 25 

6. Referències bibliogràfiques.....................................................................................pàg. 26-33 

Annexes........................................................................................................................pàg. 34-38 

 

  



3 
 

1.Introducció 

La investigació que es presenta a continuació s’emmarca en la recerca històrico-educativa que 

pels motius següents ha esdevingut la temàtica del present Treball de Final de Grau. Per un 

costat, la meva passió per la història i l’educació, ha trobat en el passat educatiu un binomi 

perfecte. Per l’altra, l’oportunitat que m’ha brindat el Grup d’Estudis d'Història de l'Educació 

(GEDHE) de col·laborar i continuar amb la recerca ja iniciada per Gabriel Barceló (2013) en 

el seu TFM Infància i escola durant el primer franquisme a les Illes Balears (1939-1959): 

una aproximació a l’escola pública a través de les memòries de pràctiques de magisteri. En 

aquest cas, l’estudi s’ha centrat en l’escola privada de la Postguerra a les Illes Balears, servint-

me de fonts documentals inèdites, memòries de pràctiques dels alumnes de magisteri 

custodiades a l’Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears (AHUIB). 

Per aproximar-nos a la realitat educativa de l’època en qüestió, és a dir, a la cultura escolar de 

les escoles de caràcter privat de la Postguerra, és necessari analitzar diferents fonts com són 

les memòries, imatges, objectes, quaderns escolars, fonts orals, etc., les quals ens permeten 

«observar» el dia a dia de l’escola d’antany.  Quan parlam de cultura escolar ens referim, 

segons del Pozo i Rabazas (2012), al conjunt de creences, valors, normes i pràctiques 

culturals (costums, símbols, mites i ritus culturals) que caracteritzaren l’escola d’un moment 

històric determinat. Aquest concepte serà el que fonamentarà aquest treball i, en 

conseqüència, no ens serviran les “fonts clàssiques” que fins fa poc temps nodrien la Història 

de l’Educació (legislació, documentació oficials, actes, etc.), ja que en aquestes no apareixen 

els elements que conformen el concepte de cultura escolar que prenem com a referència. Així, 

entram dins un nou enfocament, on els centres d’interès de la recerca s’amplien, fent més 

èmfasi en les persones, sovint oblidades en el camp historiogràfic: persones poc conegudes 

que van conformar la realitat de les aules de l’època i que, fins al moment, no s’havien 

considerat cabdals per comprendre-la. 

En referència al moment històric en el qual centram l’atenció, Sureda (2008) ressalta la 

voluntat de ruptura amb la política educativa republicana, acabant amb els models i ideals del 

règim anterior, amb l’objectiu de vertebrar un nou Estat autoritari. El nou model educatiu al 

servei de la nova Dictadura, tindria com a funcions principals l’adoctrinament polític i 

religiós, establint els valors del nacionalcatolicisme en els quals s’assentaria el nou Estat 

franquista. Amb l’objectiu d’imposar la nova cultura escolar, es varen dur a terme els 

processos de depuració del magisteri. Aquest procés, regulat per les comissions depuradores 
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que es constituïren a nivell provincial, consistí en assegurar la fidel adhesió del magisteri 

envers als nous principis que promulgaren els revoltats contra la República. Per a la seva 

implementació, la Comissió Depuradora de cada província formulava un plec de càrrecs en 

contra del docent, ja que des d’un principi la gran majoria dels mestres foren sospitosos de 

tenir postures ideològiques pròximes a les forces d’esquerra. Posteriorment, per tal de 

demostrar la seva innocència, era el propi mestre el que havia de formular un plec de 

descàrrega demostrant a través de diverses proves documentals (informes de batlles, 

capellans, caps de la Guàrdia Civil, etc.) la seva innocència. Una vegada passades aquestes 

fases, s’emetia el dictamen per part de la Comissió Provincial, el qual era ratificat o modificat 

per la Comissió Depuradora Central. 

Altres mesures foren: instituir festes i celebracions en homenatge als considerats màrtirs de la 

guerra, modificació del nom de les escoles, introducció de símbols religiosos i polítics a les 

aules, canvis de continguts en els programes de les assignatures, etc. 

Des del principi del nou règim es produeix una pugna pel control de l’escola que 

protagonitzaren l’Església Catòlica i el Frente de Juventudes, entitat depenent del partit únic 

Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.. Segons Cañabete (2003), l’Església acabà 

imposant-se a causa de la progressiva pèrdua d’influència de la Falange, la seva nul·la 

vocació pedagògica i per la falta de mitjans, tant humans com materials, del Frente de 

Juventudes.  

Per altra banda, durant el final de la Guerra Civil i a l’inici de la Dictadura, el règim no es 

preocupà molt per dissenyar una nova organització i estructura interna del sistema educatiu, ja 

que el seu únic interès era convertir l’educació en l’altaveu de la seva ideologia i en un 

instrument d’adoctrinament. Pel que fa a la legislació d’aquest període, cal destacar-ne la Llei 

de la Reforma del Segon Ensenyament (1938), la Llei sobre Educació Primària (1945) i la 

Llei d’Ordenació de l’Ensenyament Mitjà (1953). Tot i la legislació elaborada, la desatenció 

de l’Estat envers l’educació va ser notable i la baixa dotació pressupostària n’és un clar 

exemple. L’Estat va mantenir una política subsidiària i tan sols intervenia si no hi arribava la 

iniciativa privada, fet que va afavorir encara més el predomini de l’Església en el camp de 

l’ensenyament. 

En conclusió, tots aquests elements ajudaren a l’auge i a la consolidació de l’escola privada 

religiosa, la qual creà un enorme entramat educatiu que la convertí en l’agent educatiu i 

socialitzador de referència a tot l’Estat. 
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2. Objectius 

Com esmentava a la introducció, la línia d’investigació d’aquest treball s’emmarca dins una 

nova tendència historiogràfica de la Història de l’Educació, en la qual s’han ampliat les seves 

fonts i els interessos temàtics. En aquest cas, l’aproximació a la vida quotidiana de l’escola de 

la Postguerra vertebrarà els objectius de la investigació, basant-se en la informació aportada 

per noves fonts com són les memòries de pràctiques que complementen a les fins ara 

utilitzades (actes, documentació oficial, discursos, etc.), amb l’objectiu d’obtenir una visió 

més completa respecte a l’exposada fins al moment. 

Per consegüent, els objectius plantejats per la recerca són els següents: 

 Conèixer el funcionament de l’escola privada durant la Postguerra. 

 

 Aproximar-nos a la cultura escolar de l’època (vida quotidiana, currículum ocult, 

rituals, etc.) a partir de fonts que ens permeten conèixer com era el dia a dia de 

l’escola. 

 

 Visualitzar, a partir de la recerca, la naturalesa del procés de transició del model 

educatiu republicà al franquista. 

 

Per a la investigació en qüestió, ens hem servit de 40 memòries de pràctiques de l’alumnat de 

Magisteri de l’Escola Normal de les Illes Balears, que ens proporcionaran la informació 

necessària per tal d’assolir els objectius establerts. Aquestes fonts inèdites ofereixen una gran 

diversitat de continguts, els quals descriuen tant el dia a dia de les aules com l’organització i 

funcionament dels centres educatius. Després d’haver analitzat la informació referent a la 

cultura escolar, podrem conèixer com va esdevenir el procés de ruptura amb la política 

educativa republicana, comprovant si fou una escissió radical com fins ara s’havia pensat o, 

així com apunta Barceló (2013), mitjançant un procés lent, on la pervivència d’alguns trets 

educatius republicans es mantingueren ferms durant els primers anys de la Dictadura. 
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3. Metodologia 

 

3.1 Mètode històric 

Per dur a terme la recerca, com a la resta de les ciències, s’ha aplicat el mètode científic que, 

en el cas de la ciència històrica, s’adapta a les ciències socials i humanes. L’anomenat mètode 

històric consisteix en un conjunt de tècniques i estratègies que utilitza l’historiador amb 

l’objectiu de treballar les fonts històriques i construir models interpretatius que ens donin a 

conèixer el passat. Les tres fases que el conformen són: l’heurística (localització i recopilació 

de fonts), la crítica (comprovació de l’autenticitat i valor de les fonts) i la síntesi (producte 

final). 

Cal tenir en compte que la Història ha sofert diferents canvis en els darrers dos segles, fets 

que han marcat l’evolució del seu mètode i que, segons els interessos temàtics i les necessitats 

del moment, han anat variant.  

A principis del segle XIX, el Positivisme afirmava que el coneixement vertader sols era el 

coneixement derivat de les evidències, completament objectiu i que es fonamentava en 

realitats independents de l’observador. Aquest corrent de pensament intentà aplicar a la 

Història el mètode consolidat dins les ciències físico-naturals. En el camp historiogràfic, la 

capacitat interpretativa va quedar molt reduïda, ja que, a diferència de les ciències físico-

naturals, no existeixen fets aïllats independents de l’investigador sinó que els construeix 

l’historiador. Per altra banda, cal recalcar que el Positivisme contribuí a realitzar grans 

avanços envers els recursos crítics pel que fa al tractament de les fonts. 

En canvi l’Historicisme, moviment oposat al Positivisme, que sorgeix a la meitat del segle 

XIX, proposa un model d’interpretació alliberant-se dels esdeveniments i les dades concretes. 

Finalment, a la segona meitat del segle XX, a l’Escola dels Anals francesa, neix la corrent 

historiogràfica Nova Història que, amb moltes aportacions posteriors, ha tingut influència fins 

al dia d’avui. Aquest corrent metodològic agafarà elements del Positivisme i del Historicisme, 

construint una història on es té en compte que l’historiador no pot ser totalment objectiu. 

L’interès pel que és subjectiu i per noves temàtiques (marginats, infants, dones, moviments 

obrers, etc.), implicarà l’ampliació de les fonts històriques, reconeixent el valor històric de 

testimonis fins ara rebutjats per ser considerats poc objectius. En paral·lel, la història 
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s’acostarà més al mètode de la resta de ciències socials i integrarà noves metodologies 

d’aquestes. 

Tenint clar el concepte de mètode històric i l’evolució d’aquest durant els dos darrers segles, 

podem passar a parlar de la metodologia concreta d’aquest treball emmarcat a la investigació 

del passat educatiu.  

 

 

3.2. Recerca històrico-educativa 

La Història de l’Educació, com a branca sectorial de la ciència històrica, també fa ús del 

mètode històric, adaptant-lo a la recerca del passat educatiu. Segons Comas et al. (2013), 

aquestes tasques i tècniques, es podrien resumir en les fases següents: 

 

A) Elaboració d’una hipòtesi: 

La hipòtesi en la Història de l’Educació, a diferència de les ciències naturals, és un instrument 

més de la recerca i no una condició indispensable. La construcció històrica no es pot realitzar 

a partir d’una hipòtesi aïllada i concreta, sinó que necessita models, és a dir, diferents 

hipòtesis interrelacionades. Cal fer èmfasi en la impossibilitat de generalitzar mecànicament 

una hipòtesi així com es fa en les ciències naturals i, si es vol dur a terme, es necessita 

matisar-la i adaptar-la a la realitat concreta en qüestió. 

 

B) Selecció de les fonts històrico-educatives (heurística): 

Durant molt de temps sols eren valorades les fonts considerades oficials (per exemple: la 

documentació administrativa, les lleis, etc.), però avui dia l’espectre de fonts utilitzades ha 

evolucionat considerablement. L’ampliació dels interessos temàtics (etnografia, vida 

quotidiana, microhistòria, etc.) han obligat a buscar noves fonts (memòries, quaderns, 

fotografies, etc.), ja que les fonts oficials i administratives fins ara utilitzades no permetien 

aprofundir en les noves línies d’investigació ni conèixer determinades realitats històriques. 

La construcció històrica no sols consisteix en acumular grans quantitats de fonts, sinó que 

implica també un procés de selecció i anàlisi de les mateixes segons la delimitació de la 
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temàtica i la hipòtesi de la recerca. L’objectiu final d’aquest procés és seleccionar el que 

realment ens serà útil per a la investigació, evitant la dispersió i la pèrdua de temps. 

 

C) Anàlisi i tractament de les fonts: 

El propòsit d’aquesta fase és solucionar els problemes de validesa històrica de les fonts 

utilitzades, comprovant la seva autenticitat i el seu valor. Els recursos crítics es poden 

classificar en dues tipologies, segons els elements analitzats: crítica interna i crítica externa. 

La crítica externa consisteix a analitzar l’autenticitat de les fonts, estudiant la veracitat de la 

totalitat o d’una part de la font treballada. Les operacions a realitzar consistirien a comprovar-

ne l’autoria, la data, la procedència i identificar possibles afegits, errors o contradiccions. 

La crítica interna, per altra banda, es basa en constatar si la informació exposada per les fonts 

es correspon amb la realitat. Aquesta informació no sempre és objectiva però la subjectivitat 

de la font, correctament treballada, també ens aporta gran informació envers la temàtica 

estudiada. En conseqüència, podríem analitzar les fonts des de dos àmbits diferenciats: 

l’objectiu i el subjectiu. En referència a l’objectiu, analitzaríem el nivell competencial de la 

font, si el testimoni és directe o les possibles manipulacions que hi pugui haver. Pel que fa a 

l’àmbit subjectiu, ens centraríem en interpretar la raó de l’existència de la font, la 

intencionalitat del seu missatge, el lloc on s’ha conservat, etc. 

Cal esmentar que tot i prioritzar l’ús d’una font és necessària la contraposició de diferents 

fonts, amb l’objectiu d’aconseguir una visió global i matisada del passat. 

 

D) Construcció històrica: 

Aquesta darrera fase consta de tres tasques específiques: fonamentar i establir els fets, 

l’explicació històrico-educativa i, finalment, la síntesi històrica. 

En primer lloc, a partir dels coneixements previs i dels continguts aportats per les fonts, s’han 

de fonamentar les respostes a les qüestions inicials i extreure’n conclusions. Seguidament, a 

l’explicació, part fonamental de la investigació, s’han d’establir les relacions entre els 

diferents fets, posant èmfasi a l’explicació causal d’aquests. Per finalitzar, en la redacció o 

síntesi explicativa és on s’ha de plasmar tot el procés de la investigació realitzada que, després 
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de la seva publicació, serà compartida amb la comunitat historiogràfica per sotmetre-la al 

debat científic. 

Per ampliar la informació envers la metodologia de la Història de l’Educació, seria interessant 

consultar les obres següents: 

 Berrio, Julio Ruiz. "El método histórico en la investigación histórica de la 

Educación." Revista Española de Pedagogía (1976): 449-475. 

 DE GABRIEL, Narciso; VIÑAO, Antonio (eds.). La investigación histórico-

educativa. Tendencias actuales. Barcelona: Editorial Ronsel, 1997. 

 Guereña, Jean-Louis, Julio Ruiz Berrio, and Alejandro Tiana Ferrer, eds. Historia de 

la educación en la España contemporánea: diez años de investigación. Vol. 92. 

Ministerio de Educación, 1994. 

 TIANA, Alejandro. La investigación histórico-educativa actual. Enfoques y métodos. 

Madrid: UNED, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 1988. 

 

 

3.3 Les fonts històriques. Obertura a noves fonts. 

Com he exposat a la introducció i a l’evolució del mètode històric, la ciència històrica durant 

les darreres dècades ha ampliat els seus interessos temàtics i, en conseqüència les fonts 

historiogràfiques. La Història de l’Educació com a història sectorial, no ha quedat al marge de 

l’evolució esmentada anteriorment i les fonts que ens permeten conèixer com era el dia a dia 

de l’escola han adquirit un paper rellevant, aportant informació considerada de menys interès i 

que ens ajudarà a entendre millor el passat educatiu.  

L’interès per la vida quotidiana de les escoles, ens obliga a explorar més enllà de les “fonts 

clàssiques”, destacant com a fonts útils els quaderns de rotació, diaris escolars, memòries de 

pràctiques, etc., les quals ens ajuden a aproximar-nos al dia a dia de les aules. Aquest tipus de 

fonts com són les memòries de pràctiques utilitzades per aquesta investigació ens descriuen la 

cultura escolar de l’època des de l’òptica personal d’un dels seus principals protagonistes: els 

futurs docents. Aquest fet implica un alt grau de subjectivitat que amb una anàlisi i 

interpretació encertada pot aportar-nos una gran quantitat d’informació. 
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4. Desenvolupament dels continguts 

 

4.1 Les memòries de pràctiques com a font historiogràfica 

En les darreres dècades el ventall de fonts emprat per la historiografia educativa ha augmentat 

notablement. Aquestes “noves” fonts, com són les memòries de pràctiques dels estudiants de 

magisteri, ens permetran aprofundir sobre com s’anà construint la cultura escolar del passat. 

Així com afirmen del Pozo i Rabazas (2010), l’ús de noves fonts per tal de reconstruir la 

realitat escolar de des de diferents perspectives ha deixat de ser una novetat. 

L’auge en la utilització d’aquesta tipologia de fonts va quedar demostrat a les jornades 

organitzades el 2012 pel Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa (CEME) de la 

Univeristat de Múrcia que celebrà simultàniament les V Jornadas Científicas de la Sociedad 

Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo (SEPHE) i el III Foro Ibérico 

de Museísmo Pedagógico. Durant el transcurs de les jornades se celebraren diferents 

ponències referents a la utilització de “noves” fonts en la investigació històrico-educativa, 

entre les quals destaquen les de Delgado i López (2012) i les de Martín i Ramos (2012). Cal 

esmentar que els dos treballs són un clar exemple de la consolidació d’aquest nou enfocament 

en la Història de l’Educació, on la microhistòria esdevé el centre d’interès. En el cas de 

Delgado i López utilitzaren els diaris escolars de l’Escola Normal de Múrcia, mentre que 

Martin i Ramos treballaren amb els quaderns escolars del Museu Pedagògic de la Universitat 

de Salamanca. 

Si ens centram en la utilització concreta de les memòries de pràctiques de magisteri, hem de 

parlar del treball realitzat per Fernández i Agulló (2002). En aquest treball es varen fer servir 

les memòries escrites per mestres i mestresses del País Valencià durant el 1908 i el 1909. Cal 

dir que els autors, així com destaquen el valor de la informació d’aquestes fonts, també 

adverteixen de la perillositat envers la subjectivitat d’algunes apreciacions dels practicants, ja 

que la percepció de l’autor es veu condicionada per les seves idees i manera de pensar. 

Per concloure aquest apartat, fent referència al que exposa Viñao (2000), cal destacar que les 

memòries com a font historiogràfica ens permeten realitzar una comparació entre els 

discursos oficials i les pràctiques reals que es portaven a terme a les aules. Viñao també 

ressalta la utilitat d’aquesta font per conèixer les vivències en primera persona d’un dels 
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protagonistes més importants en la vida quotidiana de l’escola, així com per analitzar les 

similituds i les diferències entre els diferents punts de vista d’aquests. 

 

4.2 Fons documental del magisteri de les Illes Balears 

Les memòries de pràctiques utilitzades per a la realització del present Treball de Final de 

Grau es troben ubicades a l’Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears (AHUIB), 

situat a la primera planta de l’edifici Ramon Llull de la mateixa universitat. L’origen d’aquest 

arxiu es remunta a l’any 1988 amb la donació dels arxius de la Universitat Literària de 

Mallorca i de l’Estudi General Lul·lià. 

Pel que fa al fons concret de l’Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988), el qual 

conté les fonts historiogràfiques analitzades, cal destacar que en els 302 lligalls que el 

conformen hi trobam documentació de caire administratiu, acadèmic i econòmic. És en la 

documentació acadèmica on hi ha les memòries de pràctiques, juntament amb expedients de 

l’alumnat, matrícules, exàmens, oposicions, registres dels títols, etc. Entre els lligalls 182 i 

193 s’ubiquen les fonts inèdites que han estat objecte d’estudi d’aquesta investigació, 

comptant amb memòries elaborades entre el 1914 i el 1959. Cal recalcar que les memòries 

referents al període estudiat es troben en els següents lligalls: 189 (M. Primari 1939-1940), 

190 (M. Primari 1940-1941), 191 (M. Primari 1942-1945). 

Les memòries de pràctiques dels lligalls relatius a la Postguerra es poden classificar segons la 

titularitat del centre i si eren de fillets o filletes. A la següent taula es resumeix de manera 

esquemàtica les dades relatives als ítems anteriors: 

 

 HOMES DONES TOTAL 

ESCOLA 

PÚBLICA 
54 43 97 

ESCOLA 

PRIVADA 
34 6 40 

TOTAL 88 49 137 
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És important remarcar que les primeres memòries que ens parlen de centres privats apareixen 

a partir del lligall 189 (1939-1940), és a dir, a l’inici de la Dictadura franquista. Aquesta 

situació és força significativa i demostra l’estreta relació existent entre l’Estat i l’Església, ja 

que es fomentava que alumnes formats a una institució pública, acabessin col·laborant amb 

l’auge d’entitats privades com les escoles religioses.  

A continuació es presenta una altra taula amb l’objectiu de classificar les memòries de 

pràctiques de les escoles privades segons el municipi, la congregació religiosa de cada centre, 

així com el nombre de normalistes que el visitaren. Cal destacar que a la memòria de la 

normalista Maria Lozano no s’indica el centre concret on realitzà les pràctiques i, per tant, per 

a la taula següent no es tindrà en compte. 

 

MALLORCA (39 memòries) 

LOCALITATS ESCOLA DE FILLETS ESCOLA DE FILLETES 

Palma 

(21 memòries) 

18 3 

Nom de 

l’escola 
Congregació Nombre de 

memòries 

Nom de 

l’escola 
Congregació Nombre de 

memòries 

Col·legi “La 

Salle”  

Germans de les 

Escoles 

Cristianes 

8 

Col·legi Villa 

Alegre 

(Establiments) 

Puresa de Maria 1 

Col·legi Sant 

Alfons 
Pares Teatins 7 

Col·legi 

Cardenal 

Cisneros 

Germanes 

Agustines 
1 

Col·legi   

Monti-sion 

Companyia de 

Jesús 
3 

Escola de les 

Germanes 

Trinitàries 

Germanes 

Trinitàries 
1 
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Llucmajor 

( 8 memòries) 

8 0 

Nom de 

l’escola 
Congregació 

Nombre de 

memòries 

 

Col·legi Sant 

Bonaventura 
Franciscans 8 

Artà 

(3 memòries) 

3 0 

Nom de 

l’escola 
Congregació 

Nombre de 

memòries 

 

Col·legi Sant 

Bonaventura 
Franciscans 3 

Marratxí 

(3 memòries) 

1 2 

Nom de 

l’escola 
Congregació 

Nombre de 

memòries 

Nom de 

l’escola 
Congregació 

Nombre de 

memòries 

Col·legi “La 

Salle”(Pont 

d’Inca) 

Germans de les 

Escoles 

Cristianes 

1 
Col·legi de 

Santa Teresa 

Germanes 

Dominiques 
2 

Inca 

(2 memòries) 

2 0 

Nom de 

l’escola 
Congregació 

Nombre de 

memòries 

 

Col·legi Beat 

Ramon Llull 
Franciscans 2 

Pollença 

(1 memòria) 

1 0 

Nom de 

l’escola 
Congregació 

Nombre de 

memòries 

 

Col·legi dels 

Pares Teatins 
Pares Teatins 1 
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Sóller 

(1 memòria) 

1 0 

Nom de 

l’escola 
Congregació 

Nombre de 

memòries 

 

Col·legi 

Sagrats Cors 

Missioners dels 

Sagrats Cors 
1 

 

 

A diferència dels documents referents a les escoles públiques, on s’oferien testimonis de 

Mallorca, Menorca i Eivissa, a les memòries de pràctiques sobre l’escola privada sols 

s’exposa informació envers l’illa major.  

Palma és la localitat on trobam un major nombre de memòries, amb un total de 21. Per altra 

banda, Llucmajor amb 9 i Marratxí  i Artà amb 3, són els pobles amb més memòries després 

de la capital de l’illa, tot i que en els tres casos, sols es descriu un centre. Finalment, Inca amb 

2 i Sóller i Pollença amb 1, són les localitats amb menys testimonis referents als seus centres 

privats.  

Cal esmentar que la presència de diferents memòries descrivint el mateix centre ens permet 

analitzar-lo des de diferents punts de vistes, aconseguint una visió més àmplia i rigorosa.  

Pel que fa a les característiques físiques dels documents estudiats, destacar que trobam alguns 

elements diferenciadors entre aquests, tot i que la majoria presenten formats força homogenis. 

D’entrada, podríem dividir les memòries en funció de si són manuscrites (veure annex 1) o si 

estan mecanografiades (veure annex 2). Pels documents manuscrits es va utilitzar tinta negra i 

blava, mentre que per a les mecanografiades també es va fer servir tinta lila. El format 

predominant de les memòries és el de la quartilla mecanografiada (veure annex 3), encara que 

també hi ha memòries en din A4 (veure annex 4) i, en menys casos, quaderns de quadres o 

línies (veure annex 5). Cal destacar que amb l’objectiu d’enquadernar les diferents fulles que 

conformaven les memòries, els normalistes varen utilitzar grapes (veure annex 6) i clips 

(veure annex 7). Per acabar, afegir que en algunes memòries hi trobam dibuixos realitzats pels 

practicants, els quals il·lustraven continguts exposats a classe (veure annex 8) i, fins i tot, els 

plànols de l’escola (veure annex 9). 
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Per finalitzar aquest apartat, és important ressaltar que la majoria dels autors de les memòries 

analitzades són religiosos, a diferència de les memòries referents a l’escola pública. 

 

4.3 Continguts de les memòries analitzades 

Tot seguit, a partir de les memòries de pràctiques del Fons de l’Escola Normal de Magisteri i 

Annexa (1842-1988), ens aproximarem a la realitat de l’escola privada de la Postguerra a les 

Illes Balears, intentant sintetitzar la informació que consideram cabdal per donar resposta als 

plantejaments inicials d’aquesta investigació. Per dur-ho a terme, s’exposaran els continguts 

agafant com a referència l’agrupació temàtica que hem utilitzat per extreure i analitzar la 

informació del fons en qüestió. 

 

- Edificis i espais: 

En referència a la informació específica sobre les característiques del edificis i espais escolars, 

cal dir que és molt abundant, ja que apareix a la majoria dels documents (33 de 40). En un 

gran nombre d’aquests, es descriu un escenari molt diferent a l’exposat a les memòries 

referents a les escoles públiques, on la precarietat i la falta de recursos són la tònica dominant  

(Barceló, Comas i Sureda, 2016). Segons la informació que ens aporten els diferents 

normalistes en pràctiques, l’escola privada de l’època comptava amb les instal·lacions i els 

recursos idonis per dur a terme la seva missió educativa. Aquest fet es visualitza amb claredat 

a la memòria de Jorge Mut del Col·legi de Sant Bonaventura de Llucmajor, citant que “los 

locales son excelentes y se dispone de los elementos necesarios para una buena formación de 

la niñez” (1940, p.1) o, en paraules del religiós i mestre Mariano de Oleza del Col·legi de 

Sant Alfons de Palma, “todo forma un conjunto admirable” (1940, p.2). 

Per altra banda, cal esmentar que la totalitat de les escoles privades que hem estudiat eren 

col·legis, fet que també contrasta amb les escoles públiques, la majoria de les quals seguien 

sent unitàries. Els edificis reunien les condicions per dur a terme la seva oferta educativa ja 

que, com exposen la majoria de les memòries i, en concret el practicant Melchor Tugores del 

Col·legi “La Salle” de Palma, tant els edificis com les aules “son capaces de albergar la 

población escolar” (1940, p.1).  
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En referència a la ventilació i la il·luminació de les aules, tots els normalistes exposen 

l’existència d’amplis finestrals, els quals permeten treballar amb la lluminositat i l’ambient 

òptim. Com a qüestió significativa, es ressenya que en algunes escoles, com per exemple el 

Col·legi de la Nostra Senyora de Monti-sion, comptaven amb un sistema de llum artificial que 

els permetia dur a terme amb normalitat les classes durant els dies ennuvolats i les darreres 

hores de la jornada, on la llum solar no era suficient. 

Les excel·lents condicions higièniques de les instal·lacions són un aspecte destacat en totes 

les descripcions realitzades pels practicants. En diferents centres s’esmenta les magnífiques 

condicions d’higiene i desinfecció derivades de l’enrajolat i l’emblanquinament periòdic, així 

com situar els lavabos al pati amb l’objectiu d’allunyar les males olors de les aules. Aquesta 

fixació per la neteja és veu reflectida a les següents paraules del normalista S. Montelongo del 

Col·legi Sant Alfons de Palma: “las paredes limpias, sin una raya de lápiz, nos hablan de la 

educación que dentro de ellas reciben los pequeños” (1940, p.4). Per altra banda, sols a la 

memòria de Mateo Ramis del Col·legi Sant Bonaventura d’Artà es fa referència a l’existència 

d’aigua corrent, però podem intuir que n’hi ha a quasi tots els centres, ja que a la majoria 

d’aquests trobam lavabos i, fins i tot, dutxes com en el cas del Col·legi “La Salle” del Pont 

d’Inca. 

Pel que fa als espais dedicats al temps de lleure, cal recalcar que tots disposen de jardins o 

patis per dur-lo a terme, excepte en el cas del Col·legi de Sant Bonaventura de Llucmajor que, 

a causa del gran nombre d’infants matriculats, han de desplaçar-se al camp d’esports de les 

Joventuts Seràfiques, situat a 200 metres de l’escola. A més, en els casos del Col·legi “La 

Salle” de Palma i del Pont d’Inca, també compten amb un cobert per poder dur a terme el 

temps de lleure quan plou. 

A la majoria dels centres trobam dependències annexes a les aules com museus escolars o 

biblioteques. D’altra banda, sols en casos específics es compta amb cinema sonor (Col·legi 

“La Salle” de Palma), laboratori (Col·legi de Monti-sion de Palma), teatre (Col·legi dels Pares 

Teatins de Pollença i Col·legi Beat Ramon Llull d’Inca), sala d’actes (Col·legi “La Salle” de 

Palma), aula de dibuix (Col·legi de Sant Bonaventura de Llucmajor), aula de música (Escola 

de les Germanes Trinitàries de Palma) i capella (Col·legi de Sant Alfons de Palma). 

Per acabar, respecte als elements ornamentals, a la majoria de les memòries es destaca la 

presència del retrat de Franco, el crucifix i imatges de temàtica religiosa. No s’esmenta 

l’existència de símbols de tarannà falangista dins les aules (retrat de Jose Antonio Primo de 



17 
 

Rivera, escut de la Falange, etc), fet que deixaria palès la pugna pel control educatiu que 

protagonitzaren l’Esglèsia i la Falange durant els primers anys de la Postguerra. Juntament 

amb aquests símbols introduïts obligatòriament des del principi de la Guerra Civil (Sureda, 

2008), també són presents com a objectes de decoració: plantes, dibuixos i treballs realitzats 

pels infants, components del museu escolar i, en el cas del Col·legi de Sant Bonaventura de 

Llucmajor, s’hi afegeix l’escut del poble i l’esfinx del Generalísimo. 

 

- Mobiliari i material per a l’ensenyament: 

La informació envers aquesta temàtica, com en el cas anterior, és molt abundant, ja que 

apareixen referències constants a la majoria de les memòries (32 de 40). En un gran nombre 

d’aquestes ens presenten un escenari on el mobiliari escolar i el material pedagògic es 

caracteritzen pel seu bon estat i la seva qualitat. En aquesta línia, Alberto Álvarez afirma del 

Col·legi dels Sagrats Cors de Sóller que “está dotado de excelente material de enseñanza” 

(1940, p.3) o, en paraules del practicant del Col·legi de Sant Alfons de Palma, “el material 

escolar es excelente tanto en cantidad como en cualidad” (Sabater, 1941, p.3).  

Tot i això, cal remarcar dues excepcions. En primer lloc trobam el Col·legi Sant Bonaventura 

d’Artà que, com exposa el normalista Joan Server “el material de enseñanza lo conceptuamos 

defectuoso e insuficiente y el moblaje viejo y anticuado” (1940, p.6). Finalment, Sebastià 

Cardell també denuncia la falta de recursos del Col·legi de Sant Bonaventura de Llucmajor, 

citant que “el material completo es muy difícil de adquirir porque cuesta mucho y por esto es 

que apenas està en contacto con los niños, tiene que conservarse immaculado en las vitrinas” 

(1944, p.2). Davant aquesta situació, l’escola religiosa de Llucmajor opta per la creació de 

material per part de l’alumnat i l’aprofitament de la realitat que els envoltava.  

Concretant en el mobiliari, podem afirmar que a la majoria de les escoles eren presents la 

mateixa tipologia de mobles: taules amb bancs incorporats per a dues persones, taules 

individuals, taula del docent, tarima, guarda-robes, armaris per guardar el material i 

prestatgeries per col·locar els llibres de text i de lectura. Cal remarcar també la presència de 

taules de col·laboració en alguns centres, com per exemple a la secció de pàrvuls del Col·legi 

de Sant Alfons de Palma (Gost, 1941). 

El material escolar que trobàvem a la majoria de les aules descrites, consistia en material 

d’escriptura (plomes, tinters, llapis, goma, paper secant, etc.), material artístic (pintures, 
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aquarel·les, cartolines, aferrament, etc.), col·leccions de mapes, figures geomètriques i 

instruments de mesura. És significatiu el cas del Col·legi de Monti-sion que també comptava 

amb moderns aparells de projecció com un Kodascope per a projeccions animades, un 

projector de diapositives, un Epidiascopi i un doble aparell de cinema sonor (Cabot, 1940). 

Segons el que ens presenten la major part de les memòries, la utilització de llibres de text i 

lectura era un dels pilars bàsics de l’ensenyament de l’època. Pel que fa als llibres caire teòric, 

destaquen les enciclopèdies escolars de les editorials FTD, Hijos de Santiago Rodríguez i Seix 

i Barral, mentre que en els quaderns d’exercicis pràctics sobresurten els elaborats per 

l’editorial Bruño que, segons Melchor Tugores del Col·legi “La Salle” de Palma, interessen 

pel seu caràcter procedimental i per l’ús de mètodes intuïtius. Finalment, respecte als llibres 

de lectura, “Lectura Graduada de FTD”, El Quixot i “Heroes” són els principals instruments 

per treballar l’eficàcia i la comprensió lectora dels infants. 

Per altra banda, trobam diferents memòries que ens demostren la pervivència d’alguns 

materials propis de l’ensenyament intuïtiu i actiu. El cas més destacable és el de l’Escola de 

les Germanes Trinitàries de Palma, on la seva practicant Francisca Cladera ens exposa la 

presència d’una col·lecció de jocs de Fröebel, “los modernísimos de Montessori con tambores 

y campanas para la educación del oído” (1940, p.1) i altres materials per a l’educació dels 

sentits com l’Anell de Newton. 

 

- Organització escolar: 

Com indiquen Barceló, Comas i Sureda (2016), l’any 1938 el Ministerio de Educación 

Nacional publicà una ordre ministerial on es detallaven les qüestions organitzatives del nou 

model educatiu (horaris, matèries, continguts, etc.). Aquests trets característics del sistema 

educatiu franquista que es mantindrien fins al 1945, amb l’aprovació de la Llei sobre 

Educació Primària, es veuen reflectits en quasi totes les memòries de pràctiques examinades 

(32 de 41). En aquest apartat, amb l’objectiu de presentar la informació de manera clara i 

ordenada, es dividirà en diferents blocs: matrícula i assistència, horaris i qüestions curriculars. 
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a) Matrícula i assistència: 

Com bé explica Carlos Sánchez-Redondo en el seu llibre Leer en la escuela durante el 

franquismo (2004), la qualitat del mobiliari, els materials didàctics i els edificis de l’escola 

privada són millors que els dels centres públics, ja que són pagats en gran part pels pares dels 

infants que, com a mínim, pertanyen a la classe mitjana. Així doncs, el pagament d’una quota 

anual o mensual era, com és lògic, condició indispensable per gaudir de l’oferta educativa 

dels col·legis privats. Malgrat això, a la memòria de Domingo Cabot del Col·legi de Monti-

sion de Palma s’esmenta que en el procés de selecció no sols es tenien en compte els criteris 

econòmics sinó també les capacitats del fillet en qüestió. En conseqüència, el normalista 

afirma que “si se presenta un niño con verdaderas aptitudes para el estudio, y su familia no 

tiene posibles para pagarle los estudios, es igualmente admitido en las clases” (1940, p.10). 

Cal esmentar que, en aquest centre educatiu les famílies tenien la possibilitat de matricular els 

seus fills al règim d’internat, els quals, durant les hores lectives, realitzaven les mateixes 

activitats que els seus companys (Planas, 1945). 

Un altre cas destacable, pel que fa l’admissió i matriculació de l’alumnat, és el de l’escola 

dirigida pels Germans de les Escoles Cristianes del Pont d’Inca. El reglament d’aquest centre 

no permetia l’admissió d’infants sense vacunar o que tinguessin alguna “enfermedad 

contagiosa per imitación como la epilepsia, el Baile de San Vito o convulsiones nerviosas” 

(Seguí, 1939, p. 13). 

L’absentisme, a la majoria de les memòries, no es presenta com una problemàtica, ja que el 

nivell d’assistència de l’alumnat és alt. No obstant això, en els col·legis de Sant Bonaventura 

de Llucmajor i Artà, els normalistes observen un disminució significativa de l’assistència 

durant el mes de juny a causa de la incorporació d’alguns infants a les tasques agrícoles 

familiars o per a la preparació de l’ingrés al Batxillerat Elemental (Amengual, 1939). Sebastià 

Cardell del Col·legi Sant Bonaventura de Llucmajor, davant l’absentisme reiterat d’alguns 

infants concrets, exposa una interessant reflexió sobre els motius pels quals aquests fillets no 

volen assistir a l’escola. La conclusió final que exposa el normalista és la següent:“¿Cómo 

podrá, pues, asistir a la escuela, si la considera como un lugar de tormento, un sitio, dónde 

tiene que aburrirse y aguantar al maestro que le da palos?” (1944, p.3). 
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b) Horaris: 

Són poques les memòries que ens aporten informació envers l’horari establert a cada centre 

(17 de 40) i d’aquestes, sols cinc ens especifiquen l’horari segons el dia concret de la setmana. 

Segons el que exposen aquest nombre reduït de memòries, de dilluns a dissabte hi havia 

classe pel matí i el capvespre, menys els dijous, que sols anaven a l’escola pels matins. 

Normalment, es realitzaven 3 hores de classe pel matí i les tres hores restants pel capvespre, 

tot i que podem observar algunes variacions entre les diferents escoles envers l’hora d’entrada 

i sortida. 

Per confeccionar els horaris se seguien diferents estratègies per tal d’evitar la fatiga de 

l’alumnat. En concret, al Col·legi de Sant Alfons de Palma s’intentava constantment variar la 

tipologia dels ensenyaments, així com al Col·legi de Sant Bonaventura de Llucmajor es 

limitaven a 30 minuts el temps per a cada classe i es col·locaven les matèries complexes al 

principi de la jornada (Sabater, 1941; Cardell, 1943). 

Les litúrgies i els rituals de tipus religiós i patriòtic tenen un gran pes dins els horaris exposats 

a les memòries. Normalment, abans d’entrar a la classe es duia terme la pujada de bandera i el 

cant de l’himne nacional, tot seguit, abans de començar la lliçó, es resaven diferents oracions 

i, per acabar, es tornava a resar, es cantaven cançons patriòtiques o populars i es baixava la 

bandera (Fernández, 1940; Veny, 1940). 

 

c) Qüestions curriculars (matèries i continguts): 

Com comentàvem a la introducció del present treball, les funcions principals de l’escola 

franquista eren l’adoctrinament polític i religiós, establint els valors del nacionalcatolicisme. 

Mitjançant les memòries podem observar amb claredat que les assignatures treballades a les 

aules de l’època estaven amarades pel fervor religiós i l’exaltació del sentiment patriòtic. En 

aquest sentit, Juan Palmer del Col·legi dels Pares Teatins de Pollença cita que “el objetivo es 

formar un buen sentido moral, por el amor de Dios y la Patria” (1940, p.8). Qualsevol 

assignatura o activitat era aprofitada per inculcar als infants els valors que sustentaven el nou 

règim. Per exemple, a l’Escola de les Germanes Trinitàries de Palma, treien partit de l’anàlisi 

sintàctic d’oracions com ara “la mujer española es virtuosa” o “La raza hispana es inmortal” 

(Cladera, 1940). 
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D’acord amb la normativa establerta, a la majoria dels centres compartien les següents 

matèries: geografia, història sagrada, història d’Espanya, llengua castellana, gramàtica, 

cal·ligrafia, geometria, aritmètica, civismes i urbanitat, dibuix i ciències físico-naturals. Cal 

ressaltar que trobam variacions entre les diferents escoles, tant pel que fa a la nomenclatura de 

les assignatures com per la quantitat d’aquestes. Un bon exemple d’això és el cas del Col·legi 

de Bonaventura de Llucmajor, on trobam referències envers el treball de l’agricultura com a 

assignatura obligatòria (Lliteras, 1940). 

Pel que fa a les assignatures treballades per les filletes, cal remarcar l’existència de matèries 

dedicades exclusivament al gènere femení. En aquestes assignatures, com per exemple 

“labores”, la mestra ensenyava a realitzar les tasques domèstiques (cuina, neteja, cosir, etc.) 

que, com a dones, haurien de dur a terme en un futur pròxim (Fuster, 1940; Esteve, 1944). 

 

- Metodologia: 

La informació respecte a la metodologia aplicada a cada centre és la més abundant en relació 

als altres blocs, ja que 34 de les 40 memòries revisades parlen envers aquesta temàtica.  

A la majoria de les memòries es constata la pervivència d’elements propis de l’ensenyament 

actiu i intuïtiu, provinent dels moviments de renovació pedagògica iniciats a finals del segle 

XIX i principis del XX. Així mateix, trobam normalistes que identifiquen com a referents 

pedagògics a autors precedents al corrent de renovació pedagògica del segle XIX com 

Pestalozzi i Herbart (Martín, 1943).  

L’aplicació de mètodes intuïtius consistia a treballar mitjançant l’observació directa del 

contingut tractat (plantes, animals, minerals, etc.) que, en ocasions, es realitzava durant les 

sortides de camp (Cladera, 1940; Cardell, 1943). En el cas de no poder dur a terme 

l’observació directa, s’utilitzaven aparells de projecció, làmines o dibuixos realitzats pel 

docent o els infants. 

Un altre aspecte, al qual fan èmfasi diferents normalistes, és l’orientació pràctica dels 

continguts i l’aplicació d’aquests en l’entorn proper. Mateo Ramis, del Col·legi de Sant 

Bonaventura d’Artà, exposa que “se procura que de las enseñanzas de clase hagan luego los 

alumnos aplicaciones prácticas a las cosas y negocios de su familia” (1940, p.3). Així mateix, 

Jorge Mut del Col·legi Sant Bonaventura de Llucmajor explica la importància de preparar 
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l’alumnat d’acord amb el seu possible futur laboral, afirmant que “hay interés por el estudio y 

formación intelectual en sus aplicaciones a la industria y al comercio más que en las carreras 

liberales” (1940, p.6). 

En un gran nombre de memòries s’especifica aquesta voluntat de defugir de la memorització i 

dels mètodes tradicionals. Una bona mostra d’aquest enfocament són les paraules d’Ángel 

Fernández, del Col·legi de Sant Alfons de Palma: “enseñar a razonar a los niños y quitar el 

carácter puramente memorista a las lecciones, procedimiento que si no se siguiera restaría 

toda eficacia a la instrucción y a la educación [...] El que conteste sólo de memoria repitiendo 

textualmente las palabras del libro no ha conseguido adelantar nada” (1940, p.1). Tot i això, 

els mètodes basats en la repetició són presents en els diferents testimonis dels practicants. En 

són exemple les paraules de Gabriel Mesquida, qui afirma que “la repetición es el alma de 

Montesión” (1940, p.3) o les de Maria Lozano, que destaca la importància del “método del 

machaque”, sobretot, per a l’alumnat amb dificultats. 

La competitivitat era un instrument utilitzat en diferents escoles amb l’objectiu d’estimular i 

motivar l’alumnat. Diferents memòries expliquen l’organització de concursos i certàmens, 

així com la utilització d’estratègies organitzatives per tal de fomentar la competitivitat entre 

els infants. Cal destacar que les escoles de la Companyia de Jesús, com el Col·legi de Monti-

sion, utilitzaven els mètodes competitius més sofisticats, ja que aquests, així com exposa 

Revuelta (1998), esdevingueren un pilar bàsic en la pedagogia jesuïta.  

Els certàmens duts a terme periòdicament al col·legi jesuïta de Palma, consistien en 

l’enfrontament de dos equips estables i equilibrats, Roma i Cartago, els quals havien de 

contestar preguntes relacionades amb el temari treballat amb anterioritat (Cabot, 1940; Planas 

1945). Per altra banda, la modificació constant de l’ordre establert a la llista de classe, variant 

segons el rendiment acadèmic i el comportament de cada infant, també era utilitzat tant per 

motivar l’alumnat com per millorar el seu comportament (Planas, 1945). 

Per acabar, destacar que les passejades escolars i les excursions tenen una gran presència en 

un nombre significatiu de memòries, les quals varen ser potenciades pel moviment de tall 

krauso-institucionista iniciat a Espanya a finals del segle XIX arrel de la creació al 1876 de la 

Institución Libre de Enseñanza (ILE) de Madrid. Durant el transcurs d’aquestes sortides 

s’aprofitava per treballar matèries com l’educació física, la història d’Espanya, la geografia i 

les ciències naturals (Gost, 1941). A més, durant els llargs trajectes per arribar al lloc en 

qüestió, es cantava un compendi de cançons populars, patriòtiques i religioses, fet que Andrés 
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Martín, del Col·legi Sant Bonaventura de Llucmajor, recull amb les següents paraules: 

“Algaida, Montuiri, Villafranca, Manacor, Sant Llorens, Capdepera, Felanitx y Campos 

vieron desfilar por sus calles una jaula con ruedas de pájaros cantores que les obsequiaron con 

lo mejor de su repertorio” (1944, p.13). A la majoria dels casos es visitaven monuments 

talaiòtics i accidents geogràfics per tal de completar els continguts estudiats a classe. 

 

- Disciplina: 

La meitat de les memòries analitzades ens aporten informació envers aquest bloc temàtic. A la 

majoria d’aquestes s’exposa el bon comportament de l’alumnat fruit de la disciplina imposada 

pel docent i de la col·laboració de les famílies.  

Salvador Pedreño, mitjançant la metàfora, ens descriu a la perfecció el clima de treball que es 

respira a les aules del Col·legi “La Salle” de Palma, citant que “parece un hormiguero en el 

que los niños, por no molestar a sus vecinos no hablan sino en voz baja y por señas”. Per altra 

banda, el gran respecte que inspira la figura del docent queda reflectit amb el testimoni de 

Juan Rigo del Col·legi “La Salle” de Palma: “los niños tienen una especie de temor 

reverencial para con su educador [...] una mirada, seña o palabra oportuna hace que el 

delincuente se ponga en el curso ordinario de buen alumno” (1940, p.3).  

Com s’esmentava anteriorment, la col·laboració entre l’escola i les famílies era notable. En 

algunes escoles cada infant tenia un quadern anomenat “Boletín” on es recollia setmanalment 

la seva actitud i el seu rendiment. Aquest quadern s’havia d’entregar als pares per tal que 

poguessin realitzar un seguiment als seus fills (Rigo, 1940; Oleza, 1940). A més, al Col·legi 

de Monti-sion s’organitzava periòdicament una jornada de portes obertes, on els pares 

entraven a les classes per observar el nivell del seu fill, així com el funcionament i la 

metodologia del centre (Planas, 1945). 

D’acord amb la informació que exposen una gran part de les memòries, la disciplina de les 

escoles es regia per un sistema de premis i càstigs. Els premis consistien en reforços positius 

com felicitacions en públic, assignació de punts, entrega de regals, etc. La intenció d’aquests 

reforços positius era estimular a la resta de l’alumnat a actuar de la mateixa manera que 

l’infant premiat. Així doncs, al Col·legi del Pont d’Inca de Palma, s’entregaven “creus 

d’honor” a l’alumnat amb bona conducta i alt rendiment acadèmic i, si les mantenien durant la 
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totalitat del curs, et permetien formar part del “quadre d’honor” de l’escola, exposat als 

passadissos del centre (Morales, 1944). 

En referència als càstigs, la majoria dels practicants expliquen que es basaven en renyades en 

públic, treballs suplementaris, quedar de peus, pagament de punts i, en cas de mal 

comportament reiterat, expulsió del centre. Trobam diferents centres on el pagament de punts 

et permetia condonar diferents càstigs i, fins i tot, aconseguir un capvespre de vacances 

(Cabot 1940; Pulido, 1944). Tot i això, en un gran nombre de memòries, els normalistes 

exposen la voluntat d’establir una disciplina basada en el raonament, defugint de les 

imposicions i els abusos de poder. Sebastián Amengual del Col·legi Sant Bonaventura de 

Llucmajor destaca la importància de “procurar que cumplan su deber por amor y no por 

fuerza” (1940, p.1), així com Sebastián Cardell, del mateix col·legi, exposa que les renyades 

en públic o en privat s’han de realitzar sense injuriar i exposant els mitjans per millorar la 

conducta en qüestió. Pel que fa als càstigs corporals, la majoria dels normalistes no ens avisa 

de la seva aplicació, sinó tot el contrari, s’expressa un ampli rebuig a la utilització d’aquest 

mètode. Ara bé, Domingo Cabot del Col·legi de Monti-sion de Palma, demostra que, 

puntualment, s’apliquen aquest tipus de càstig, explicant que “más le aprovechará al niño un 

buen consejo dado a tiempo, que un castigo corporal [...] no quiero decir con esto que deban 

suprimirse en absoluto los castigos corporales; a veces son necesarios” (1940, p.2). 

Altres estratègies per a mantenir la disciplina dins l’aula eren els canvis de lloc, no donar peu 

a bromes o a temàtiques que no estaven en la línia de la classe en qüestió i mantenir ocupats 

als infants constantment (Rigo, 1940; Martín, 1943). 

 

 

 

  



25 
 

5. Conclusions 

Després d’haver analitzat la informació que ens han aportat les memòries de pràctiques 

referents a l’escola privada de les Illes Balears durant la Postguerra, podem arribar a les 

següents conclusions: 

 

1. Les memòries de pràctiques com a font historiogràfica ens ajuden, tant per la gran 

quantitat d’informació que ens aporten com per la vàlua d’aquesta, a aproximar-nos al 

funcionament quotidià de les escoles de l’època estudiada. Ens trobem per tant, davant 

uns recursos que ens permeten conèixer, de forma parcial, com s’anà configurant la 

cultura de l’escola en un període històric de grans canvis. 

 

2. A partir dels testimonis dels normalistes que realitzaren les pràctiques en centres 

privats podem observar algunes dissemblances entre els distints col·legis i, sobretot, 

entre els que pertanyen a congregacions religioses diferents. Les memòries ens 

presenten una realitat que lluny de ser monolítica, com es podia intuir segons els 

discursos oficials i la mentalitat de l’època, és mes complexa si tenim en compte el pla 

d’estudis propi (Ratio Studiorum) de cada una de les congregacions. 

 

3. La informació que s’exposa a les memòries analitzades ens fa pensar que, a diferència 

de l’escola pública, on la figura del mestre esdevenia una figura clau en la 

configuració de la cultura escolar del centre, en el cas de l’escola privada religiosa, 

són les congregacions que, mitjançant els mètodes propis, els seus recursos i la seva 

ideologia, configuren la cultura escolar de cada un dels centres que es trobaven baix el 

seu control. 

 

4. L’escola privada religiosa de la Postguerra a les Illes Balears és una temàtica poc 

explorada fins al moment. Per a futures línies d’investigació seria interessant 

aprofundir en la cultura escolar de les escoles de caràcter privat i religiós, utilitzant 

altres fonts com per exemple les memòries anuals. 
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Memòries analitzades: 

 

Lligall 189 

 

- Memoria de Prácticas de Enseñanza efectuadas en el colegio de Nuestra Señora de 

Montesión. Por el alumno: Gabriel Mesquida Vich. Palma 30 de junio de 1940. 

Mecanografiat, 3 pàgines, signat per Gabriel Mesquida Vich a Palma el 30 de juny de 1940. 

APràctiques-Memòries. M. Primari 1939-1940. Lligall 189. Fons Escola Normal de Magisteri 

i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria de las prácticas escolares realizadas por S. Montelongo.Manuscrit, 10 pàgines. A 

Pràctiques-Memòries. M. Primari. 1939-1940. Lligall 189 Fons Escola Normal de Magisteri i 

Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria de Practicas. Mecanografiat, 10 pàgines. Palma, 29 d’agost de 1940, signat per 

Melchor Tugores Serra. A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1939-1940. Lligall 189.  Fons 

Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria de las prácticas de enseñanza efectuadas por el alumno Antonio Seguí Mercadal 

en la Escuela dirigida por los H.H. de las E.C. en Pont d’Inca. Pràctiques-Memòries. M. 

Primari. 1939-1940. Lligall 189. Mecanografiat, 29 pàgines. Pont d’Inca, 30 de juny de 1940, 

signat per l’alumne Antonio Seguí Mercadal i el mestre (Vº Bº) Antonio Adrover. Fons 

Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  
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- Memoria de las prácticas de enseñanza del alumno (matricula libre) de esta Escuela 

Normal del Magisterio Primario de Baleares. Eusebio Riera Estada. Mecanografiat, 17 

pàgines, Palma, 30 de juny de 1940, signat per Eusebio Riera Estada. A Pràctiques-Memòries. 

M. Primari 1939-1940. Lligall 189. Fons Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). 

Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria de las prácticas de primera enseñanza realizadas por el alumno Domingo Cabot 

Picornell en el Colegio de Montesión bajo la dirección de los P.P. Jesuitas. Mecanografiat, 

13 pàgines, Palma, signat per Domingo Cabot Picornell.A Pràctiques-Memòries. M. Primari 

1939-1940. Lligall 189. Fons Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu 

Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria de prácticas de enseñanza. Curso 1939-40. Alumno. P. Mariano de Oleza 

Ramonell C.R. Mecanografiat, 7 pàgines, Palma, 20 de juny de 1940,  signat per P. Mariano 

de Oleza Ramonell C.R. A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1939-1940. Lligall 189. Fons 

Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria de Prácticas de Enseñanza por el Alumno Pedro Juan Palmer Llinás (nº 65). 

1940. Manuscrit, 16 pàgines. Pollensa, 26 de juny de 1940, signat per P. Pedro Juan Palmer 

Llinás. C.R.APràctiques-Memòries. M. Primari 1939-1940. Lligall 189.Fons Escola Normal 

de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria que presenta el alumno Jorge Mut Jaume, sobre las prácticas de enseñanza 

realizadas en el colegio de “San Buenaventura” de Lluchmayor, durante el curso 1939 – 

1940, del 5 de marzo a finales de junio. 28 de Junio de 1940. Mecanografiat, 7 pàgines. 

Llucmajor, 28 de juny de 1940, signat per Jorge Mut Jaume. A Pràctiques-Memòries. M. 

Primari 1939-1940. Lligall 189. Fons Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). 

Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria que presenta el alumno Sebastián Amengual Gayá de las prácticas de curso 

verificadas en el “Colegio de S. Buenaventura” de Lluchmayor. Curso 1939 – 40. 

Lluchmayor 28 de Junio de 1940. Mecanografiat, 12 pàgines. Llucmajor, 28 de juny de 1940, 

signat per Sebastián Amengual Gayá. A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1939-1940. Lligall 

189. Fons Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB 

(AHUIB).  
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- Memoria que presenta el alumno José Roig Noguera sobre las Prácticas de Enseñanza 

realizadas en el Colegio de San Buenaventura de Lluchmayor, durante el curso 1939 – 1940, 

de día 5 de Marzo al final de Junio. Lluchmayor, 28 – VI – 1940. Mecanografiat, 8 pàgines. 

Llucmajor, 28 de juny de 1940, signat per José Roig Noguera. A Pràctiques-Memòries. M. 

Primari 1939-1940. Lligall 189. Fons Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). 

Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria de Prácticas efectuadas por Alberto Álvarez Carrera en Colegio de los “Sagrados 

Corazones”. Sóller 30 – 6 – 40. Manuscrit, 10 pàgines. Sóller, 30 de juny de 1940, signat per 

Alberto Álvarez Carrera. A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1939-1940. Lligall 189.  Fons 

Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria de las prácticas de enseñanza realizadas en el Colegio San Buenaventura de Arta, 

por el alumno D. Mateo Ramis Cladera desde el 5 de Marzo a fines de Junio del presente año 

1940. Mecanografiat, 6 pàgines. Artà, 29 de juny de 1940,  signat per Mateo Ramis Cladera. 

A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1939-1940. Lligall 189. Fons Escola Normal de 

Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria que presenta el alumno Miguel Tous Coll de las prácticas de enseñanza 

verificadas en el colegio de San Buenaventura de Arta, Mallorca, en el curso escolar 1939 – 

1940, desde el 5 de Marzo al 30 de Junio. Mecanografiat, 4 pàgines. Artà, 30 de juny de 1940,  

signat per Miguel Tous Coll. A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1939-1940. Lligall 189.  

Fons Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria que presenta el alumno D. Juan Server Bennasar de las prácticas de enseñanza 

verificadas en el colegio de San Buenaventura de Arta, Mallorca, en el curso escolar 1939 – 

1940, desde el 5 de Marzo al 30 de Junio. Mecanografiat, 7 pàgines. Artà, 30 de juny de 

1940, signat per Juan Server Bennasar. A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1939-1940. 

Lligall 189. Fons Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la 

UIB (AHUIB).  

-Memoria de las Prácticas de Enseñanza que presenta el alumno Antonio Mayol Gayá. 

Mecanografiat, 5 pàgines. Palma, juny de 1940, signat per Antonio Mayol Gayá. A 

Pràctiques-Memòries. M. Primari 1939-1940. Lligall 189. Fons Escola Normal de Magisteri i 

Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  
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- Memoria de las prácticas de enseñanza realizadas por D. Salvador Pedreño Barbero en el 

Colegio “La Salle” de Palma de Mallorca. Curso 1939/40. Mecanografiat, 16 pàgines. Palma 

1940, signat perSalvador Pedreño.A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1939-1940. Lligall 

189.Fons Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB 

(AHUIB).  

- Memoria de las prácticas de enseñanza realizadas por Don Juan Rigo Vallbona en el 

Colegio “La Salle”. Curso: 1939/40. Palma de Mallorca. Mecanografiat, 19 pàgines. Palma 

1940, signat per Juan Rigo Vallbona. A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1939-1940. Lligall 

189. Fons Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB 

(AHUIB).  

- Memoria. Manuscrit, 4 pàgines, Palma, 2 de setembre de 1940, signat per Maria Lozano. A 

Pràctiques-Memòries. M. Primari 1939-1940. Lligall 189. Fons Escola Normal de Magisteri i 

Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria sobre la Educación Física por la alumna Francisca Gelabert y Ripoll. 

Mecanografiat, 8 pàgines, signat per Francisca Gelabert Ripoll. A Pràctiques-Memòries. M. 

Primari 1939-1940. Lligall 189. Fons Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). 

Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria de prácticas de enseñanza. Manuscrit, 2 pàgines, Palma, 26 d’agost de 1940, 

signat per Francisca Cladera Rotger.  A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1939-1940. Lligall 

189. Fons Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB 

(AHUIB).  

- Mª Concepción Fuster. Memoria de prácticas de enseñanza.Manuscrit, 23 pàgines, Palma, 

28 de juny de 1940, signat per Mª Concepción Fuster.A Pràctiques-Memòries. M. Primari 

1939-1940. Lligall 189. Fons Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu 

Històric de la UIB (AHUIB).  

- Prácticas de enseñanza. Memoria. Escuela de los P.P. Teatinos. Alumno: Ángel Fernández 

Seyde.Mecanografiat, 4 pàgines. Palma, 30 de juny de 1940, signat per Ángel Fernández 

Seyde. A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1939-1940. Lligall 189. Fons Escola Normal de 

Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  
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- Prácticas de Enseñanza, 5 Marzo – 28 Junio. Memoria presentada por Antonio Veny 

Ballester, Pbro. Manuscrit, 35 pàgines, Palma, 5 de març – 28 de juny de 1940, signat per 

Antonio Veny Ballester. Pbro.A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1939-1940. Lligall 

189.Fons Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB 

(AHUIB).  

 

Lligall 190 

 

- El Colegio de S. Alfonso María de Ligorio, dirigido por los Padres Teatinos, es el sitio 

donde he realizado mis prácticas de enseñanza en la escuela de Párvulos. Mecanografiat, 7 

pàgines, Palma, 10 de setembre de 1941, signat per José Sabater Gost. A Pràctiques-

Memòries. M. Primari 1940-1941. Lligall 190. Fons Escola Normal de Magisteri i Annexa 

(1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria de Prácticas de Enseñanza. Emiliano Garcia Calvo. Manuscrit, 17 pàgines, signat 

per Emiliano Garcia Calvo. A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1940-1941. Lligall 190. Fons 

Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB). 93 

- Memoria que presenta el alumno Miguel Lliteras Massanet sobre las prácticas de 

enseñanza verificadas en el colegio de San Buenaventura de Lluchmayor, sección de primera 

enseñanza, desde el 1 de diciembre de 1940 al 30 de mayo de 1941. Mecanografiat, 6 pàgines, 

Llucmajor, 30 de maig de 1941, signat per Miquel Lliteras Massanet. A Pràctiques-Memòries. 

M. Primari 1940-1941. Lligall 190. Fons Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). 

Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memorias. Pedro Siquier Pons. Manuscrit, 10 pàgines, Inca, signat Pedro Siquier Pons. A 

Pràctiques-Memòries. M. Primari 1940-1941. Lligall 190. Fons Escola Normal de Magisteri i 

Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  
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Lligall 191 

 

- Memoria escolar del curso Mil novecientos cuarenta y tres-cuatro. Presentada por el 

Alumno Guillermo Alfredo Pulido Martínez que ha hecho sus prácticas de Enseñanza en el 

Colegio de San Juan Bautista de la Salle, sito en la Calle Concepción nº19 en Palma de 

Mallorca bajo la dirección del Rdo. Hno. director de dicho Centro, D. Pedro J. Duran Juan, 

religioso profeso y Maestro Nacional. Palma de Mallorca a 20 de Agosto de 1944. 

Mecanografiat, 13 pàgines, Palma, 20 d’agost de 1944, signat per Guillermo Alfredo Pulido 

Martínez. A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1942-1945. Lligall 191. Fons Escola Normal 

de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria escolar correspondiente a las prácticas de enseñanza efectuadas por el alumno 

Antonio Morales Forte. Mecanografiat, 26 pàgines, Palma, 12 de setembre de 1944, signat per 

Antonio Morales Forte. A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1942-1945. Lligall 191. Fons 

Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria de mis prácticas realizadas en el Colegio de San Buenaventura de Lluchmayor. 

Andrés Martín Burguera. Mecanografiat, 15 pàgines, Llucmajor, signat per Andrés Martín 

Burguera. A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1942-1945. Lligall 191. Fons Escola Normal 

de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria de mis prácticas de enseñanza realizadas en el col·legio de San Buenaventura de 

Lluchmayor por Damián Verger Cerdá. Mecanografiat, 20 pàgines, Llucmajor, signat per 

Damián Verger Cerdá. A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1942-1945. Lligall 191. Fons 

Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria de mis prácticas escolares realizadas en el Colegio de San Buenaventura de 

Lluchmayor. Sebastíán Cardell. Mecanografiat, 14 pàgines, Llucmajor, signat per Sebastián 

Cardell. A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1942-1945. Lligall 191. Fons Escola Normal de 

Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria de las “Prácticas de Enseñanza” realizadas por José Aguiló Forteza en el Colegio 

“La Salle” durante el curso 1943-44 bajo la dirección de D. Pedro J. Durán director de 

dicho centro y Maestro Nacional. Manuscrit, 7 pàgines, Palma, signat per José Aguiló 



33 
 

Forteza. A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1942-1945. Lligall 191. Fons Escola Normal de 

Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria de Prácticas de Enseñanza de Miguel Balaguer Calafell. Curso 1943-44. 

Mecanografiat, 7 pàgines, Palma, signat per Miguel Balaguer Calafell. A Pràctiques-

Memòries. M. Primari 1942-1945. Lligall 191. Fons Escola Normal de Magisteri i Annexa 

(1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria de mis Prácticas de Enseñanza realizadas en el Colegio de San Buenaventura 

(Lluchmayor). Jaime Lladó. Mecanografiat, 24 pàgines, Llucmajor, signat per Jaime Lladó. A 

Pràctiques-Memòries. M. Primari 1942-1945. Lligall 191. Fons Escola Normal de Magisteri i 

Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria de Prácticas de Enseñanza. Juan Planas Jornet. Curso 1944 – 1945 (Bachilleres). 

Mecanografiat, 14 pàgines, Palma, setembre de 1945, signat per Juan Planas Jornet. A 

Pràctiques-Memòries. M. Primari 1942-1945. Lligall 191. Fons Escola Normal de Magisteri i 

Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria que presenta Lorenzo Gomila Aguiló de las prácticas de Enseñanza por él 

practicadas en la Escuela de Enseñanza Primaria del Colegio del Bto. Ramón Llull de Inca. 

Mecanografiat, 14 pàgines, Inca, 15 de setembre de 1945, signat per Lorenzo Gomila Aguiló. 

A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1942-1945. Lligall 191. Fons Escola Normal de 

Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Memoria. Mecanografiat, 5 pàgines, Establiments, 26 d’agost de 1944, signat per Mª 

Ángeles Esteve Fuenmayor. A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1942-1945. Lligall 191. 

Fons Escola Normal de Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  

- Palma 6-9-44. Memoria. Manuscrit, 4 pàgines, Palma, 6 de setembre de 1944, sense firma. 

A Pràctiques-Memòries. M. Primari 1942-1945. Lligall 191. Fons Escola Normal de 

Magisteri i Annexa (1842-1988). Arxiu Històric de la UIB (AHUIB).  
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