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Resum 

Aquest projecte busca explicar el funcionament de les colònies escolars d’estiu de les Illes 

Balears, sota el marc político-educatiu que havia instaurat el PSOE durant el seu primer 

govern. El desenvolupament d’aquest treball es divideix en dues parts: per una banda 

l’explicació de les reformes educatives que dugueren a terme els socialistes a partir de 1982, i 

per altra banda, la interpretació de la documentació consultada a l’AMEIB. Finalment es 

veurà la relació d’una part amb l’altra i es realitzaran les conclusions pertinents. 

Abstract 

This project aims to explain the operation of the school summer camps in the Balearic Islands, 

under the political-educational framework that established PSOE during it’s first term. The 

development of this work is divided into two parts: on one hand, the explanation of the 

educational reforms implemented by the socialist from 1982 and, on the other han, 

interpretation of documents consulted in AMEIB. Finally, we will see the relation of one part 

to another, and we will analize the morer elevant findings. 
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1. Introducció 

Per a la realització d'aquest treball es pretén fer un anàlisis de la documentació corresponent 

als Centres de Vacances Escolars de les Illes Balears que es troba a Arxiu i Museu de 

l'Educació de les Illes Balears (AMEIB). Aquesta investigació es centrarà en els anys vuitanta 

del segle XX, des de l'inici del govern socialista, és a dir des del 1982, fins a l'any 1990, i me 

basaré en la informació que es troba a l'esmentat arxiu on es conserva la documentació oficial 

corresponent als anomenats centres de vacances escolars.  

La recerca realitzada a l'Arxiu és a nivell de les Illes Balears, per el que les conclusions 

extretes d'aquests documents faran referència a les experiències dutes a terme al nucli balear. 

No obstant, les experiències de les Illes es comentaran i analitzaran, en el marc de la política 

educativa dels governs del PSOE. 

Es tracta d'una investigació mitjançant la qual es pretenen trobar els elements educatius i 

pedagògics més significatius dels centres de vacances escolars que funcionaren a les Illes 

Balears en aquells anys. A més, no ens fixarem tant sols en els factors pedagògics (tot i que si 

que seran als que més importància se'ls hi donarà a l'hora de realitzar les pertinents 

conclusions), sinó que també ens fixarem en aspectes tècnics i legislatius importants que 

regulen totes les activitats dutes a terme a aquests centres.  

L'elecció d'aquest tema sorgeix arrel de la poca atenció que han rebut les aportacions 

pedagògiques de les colònies escolars que es feien als centres de vacances escolars durant els 

anys vuitanta del segle XX. Donat el fet de que es troba poca documentació d'aquesta època 

sobre aquesta temàtica, s'ha realitzat una recerca de documents que ens revelen quins aspectes 

són essencials a l'hora de desenvolupar una experiència pedagògica de tal magnitud. Per 

aquest fi, ens centrem en les colònies escolars de les Illes Balears durant la dècada dels 

vuitanta, sota el marc polític socialista en el que es desenvolupaven aquestes activitats  

2. Objectius 

Per continuar amb el desenvolupament d'aquesta investigació és necessari aclarir quins seran 

els objectius de la mateixa.  

 En primer lloc es pretén explicar l'objecte d'estudi (les colònies escolars) i veure 

el seu origen i desenvolupament recorrent a diferents fonts informatives, 

documents i obres bibliogràfiques.  
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 Per altra banda, es desitja definir el context històric, polític i educatiu dins el que 

s'emmarca la feina de recerca de documents que es duu a terme mitjançant les 

visites a l'Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes Balears. Concretament es farà 

una introducció històrica de les polítiques educatives més importants que va dur a 

terme el Partit Socialista Espanyol durant la seva legislatura des del 1982 fins al 

1986. 

 Es troba important també, fer una introspecció en els orígens i els motius que 

feren sorgir aquestes iniciatives i innovacions pedagògiques a l'estat espanyol i, 

en conseqüència a les nostres Illes.  

 Posant en especial rellevància aquesta passa, analitzar des de l'any 1982 fins l'any 

1990 la documentació consultada a l'Arxiu i Museu de l'Educació de les Illes 

Balears, centrant-nos especialment en els aspectes de caire més educatiu.  

 Com a últim pas, es posarien en comú totes les conclusions extretes dels diferents 

apartats i es relacionarien unes amb altres per tal de crear les pròpies conclusions 

finals. 

 Finalment es posarà a disposició dels interessats, la bibliografia consultada i sobre la 

qual s’ha estructurat aquest treball. 

3. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball 

En aquest treball es pretén realitzar una investigació i recerca de informació útil en referència 

als aspectes educatius més importants que es poden extreure de les experiències de colònies 

de vacances escolars.  

No es tracta tant d'una recerca bibliogràfica en si mateixa, sinó de relacionar la informació 

extreta de l'AMEIB amb el context històric explicat anteriorment, que comprèn les polítiques 

més importants a nivell educatiu realitzades pel partit socialista. Per tant, el primer que s'ha 

buscat ha estat la introducció del concepte del nostre objecte d'estudi, que són les colònies 

escolars des d'un punt de vista educatiu, per explicar, posteriorment, els motius del seu 

sorgiment i el seu desenvolupament al nostre país i a les nostres Illes. En segon lloc, tal com 

s'ha esmentat amb anterioritat, ens hem centrat en el marc històric corresponent a la 

legislatura socialista que s'inicia el 82, amb prèvia introducció de les iniciatives educatives 

durant la transició i la LOECE introduïda pel partit moderat UCD, per tal d'explica r les 
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reformes que dugueren a terme els socialistes per suplir tots aquells punts en que es troba ven 

en desacord amb el govern anterior, creant així, la LODE.  

Seguidament s'ha recorregut a diferents obres i articles per explicar com al nostre país van 

sorgir les colònies escolars i descriure els resultats de tals experiències pedagògiques, així 

com els motius que desplegaren aquestes iniciatives pel continent europeu i americà.  

La part més rellevant d'aquest treball és la desenvolupada a l'Arxiu i Museu. Durant el segon 

quadrimestre del 4rt curs del en Grau de Pedagogia, s'han anat realitzant diverses visites a 

Inca, on es troba aquesta institució, per tal de fer un recull en forma de llistat dels documents 

localitzats al passadís número 42 de la Secció Administrativa, a l'apartat de Centres de 

Vacances. Durant aquestes visites, s'han revisat, un per un, els continguts de tots els 

arxivadors corresponents als anys compresos entre 1982 i 1990. Amb aquesta tasca, el que es 

pretén es fer un anàlisis dels aspectes més importants a nivell educatiu i social que es 

contemplen en la planificació i desenvolupament dels centres de vacances escolars de les Illes 

Balears. 

Per finalitzar, es farà una relació entre tots els apartats per tal de concloure amb una reflexió 

final de totes les resolucions, deduccions i resultats que s'han obtingut mitjançant tot el procés 

d'investigació dut a terme al llarg del desenvolupament del treball.  

4. Estructura i desenvolupament dels continguts  

En aquest apartat veurem de manera organitzada els aspectes més importants que 

necessitarem per entendre la conjectura d'aquest treball. A continuació s'explicaran els 

continguts destriats per al desenvolupament d'aquest anàlisis i per la seva posterior explicació. 

Per començar ens pareix adient comentar i explicar en què consisteix una colònia escolar i 

quines són les seves característiques.  

Per altra banda explicarem breument els orígens i l'evolució de les colònies escolars a 

Espanya per tal de contextualitzar satisfactòriament el desenvolupament d'aquestes activitats a 

les nostres Balears.  

Per entendre el que varen significar les colònies escolars de l'època en que he centrat el meu 

treball cal contextualitzar aquestes activitats en el marc de les directrius generals de la política 

educativa que el PSOE en el govern des del 1982 va desenvolupar i que va marcar l'orientació 

pedagògica de les activitats d'estiu que es feren al Centres de Vacances Escolars de les 

Balears. 
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Aquestes colònies, que són l'objecte d'estudi principal d'aquest projecte, s'explicaran en base a 

la revisió de documents concernents a aquesta temàtica que s'han trobat a l'apartat d'arxiu de 

l'AMEIB. A partir d'aquesta revisió s'extrauran dades sobre el funcionament de les colònies 

escolars: la seva organització, els seus objectius i els principis pedagògics sota els que es van 

desenvolupar. 

4. 1. Què són i en què consisteixen les colònies escolars?  

El tema que ens concerneix requereix una explicació i anàlisis del concepte de colònia 

escolar.  

Andreu Crespí, Director Provincial del Ministeri d'Educació i Ciència a Balears a l'època del 

govern del PSOE a la presentació que fa del llibre Illa al sud: un centre de vacances escolars 

a Formentera afirma: “Les colònies escolars compleixen la funció d'omplir el temps lliure 

dels nins, amb activitats formatives de caire eminentment socialitzador. És per això, que 

esdevé un objectiu mesclar alumnes de diferents llocs (...)” (Bennassar, F., 1991) 

Crespí fa una reflexió sobre la importància de la convergència entre nins i nines que no 

s'hagin vist mai en la vida, ja que un dels objectius principals dels centres de vacances és el 

foment dels principis de socialització, respecte i harmonia cap als altres.  

Per altra banda tenim l'aportació de Pereyra (1982), que expressa que “en las colonias 

escolares encontramos, además del hecho educativo que en sí mismas comportaron, una 

respuesta a la ya complicada situación industrial (...)” (p. 146). Pereyra ens fa en aquesta 

afirmació una retrospecció cap el passat, en el qual es va detectar la necessitat d'una 

alternativa educativa en contraposició a la difícil situació en que es trobava la societat a l'inici 

de la industrialització.  

Jaume Trilla, citat per Granero&Lesmes (2009), ens parla de que l'educació en el temps lliure 

està formada per aquelles activitats que es duen a terme en el període de temps no lectiu i que 

s'emmarquen dins el concepte d'educació no formal. Per lo tant és interessant saber que les 

colònies escolars empren el lleure dels alumnes de manera productiva i pedagògica, per tal de 

que, a la vegada que gaudeixen de les seves vacances i descansen de les feixugues tasques que 

la vida escolar els hi exigeix, segueixen educant-se, formant-se i instruint-se d'una manera 

lúdica i en contacte amb la naturalesa.  

Cambeiro (2007) diu: “substituir la instrucció mental per l’educació integral” (p. 197). 

L’autor afirma que les colònies plantegen una ruptura entre el formalisme de les activitats 
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intel·lectuals de les tasques escolars, implantant la tasca educativa amb el contacte directe de 

les coses i el seu coneixement immediat, així com amb l’experiència viscuda.   

Per lo tant, finalment aclarim que les colònies escolars són un sistema educatiu de contínua 

construcció de la persona, que dóna resposta a les necessitats educatives que presenten les 

zones urbanes i tracta de dotar d'autonomia a l'infant a la vegada que es fomenta el respecte 

pel treball conjunt i col·laboratiu.  

4. 2. Origen de les colònies escolars a Espanya  

Es troba convenient explicar l'origen del sorgiment de les colònies escolars a nivell estatal, ja 

que és necessari introduir el concepte per tal d'establir unes bases sobre les quals entendre els 

posterior desenvolupament del treball.  

A l'article de Pereyra, M. (1982), se'ns explica com Walter Bion, un pastor suís de religió 

evangelista, va encaminar a un conjunt de seixanta-vuit nins pobres, amb la col·laboració de 

deu mestres, cap al cantó d'Appenzell, en mig del camp, on van romandre setmanes gaudint 

de l'aire pur i d'una alimentació senzilla i fortificant. Tal experiència pedagògica s'estendrà 

per tot Europa i Amèrica, convertint a Bion en el fundador de les colònies escolars de 

vacances.  

A l'estudi realitzat sobre els campaments d'estiu com a model d'activitats de temps lliure 

juvenil de Granero&Lesmes (2009), s'afirma que les colònies escolars “nacieron como 

movimiento higienista, como una fórmula o modelo para dar respuesta a la pésima situación 

física de los niños y las niñas de las clases urbanas más humildes”(p. 14). Per lo tant, veiem 

com l'objectiu principal de les colònies d'estiu al moment del seu sorgiment, no era un altre 

que contribuir de manera sana a la millora dels hàbits saludables dels nins i les nines de les 

zones més empobrides i desfavorides de la ciutat, sorgides de l'abandonament del camp i la 

instauració de les seves gents a l'entorn urbà, per el que, segons diuen els autors, no era 

estrany veure vagar sense cap rumb als infants pels carrers.  

Granero&Lesmes expliquen que a causa dels pocs recursos econòmics que es derivaven a 

aquests moviments pedagògics, es va haver de recórrer a suports caritatius de personalitats 

benefactores. Un exemple molt destacat d'aquests suports són les colònies organitzades per les 

Societats Econòmiques d'Amics del país. Aquestes organitzacions de caràcter cultural es 

trobaven fora d'una regulació de caràcter estatal, i tenien com objectiu principal introduir i 

promoure el desenvolupament econòmic. S’ha de parlar també dels organismes benefactors 
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que actuaren en favor de les primeres colònies escolars organitzades pel Museu Pedagògic de 

Cossío. Pereyra (2009) ens anomena els següents:  

“Las primeres colonias escolares pudieron realizarse gracias a las aportaciones 

económicas recabadas de administraciones públicas, como las 1000 pesetas del 

Ministerio de Fomento, 250 de la Diputación provincial y la misma cantidad del 

Ayuntamiento de Madrid, de centros culturales, como las 100 pesetas para la 

asociación para la enseñanza de la mujer, otras 100 aportadas por un legado 

testamentario, las 791 pesetas procedentes de donativos de particulares, así como 

a otras col·laboracions como, por ejemplo, la reducción del 75% del importe de 

los billetes de ferrocarril de los colonos ofrecida por la Compañía de los 

Caminos de Hierro del Norte” (p. 143) 

A Espanya, es considera a la Institució Lliure d’Ensenyança com una de les instigadores de la 

introducció de les colònies escolars. Cambeiro (2007) explica que foren homes vinculats a la 

Institució els qui promogueren la instauració de les colònies i participaren d’elles activament. 

Fou el 1894, segons Cambeiro, quan la Institució Lliure d’Ensenyança comença a participar a 

les colònies escolars, amb la instauració de la colònia de Miraflores de la Sierra, per part dels 

Antics Alumnes. Tot i no haver resultat del tot satisfactori, els següents anys es va prendre la 

iniciativa d’organitzar colònies a peu de platja, fent servir la casa del Museu Pedagògic a San 

Vicente de la Barquera. Bennassar, F., Garau, J., Llinàs, B., Martí, C., Mas, C., Rullan, R. et 

al (1991), esclareixen que fou al 1887 quan s'organitzà la considerada primera colònia de 

vacances escolars a San Vicente de la Barquera, Santander, de mà de Manuel Bartolomé 

Cossío, Director del Museu Pedagògic Nacional de Madrid. En aquest projecte es va comptar 

amb la participació de vint nins de Madrid. Granero&Lesmes (2009), amplien relatant que 

aquest grup de nins i nines complien amb la característica comú de patí malalties com 

raquitisme, anèmia i escrofulisme. Els resultats de la primera colònia escolar a Espanya foren 

molt satisfactoris, qualificats d'excel·lents, ja que es van percebre notables millores en la salut 

dels nins. Aquesta experiència, explica Espada, citat per Cambeiro (2007), va convertir la vila 

de Santander en la seu de les següents colònies, que funcionaven de manera permanent, ja que 

es dugué a terme una construcció d’una casa que es va utilitzar de forma sistemàtica. Amb el 

pas dels anys, aquestes colònies es van traslladar a Astúries, concretament, a l’antic monestir 

de San Antolín de Bedón.  

Bennassar, F. et al (1991), ens expliquen que fou a l'any 1890, la primera vegada que les 

Societats Econòmiques d'Amics del país iniciaren a Espanya, concretament a Granada i amb 

la col·laboració de l'Ajuntament i la Diputació de la ciutat, unes colònies escolars. 



11 
 

Granero&Lesmes (2009), ens donen una explicació més exhaustiva de com va ser aquesta 

experiència, i posen en rellevància el paper de Berta Wihelmi, qui dirigia l'activitat i insistia 

en la participació tant de nines com de nins de manera conjunta a les activitats que es 

duguessin a terme a dites colònies escolars. Wihelmi s'acollí a la creença de Bion de que la 

conducta dels nins i les nines era molt més favorable quan es trobaven reunits que no quan 

anaven separats. 

Bennassar, F. et al (1991) i Granero&Lesmes (2009) ens parlen de les colònies de Catalunya 

de l'any 1893, promogudes pes les Societats Econòmiques d'Amics del País de Barcelona, i de 

les de Galícia, imitant la iniciativa anterior, gràcies a les Societats Econòmiques d'Amics del 

País de Santiago de Compostela.  

Fou també l'any 1893, ens expliquen Bennassar i companyia, quan, sota la direcció de Miquel 

Porcel, pedagog que introduí l'activisme escolar, va començar l'inici de les Colònies Escolars 

a Mallorca. Aquestes primeres colònies, tal com explica Jaume (2010), partien des d’una 

perspectiva sanitària i amb la finalitat de millorar els hàbits saludables dels nens, 

seleccionant- los els més pobres i amb més necessitats, ja que eren els que corrien major risc 

d’emmalaltir. L’oratori de Santa Caterina del Port de Sóller fou la primera colònia escolar de 

Mallorca, tal com ens diu Jaume, i es convertí en: “seu de les colònies escolars provincials 

des de 1893 fins al 1935, amb l’excepció dels sis anys que van de 1895 a 1905 i dels anys 

1903, 1924 i 1926.” (p. 46). 

És força interessant introduir el concepte d'escoltisme en aquest apartat, ja que en ple règim 

franquista, va suposar un avanç social i educatiu de gran importància. March &Sureda (2003) 

ens parlen del canvi de la societat durant els anys seixanta, el qual va produir una joventut 

descontenta amb les alternatives d'oci i lleure existents en aquells moments. Els autors ens 

expliquen com a la dècada dels seixanta sorgiren nous moviments de renovació pedagògica. 

L'Església Catòlica va promoure i fomentar el moviment escolta des del punt de vista catòlic, 

amb la intenció de canviar les orientacions pedagògiques cap una metodologia més activa. 

Com expressen March&Sureda (2003), aquest nou model contemplava: “(...) el trabajo en 

equipo con grupos naturales no impuestos, la atención a la individualidad y a la 

personalidad de cada uno, el funcionamiento democrático y el cambio de rol  de los 

responsables que pasan de dirigentes a animadores” (p. 129). Cal ressaltar l'evident fractura 

entre el model tradicional que havia estat vigent fins aleshores i l'actual ideal d'educació 

activa que trenca totalment amb el tipus d'ensenyança inerta i despreocupada per la 

construcció del propi aprenentatge instaurada en la societat franquista.  
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Així doncs, a la dècada dels vuitanta, les colònies escolars eren el resultat d'un conjunt 

d'avanços a nivell pedagògic i social, que s'han anat desenvolupant des dels seus orígens fins 

aleshores. 

4. 3. Context històric, polític i educatiu  

En aquest projecte ens cenyim dins el context històric pertinent al període legislatiu del Partit 

Socialista Obrer Espanyol, que va abastar des de 1982 fins al 1986. No obstant, ens interessa, 

per al correcte anàlisis històric, començar per el període de Transició (1975-1978) i les seves 

iniciatives en termes educatius.  

Per l'explicació d'aquest apartat recorrem a la lectura de Puelles Benítez (1986), “Educación e 

ideología en la España contemporáea”. En quant a l'etapa de transició, ens diu que va 

representar un profund canvi a la societat espanyola i que va ser gràcies al canvi social que es 

produïren als darrers quinze anys de dictadura el que va produir aquest fenomen polític. En 

aquest període Espanya passa de ser un país agrari a un industrial, el que dóna lloc a una 

dinàmica econòmica que imposarà profunds canvis socials i l'aparició, a la vegada, de nous 

hàbits de llibertat que penetraran en tota la societat. També, com afirma Puelles, altres factors 

que contribueixen al sorgiment de la transició seran:  

 

- L'aparició d'una nova classe política sorgida de la clandestinitat.  

- El desig de la majoria de la població d'accedir pacíficament a un règim democràtic 

comptant, també, amb el beneplàcit de l'Església.  

Amb tot això, Espanya, tal com diu Puelles (1986) “retoma una vez más el viejo sueño de 

nuestros ilustrados de incorporarse a Europa y a lo que ella significa: progreso, cultura, 

modernidad y libertad”. (p. 482) 

Seguidament ens interessa veure quines són les característiques de la Llei Orgànica per la que 

es regulen els Estatuts dels Centres Educatius, o LOECE (1980), aplicada pel govern de 

l'UCD (1979-1981). És important veure els aspectes educatius que vol englobar aquesta llei, 

ja que serà de vital importància en el programa electoral del partit socialista a causa del 

desacord que generen moltes de les clàusules que composen la LOECE.  

Posant de referència a Benítez (1986), el projecte de la LOECE va generar distintes 

controvèrsies a nivell d'intervenció educativa, estant els socialistes clarament en contra del 
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mecanisme d'aquesta, ja que entrava en conflicte amb la llibertat de consciència d'alumnes i 

professors i la llibertat de càtedra d'aquests últims, per motiu de defensar el concepte de 

llibertat de creació de centres, el que vulnerava les altres llibertats anteriorment mencionades.  

Les eleccions generals del 28 d'octubre de 1982, donaren el triomf al partit socialista. Tal com 

explica Benítez, el programa electoral del PSOE incloïa dos aspectes fonamentals: 

1. Garantir el dret a l'educació  

2. Elevar la qualitat de l'ensenyança.  

Per aconseguir això, era precís considerar l'educació com un element públic, no monopolitzat 

per l'Estat sinó també obert a la iniciativa privada; el reforç del sistema escolar per tal de 

esmenar les desigualtats educatives que existien en la societat; ampliar l'oferta educativa i per 

tal d'estendre una política d'igualtat que garanteixi a tots el dret a l'educació.  

Per fer front a les desigualtats educatives, i per eludir un sistema educatiu promotor de la 

desigualtat, Puelles ens conta detalla quines mesures i programes legislatius es van posar en 

marxa: 

a) El programa d'educació compensatòria  dirigit de manera fonamental al grup de 

joves marginats o expulsats del sistema, a poblacions desfavorides, i a zones rurals o 

suburbanes. 

b) El programa d'educació per adults , dirigit tant a persones analfabetes absolutes, 

com funcionals, amb el propòsit d'aconseguir la seva reinserció cultural i labora l 

mitjançant una educació integral.  

c) El programa d'educació especial, considerada com una modalitat integrada al 

sistema escolar amb la finalitat d'integrar a les persones minusvàlides a l'escola i a la 

vida. 

d) El programa de beques, dirigit als nivells no obligatoris amb l'objectiu de facilitar 

la igualtat d'oportunitats en funció de la capacitat i l'esforç. Gràcies a aquest programa, 

s'estableixen els llindars de renda en relació als més desfavorits, reforçant el control de 

les beques i la seva actualització monetària.  
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Per finalitzar, Puelles Benítez ens atorga una síntesis del que vendria a ser la LODE en cinc 

apartats: 

1. En primer lloc, es tracta d'una regulació dels drets i llibertats que reconeix la 

Constitució en matèria d'ensenyança. D'aquesta manera es reconeixen els drets i les 

llibertats referents a la llibertat de crear i dirigir centres privats, així com el dret a 

establir l'ideari del centre, però atenent, també, al dret i a la llibertat de càtedra.  

2. També existeix l'acceptació pública i privada de nous llocs escolars, amb especial 

èmfasi en una xarxa integrada formada per l'oferta pública i per tota aquella oferta 

privada que ho desitgi, a la prestació del servici públic de l'ensenyança bàsica, 

obligatòria i gratuïta.  

3. Importància a la concreta delimitació de dos tipus de centres privats: els que 

s'acullen als concerts i estan subjectes a limitacions com a conseqüència del 

finançament públic, així com els que es mantenen fora del règim de concerts i 

gaudeixen de major llibertat permesa per la Constitució.  

4. Per altra banda, tenim la regulació de la participació en l'ensenyament de tots els 

sectors afectats, és a dir, la intervenció dels pares, professors i alumnes en els centres 

sostinguts amb fons públics mitjançant consells escolars, consells municipals, 

provincials i de comunitat autònoma, així com la intervenció de tots els òrgans 

educatius. 

5. Per últim, la regulació de la programació general de l'ensenyança per fer efectiu 

l'exercici del dret a l'educació.  

 

Així doncs, tenim que aquest nou partit busca una organització educativa revolucionària i 

adaptada a les necessitats de llibertat d'expressió que tan censurades s'havien trobat fins 

aleshores. Aquestes noves propostes enquadren una sèrie d'iniciatives de renovació 

pedagògica que posen de manifest l'exercici de tots aquests drets i llibertats atorgats per la 

nova política social. Per lo tant, gràcies a tota aquesta introspecció històrica, política i 

educativa, podem deduir que les colònies de vacances escolars desenvolupades per tot el país, 

centrant-nos concretament a les de les Illes Balears, es troben dins el marc de llibertats 

educatives que es van pretendre desenvolupar durant aquesta legislatura.  
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Més tard, amb l'anàlisi dels document referents als Centres de Vacances Escolars de l'Arxiu 

Museu de l'Educació de les Illes Balears, veurem com moltes de les característiques del 

govern socialista en matèria educativa es reflecteixen en el desenvolupament de les 

planificacions i les activitats que es duen a terme a les colònies escolars d'aquesta època. Per 

ara, podem avançar que en aquestes programacions ens trobarem indicis d’aquella llibertat, en 

termes educatius, que es vol promoure a la LODE, dins un context no formal de l'educació, 

així com la inserció dels menys desfavorits tant a nivell personal com econòmic.  

4. 4. Les colònies escolars a Balears 

Aquest apartat conté la part més aclaridora del projecte. Aquí és on realment explicarem en 

què consistien les colònies escolars a les Illes, i les actuacions que es duien a terme per part 

del Ministeri d’Educació i Ciència per a la inserció educativa, durant les vacances, dels 

alumnes amb menys oportunitats. Així ho expliquen Bennassar, F. et al (1991): 

“El Ministeri d’Educació i Ciència promou tradicionalment Centres de Vacances 

Escolars en els quals es conjuga el descans dels alumnes amb pràctiques 

educatives i de convivència. En aquests darrers anys s’ha accentuat el caràcter 

de convivència i intercanvi que sempre s’ha volgut atribuir a aquesta experiència. 

Es fa esment especial al desenvolupament d’hàbits de cooperació i solidaritat i l 

foment i organització d’activitats, de manera que eduquin els futurs ciutadans cap 

a una millor utilització de l’oci i a un major desenvolupament de les seves 

capacitats individuals.” (p. 3) 

Gràcies a la nostra recerca, hem pogut identificar quines eren durant el període històric 

analitzat de les Illes Balears, les colònies escolars més importants de la nostra comunitat.  

Formentera 

Porto Cristo 

Cala Ratjada 

Colònia de Sant Jordi 

Mare de Déu del Toro (Ciutadella) 

Pel que s'ha pogut comprovar, la distribució dels alumnes participants intentaven que fos el 

més diversa possible, fent grups d'alumnes mesclats de totes les illes i de tots els centres, de 
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manera que no es coneguessin entre si de forma que el que es fomentava era un esperit 

socialitzador. 

A continuació es presenta una taula resum que ens mostra, de l'any 1982 fins l'any 1990, els 

continguts que s'inclouen dins els documents consultats a l'AMEIB. Com es podrà comprovar, 

molts d'ells es tracten de justificants, factures, subvencions – tant pel transport d'alumnes com 

per la mateixa participació d'aquests als Centres de Vacances –, contractes del personal (tant 

docent com no docent), propostes de planificacions dels centres... posteriorment es 

comentaran els aspectes més rellevants que s'han considerat a l'hora de fer la recerca, i que 

ens aporten un major grau de coneixement del que eren les colònies escolars a les nostres 

Illes.  

 

 Any 

82 
Any 

83 
Any 

84 
Any 

85 
Any 

86 
Any 

87 
Any 

88 
Any 

89 
Any 

90 

Acreditacions bancàries        X  

Ajudes d'assistència C.V.E. X X X       

Assegurances   X  X  X   

Assignació de places per escola     X     

Cartes de presentació del personal     X X     

Cartilles mediques       X   

Certificats d'ingressos de les ajudes  X         

Certificats de situació de la 

demanda de treball 
    X     

Certificats metges      X    

Circulars informatives          X 

Concessions d'ajudes X    X X X X  

Contractes de col·laboració 

personal  
    X     

Contractes de feina    X X  X  X 

Contractes per conveni de 

Col·laboració INEM-MEC  
   X X     
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Criteris a seguir per la selecció 

d'alumnes participants  
 

X 
 

X 

      

Denegacions d'ajudes  X         

Denegació de places     X     

Documentació i dades personals 

dels nins 
  X       

Factures      X   X 

Fitxes de seguiment del personal 

contractat procedent de l'atur  
   X      

Identi ficació personal dels 

treballadors  
   X      

Informes      X  X X 

Inventari de recursos emprats    X   X    

Jornades de perfeccionament pels 

mestres 
  X       

Justificacions d'ajudes  X   X    X  

Justificacions de contes   X X  X X  X X 

Justificacions de la Seguretat 

Social 
   X      

Llistat d'alumnes participants    X  X X  X X 

Llistat de centres participants       X   X 

Llistat dels directors dels C.V.E. de 

Balears 
    X     

Memòries   X  X X X X X 

Nomenament de directors    X X     X 

Nomenament de professors   X X      

Nòmines     X  X   

Ofertes de feina     X     

Organització de les vacances 

escolars 
   X X X    

Peticions d'ajudes    X    X   
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Petició de subvenció pel trans port   X  X     

Planificacions dels C.V.E.   X  X     

Programacions        X X X 

Projectes      X     

Projecte d'activitats   X       

Proposta de funcionament dels 

C.V.E. 
   X      

Propostes de pagament        X  

Quadre de salaris de treballadors 

per perfils 
   X      

Rectificacions de contractes      X     

Resguards d'alta en la Seguretat 

Social 
   X      

Resolucions   X  X    X 

Sol·licitud d'ajudes     X     

Subvencions a escoles participants    X       

Subvencions pel trans port    X  X X    

Font: AMEIB, Arxiu , Secció Admin istrativa, Centres de Vacances Escolars, Passadís 42  

Aquesta taula ens és útil per saber quin tipus de documentació podem trobar al passadís 42, a 

l'apartat de Centres de Vacances Escolars, però per si mateixa,  no ens explica gran cosa sobre 

el funcionament d'aquests i quins aspectes educatius i pedagògics es desenvolupaven en ells, 

per el que a continuació ens estendrem a definir les característiques considerades més 

importants extretes de la investigació d'aquets documents. 

4. 4. 1. Organització i disposicions de les colònies escolars  

Considerem interessant fer un anàlisis més profund dels documents situats a la Secció 

Administrativa de l'AMEIB, a l'apartat de l'Arxiu. Aquests documents ens són útils per 

conèixer el funcionament dels centres escolars de vacances i tota la seva planificació en quant 

a distribucions d'alumnes i mestres per torns.  
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a) Ajudes 

Tot i que no ens aporta cap informació en quant a aspectes educatius, ens sembla interessant 

veure quin tipus de subvenció i, sobretot, sota quins criteris s'atorgaven ajudes tant a alumnes, 

com a centres. 

Entre els documents que es troben als arxivadors pertinents a l'any 1982, existeix informació 

referent als principis sota els quals s'atorguen els diferents tipus d'ajudes. En aquest any les 

ajudes podien ser de divers tipus, a saber entre:  

a) subvenció total de l'import de l'estada al centre de vacances  

b) subvenció d'un total de 5.000 psts  

c) subvenció d'un total de 2.500 psts  

d) en cas de que l'alumne provingui de les illes canàries, se li sumarà el doble a 

l'import de la subvenció que li pertoqui sota els criteris disposats.  

La classificació dels participants en concordança a cada tipus d'ajuda s'estructurava de la 

següent manera:  

- Tenien preferència a les ajudes de classe a), tots aquells alumnes que fossin orfes de 

pare i mare, econòmicament desvalguts, i que els seus ingressos no superessin les 

100.000 psts. anuals.  

- Els que s'emportaven les ajudes de classe b) eren tots aquells participants que 

procedien de famílies nombroses de segona categoria d'honor, en les quals la renda 

familiar per càpita no superés les 200.000 psts. anuals, així com tots aquells alumnes 

que provinguessin de famílies amb una renda inferior als 135.000 psts. anuals.  

- Els participants procedents de famílies amb una renda anual per càpita inferior a les 

200.000 psts. anuals tenien dret a les ajudes de classe c).  

A cap altra arxiu hem trobat de forma tan detallada les condicions i els tipus d'ajuda per a 

cada situació, però si que hem extret que les ajudes, fossin del tipus que fos, anaven en funció 

del perfil sòcio-familiar. 
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Per altra banda, tenim les subvencions que se'ls hi atorgaven als centres escolars per la 

participació d'un determinat nombre d'alumnes a les vacances esco lars organitzades per la 

Direcció Provincial. Aquestes ajudes oscil·laven entre les 20.000 i 90.000 psts. A l'any 1984 

s'aportava un import de 5.200 psts. per alumne participant i 10.000 per centre.  

Tot i així, les ajudes més concedides eren les subvencions pel transport, ja que gràcies a la 

documentació arxivada hem sabut que el trasllat d'alumnes d'una illa a una altra era un factor 

important en les estades vacacionals, donat que es fomentava el coneixement de nous 

territoris. D'aquesta manera, s'intentava per tot lo possible traslladar alumnes de Mallorca a 

les Illes de Menorca, Eivissa i Formentera, a la vegada que els alumnes d'aquestes illes 

desplaçaven sobretot a Mallorca o a una de les altres dues illes.  

b) Personal  

En quant al personal contractat, es podia dividir en dos grups: el docent i el no docent. El 

personal educatiu, segons el que hem pogut comprovar, es tractava de mestres dels propis 

centres escolars. No obstant, a l'Arxiu Museu hem trobat unes memòries del Conveni de 

Col·laboració entre l'INEM i el MEC, signat el dos de gener de 1984 (tot i que es troba ubicat 

a l'arxivador corresponent als Centres de Vacances de 1985), mitjançant el qual l'INEM es 

comprometia a finançar, en part, la realització de servicis que el MEC té projectats i que eren 

de la seva competència i interès. També amb aquest conveni, es contractava a personal, tant 

docent com no docent provinent de l'atur per treballar a les colònies de vacances durant l'estiu. 

D'aquesta manera, es lluitava contra l'atur en general mitjançat l'aportació de nous llocs de 

feina. 

Al 1983, un document ens parla d'uns cursos preparatius que hauran de seguir els mestres per 

tal de ser seleccionats per formar part de l'equip educatiu de les colònies. Aquesta selecció la 

duen a terme els Inspectors que hauran promogut anteriorment, els cursos per capacitar- los 

apropiadament per les activitats que es duran a terme. En quant a les activitats, hauran d'estar 

organitzades amb anterioritat al començament de les colònies, mitjançant reunions de 

diferents membres de l'equip docent. Un cop fet el programa, s'haurà de presentar a l'Inspector 

Ponent per tal de que sigui aprovat. Amb tot això el que es pretenia era un trencament amb 

l'antiga concepció de centres de vacances, en els quals els nins només anaven a descansar, 

sense cap tipus d'activitat dins un marc educatiu.  

L'any 1984 es realitzaren unes jornades de preparació pel professorat participant a les colònies 

escolars. En elles se'ls preparava pel següent:  
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- Pedagogia del temps lliure 

- Paper del monitor – educador i de l’equip de monitors 

- Centre de Vacances Escolars, animació sociocultural 

- Tallers optatius 

a) Pedagogia musical 

b) Educació ambiental 

c) Jocs i vetllades 

d) Expressions plàstiques 

- Panoràmica de les associacions i institucions del temps lliure a Espanya 

- Presentació d’experiències 

- Les colònies de vacances com a vehicle de formació educativa  

- Organització i ritme dels Centres de Vacances Escolars  

- Treball en grup i posada en comú  

- Avaluació de les jornades 

Com podem veure, és important partir d'una certa preparació per poder formar part d'e l'equip 

educatiu d'uns centres de vacances escolars. En aquestes jornades es tractava de situar-se dins 

el context d'educació no formal en el que s'hauria de treballar posteriorment. Per a poder 

treballar amb els nins i nines com a monitors, i no com a mestres, és important aprendre com 

educar dins la concepció del lleure.  

A l'any 1985, ja no són els mestres dels centres els únics que formen el personal educatiu, 

sinó que es contracten a educadors més especialitzats en la temàtica. Aquests educadors 

provenen de l'atur i s'incorporen gràcies al conveni de col·laboració entre el MEC i l'INEM.  

c) Alumnat 
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En quant a l'alumnat, pel que s'ha pogut observar, solien ser grups grans de cent nins i nines 

per torn, que més tard es dividien en grups petits de vint alumnes acompanyats per un mestre.  

Seguint les dades obtingudes a la revisió documental, la prioritat de participació d'alumnes 

anava lligada a la situació social del nin o la nina, basant-se en els aspectes econòmics i 

socials de la família. D'aquesta manera, els nins més desfavorits i amb menys oportunitats de 

poder gaudir d'unes vacances productives a nivell educatiu, es posen al capdavant de la llista 

d'alumnes participants en els centres de vacances organitzats per les direccions provincials.  

L'edat dels infants ha anat variant amb els anys. Tenim constància que a l'any 1982 només 

participaven alumnes d'onze a catorze anys, mentre que al 1984 participaven alumnes des de 

3er d'E.G.B fins a 8è d'E.G.B. A l'any 1990 no hem trobat cap document que ens parli de 

l'edat dels alumnes, però suposem que, en tot cas, s'hauran ampliat les franges, acollint a nins 

encara més petits, basant-nos en el tipus de colònies escolars actuals que poden rebre a nins 

de fins sis anys. 

En quant a l'alumnat amb necessitats educatives especials, trobem que l'any 1983 es 

contemplen una sèrie de requisits per a la seva incorporació a les colònies i la seva 

participació activa dins les mateixes. Les edats compreses dels nins i nines amb necessitats 

seran d'entre 10 i 14 anys. Aquest grup conformarà un 25% de l'alumnat total. Com a 

condició, aquests alumnes han de presentar la mateixa deficiència, per tal de que hi hagi una 

certa homogeneïtat. S'atendrà a que aquests alumnes no presentin problemes d'autonomia 

personal, coordinació motriu, atacs epilèptics o similars o alteracions a la personalitat. Per a la 

inserció d'aquest tipus d'alumnat es fa necessària la col·laboració d'un professor especialista 

en Pedagogia Terapèutica per cada alumne i en cas de que es trobi oportú, la incorporació 

d'un auxiliar. Les dades en relació als alumnes de necessitats educatives especials hauran de 

ser facilitades pels col·legis i familiars. Les activitats per aquests alumnes estaran disposades 

de manera que facilitin, en la major mesura del possible, la integració d'aquests alumnes. 

D'aquesta manera s'adaptaran les activitats de forma conjunta amb tot l'alumnat de forma que 

els alumnes d'Educació Especial no suposin un grup diferenciat de la resta, sense perdre de 

vista que l'objectiu que es pretén és la integració dels alumnes i la formació del seu esperit de 

convivència i solidaritat.  

4. 4. 2. Memòries 

Es pot afirmar que les memòries dels centres de vacances consultades són el que ens ha estat 

de més utilitat a l'hora de conèixer els aspectes educatius, didàctics i pedagògics als quals se'ls 
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hi ha donat més importància durant el desenvolupament de les activitats, a la vegada que ens 

han mostrat amb tot detall com es duen a terme totes les accions educatives, i en quin context.  

Durant la recerca s'ha pogut observar un canvi important en l'enfoc del desenvolupament de 

les colònies escolars. Consta un escrit de l'any 1983 en el que apareixen, entre altres 

preceptes, les propostes d'activitats de les colònies de les Illes durant aquell curs. En aquest 

document apareix un llistat amb tots els continguts educatius que es pretenen dur a terme 

durant l'estada, dins del qual destaquen els següents:  

 Recuperació en matemàtiques i llenguatge  

 Orientació vocacional 

 Idioma francès 

 Idioma anglès 

 Treball sobre la Constitució Espanyola  

 Espanya com estat de les autonomies  

 Organismes de cooperació internacional 

Només als arxius d'aquest any ens hem trobat amb una informació tan específica sobre els 

continguts teòrics que es volen inserir dins el programa. I és per el fet de ser tan teòrics que 

ens criden l'atenció, ja que en els propers anys no es parla d'activitats tan escolars com en 

aquest cas. No obstant, per molt que es pretenguessin el desenvolupament d'aquests 

continguts, seguien cobrant gran importància activitats pròpies de l'educació ambiental, 

social, física i artística amb un enfocament lúdic, com ara el muntanyisme, l'ecologisme, 

activitats musicals, dramatitzacions, cultura popular, folklore popular, activitats plàstiques, 

esports, etc.  

De les memòries dels centres ens interessa, per una banda, la seva estructura. En totes les 

memòries l'índex ha estat molt similar i en conclusió, totes comparteixen informació referent 

a: 

 Organització: en aquest apartat és inclosa tota aquella informació referent a: 

- Recursos humans: personal tant docent com no docent.  
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- Alumnat: el nombre de participants i la seva organització en petits grups  

- Recursos materials: tots aquells objectes útils per al correcte desenvolupament de la 

colònia 

- Horari: programacions diàries 

 Normes de convivència: solen anar al voltant dels següents preceptes:  

 

- Respecte a les instal·lacions del centre  

- Tenir cura del material 

- Bon comportament durant les sortides: els grups surten sempre amb els seus 

monitors, respectar les activitats de les persones alienes a la colònia, acudir a la crida 

dels monitors, no sortir sense la autorització dels monitors.  

- Hores de silenci: a una hora determinada del vespre, normalment fixada entre les 

11'15h i les 11'30 

 Descripció del medi: Els diferents centres de vacances introdueixen una descripció de 

l'entorn allà on es desenvolupen les activitats, normalment acompanyat d'un mapa, ja 

que el contacte amb el medi és un dels aspectes més importants i dels que se'ls hi fa 

més referència en els objectius marcats a les planificacions de cada colònia. En aquest 

apartat es sol descriure la localització, la història del lloc, les característiques de la 

població, etc.  

 Activitats: 

 

- Excursions: Tal com s'ha esmentat anteriorment, fent referència a l'objectiu de 

contactar amb el medi, no escassegen un conjunt d'excursions, tant a la muntanya com 

a la platja, en la que els nins i nines es posen en relació amb el medi i amb el seu ric 

entorn natural.  
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- Tallers: Els tallers són un tipus d'activitat en la que es desenvolupa la construcció 

d'alguna cosa concreta. En aquest context trobem tot tipus de tasques com ara la 

construcció o el desenvolupament de: 

o Màscares 

o Estels 

o Disfresses 

o Revistes 

o Programes de ràdio  

o Maquetes 

o Cuina 

o Dansa  

o Diapositives  

o Macramé  

- Vetllades: Les vetllades són una activitat que es desenvolupa durant el vespre abans 

d'anar a dormir, normalment fent un rotlo al voltant d'un fogueró. És usual emprar els 

materials construïts als tallers per fer-los servir a les vetllades, com ara les màscares o 

les disfresses per fer teatre.  

- Jocs: Els jocs poden ser per equips o amb tot el grup i es solen desenvolupar durant 

les sortides a la muntanya o a la platja.  

- Esports: Es tracta d'una iniciació preesportiva en esports com el futbol, el bàsquet, el 

voleibol... 

Totes aquestes activitats van encaminades a la consecució d'uns determinats objectius que 

hem vist reflectits repetides vegades a diverses memòries consultades durant la investigació. 

Aquests objectius es divideixen en tres aspectes: 

a) De caràcter social: Es pretén que els i les alumnes adquireixin una sèrie d'actituds 

que procurin una convivència saludable entre els membres del grup i que asseguri la 

integració de tots de forma favorable tant en el grup tota l com en els petits grups 

particulars, així com aconseguir una coordinació i col·laboració de tots i per a tos tant 

a nivell d'assignació de tasques com a nivell de convivència.  
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b) Drets humans: Es dóna importància al fet de conscienciar als nins i nines de que al 

món existeixen diverses races i modes de vida, per tal de fer- los entendre que cadascú 

és un individu diferent dins d'una mateixa societat, amb el propòsit d'ensenyar a tenir 

respecte cap els altres i, a la vegada, ser respectat, així com la lluita per la dignitat de 

totes les persones.  

c) Coneixement del medi: Tant físic com sociocultural. És a dir, es dóna importància 

la relació del nen amb el medi i es fomenta mitjançant el contacte directe i el 

coneixement de les diferents singularitats de l'entorn i dels costums i tradicions de la 

població que el composa.  

A les memòries es pot veure sota quins principis estaven organitzades totes les activitats, totes 

elles adaptades a l'edat a la que anaven dirigides.  

5. Conclusions 

Gràcies a aquest treball hem pogut conèixer molt més sobre les colònies escolars durant la 

dècada dels vuitanta. Concretament hem sabut molt més sobre les colònies de les Illes Balears 

en aquest decenni.  

L'anàlisi de la situació política a Espanya ha resultat de vital importància per veure, amb 

posterioritat, la manera en la que es composaven les colònies escolars a les Illes, any rere any.  

Explicar les polítiques educatives del Partit Socialista Obrer Espanyol durant la seva primera 

legislatura, ens ajuda a entendre millor els principis sota els quals s'estructuraven els 

plantejaments pedagògics de les colònies escolars. Sens dubte, aquests drets i llibertats que els 

socialistes atorgaren en termes educatius, varen tenir una repercussió molt important al 

creixement de noves iniciatives pedagògiques i de noves maneres d'entendre l'educació no 

formal dins un context d'oci i dinamisme. Amb aquestes renovacions educatives es va poder 

fer front a les antigues repressions i formes desfasades de veure l'educació, com una forma 

d'adoctrinar a un jovent cap a unes creences que no naixien d'ells mateixos sinó de la 

imposició d'altres figures d'autoritat.  

D'aquesta manera, les colònies escolars tornen, de certa manera, als objectius originals, que 

són:  

- Educar-se, fora de l'àmbit escolar, en un entorn natural i de respecte cap el medi 
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- Viure en harmonia i de manera col·laborativa els uns amb els altres, creant d'aquesta 

manera una consciència de grup  

- Fer dels participants persones autònomes que saben emprar els recursos al seu abast 

de forma satisfactòria 

- Garantir la participació de tots, independentment de les característiques personals i 

de les necessitats educatives de cadascun 

 

A Balears hem trobat que existien cinc Centres de Vacances Escolars molt importants, que 

són els de Cala Ratjada, Colònia de Sant Jordi i Porto Cristo a Mallorca, Mare de Déu del 

Toro a Ciutadella, a Menorca, i al centre Sant Francesc Xavier a Formentera. Aquestes 

colònies romanien obertes durant els mesos de juliol i agost i acullen a alumnes de diferents 

centres de les Illes, des de 3er a 8è d’E.G.B.  

Per a un desenvolupament favorable de les activitats, l’equip pedagògic es reunia per marcar 

les pautes i els plantejaments de la seva organització.  

El M.E.C. subvencionava l’estada gratuïta dels alumnes i la paga del personal, però també es 

comptava amb la col·laboració dels Ajuntaments de les illes per fer-se càrrec de les despeses 

d’aigua i electricitat.  

Un aspecte educatiu a tenir en compte, és l'important significació que se li dóna al 

coneixement del medi i de l'entorn. Com hem vist a les memòries, la constant posada en comú 

del nen amb el medi natural és un tret molt recurrent en qualsevol de les colònies de les Illes 

d'aquesta dècada.  

Es té en especial consideració el desenvolupament físic del nin, en un entorn saludable, per el 

que les activitats físiques, ja siguin esportives o artístiques, cobren gran importància i estan 

contemplades a totes les programacions de les colònies.  

El treball manual és un altra de les característiques més importants de les que es composen els 

programes d'activitats de les colònies escolars. La construcció activa d'alguna cosa en concret 

aporta als alumnes un desenvolupament manual que li proporciona habilitats constructives i a 

la vegada, creatives, ja que dins el marge de lo establert, el nen té total llibertat per dissenyar 

l'objecte en qüestió de la manera que més li agradi.  

Les activitats de convivència amb el grup, com són les sortides o les vetllades, contr ibueixen 

a la creació de vincles entre els membres de la colònia, i la converteixen en una petita 

comunitat de persones que comparteixen interessos comuns i treballen de manera conjunta.  
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Finalment, hem pogut comprovar que el fonament més important sota el que es regien les 

colònies escolars de vacances, durant aquests anys, era el principi d'igualtat i equitat. Hem de 

considerar que en aquesta dècada les colònies escolars es movien sota un govern defensor del 

proletariat i de la participació de la classe obrera en totes les activitats de la societat. En 

relació amb això, vegem com de l'any vuitanta-dos al noranta, es concedien tot tipus d'ajudes i 

subvencions tant a famílies, com a centres públics, per poder garantir la participació dels 

alumnes amb menys oportunitats de gaudir d'aquest tipus d'educació, tan necessària com 

saludable, que d'altra manera no podrien rebre.  
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