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Resum

Durant  el  segle  XIX  l'educació  d'Espanya  va  passar  per  diversos  períodes

d'inestabilitat.  Els  continus  canvis  en  el  poder  polític  van  tenir  importants

conseqüències a l'àmbit educatiu. En aquest treball  realitzarem una visió general

dels esdeveniments més rellevants del segle XIX i dels primers anys del segle XX. A

continuació,  realitzarem un recorregut per la legislació educativa d'Espanya i  ens

centrarem en la  situació de l'ensenyança primària  a les Illes  Balears.  Finalment,

compararem les dades dels nins i les nines que van anar a les escoles públiques de

primeres lletres de les Illes Balears des de mitjan segle XIX i fins els inicis del segle

XX. 

Paraules clau: història, història de l'educació, ensenyança primària.

Abstract

In  the  19th century,  the  spanish  education  suffered several  periods of  instability.

Continuing changes in political power had serious consequences in education. This

paper will give a clear overview of the most important events of the 19th century and

the early years of the 20th century. Then, we will revise the education legislation of

Spain focusing on the Balearic primary education. Finally, we will compare the data

of boys and girls who went to public primary schools in the island since the mid-

ninetieth century until the early years of the 20th century.

Key Words: history, history of the education, primary school

3



Índex

1. Introducció........................................................................................................Pàg. 5

2. Objectius..........................................................................................................Pàg. 6

3. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball...........................................Pàg. 7

4. Estructura i desenvolupament dels continguts.........................................Pàg. 8 a 21

4.1 Contextualització.........................................................................Pàg. 8 a 10

4.2 Inicis i evolució de l'educació....................................................Pàg. 10 a 15

4.2.1  Inicis  i  consolidació  dels  sistemes  educatius  a

Espanya..................................................................................Pàg.10 i 11

4.2.2 Evolució de la legislació educativa..............................Pàg. 11 a 15

4.3 Educació: primera ensenyança.................................................Pàg. 15 a 17

4.4 Aproximació al cas concret de les Illes Balears........................Pàg. 17 a 21

5. Conclusions............................................................................................Pàg. 22 a 24

6. Referències bibliogràfiques....................................................................Pàg. 25 a 28

7. Annexes.................................................................................................Pàg. 29 a 37

7.1 Annex 1.............................................................................................Pàg. 29

7.2 Annex 2.......................................................................................Pàg. 30 i 31

7.3 Annex 3.......................................................................................Pàg. 32 i 33

7.4 Annex 4.......................................................................................Pàg. 34 i 35

7.5 Annex 5.......................................................................................Pàg. 36 i 37

4



1. Introducció

El present treball de fi de grau de Pedagogia pretén posar punt i final als quatre anys

d'estudis realitzats a la universitat, demostrant d'aquesta forma els coneixements, les

capacitats i les competències assolides durant aquest període. 

El treball es desenvolupa en el marc general de les bases teòriques i històriques de

la història de l'educació. El primer apartat dels continguts del treball està destinat a

fer un breu però clarificador recorregut històric dels fets més importants que van tenir

lloc a Espanya,  durant el  segle XIX i  principis del segle XX. El segon apartat es

centra  en  la  història  de  l'educació  del  nostre  país  però  des  d'una  vessant  més

documental, és a dir, es centra en la revisió dels informes, plans, reglaments, lleis i

constitucions que han estat més importants en l'evolució de la nostra educació. El

tercer apartat del treball està dedicat a l'ensenyança primària de les Illes Balears. Es

pretén així donar una visió de la situació d'aquesta etapa educativa a les illes durant

el període de temps que s'ha explicat anteriorment. Finalment, el quart apartat dels

continguts  d'aquest  treball  ens  apropa  a  la  realitat  educativa  de  les  escoles  de

primeres lletres, de forma quantitativa. Es tractarà de veure quina ha estat l'evolució

del nombre de nins i nines que han anat a les escoles de primera ensenyança durant

el segle XIX i principis del segle XX, a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En definitiva, amb aquest treball no pretenc aprofundir en la situació de l'educació

d'Espanya els segles XIX i XX, sinó presentar una visió general dels fets històrics

més importants i conèixer una mica més l'educació de les Illes Balears a l'època

contemporània.  Sempre centrant-nos només en l'etapa d'educació  primària  a les

escoles públiques. 

Cal  remarcar  que  en  principi  el  treball  havia  d'estar  dedicat  de  forma íntegra  a

l'evolució  del  nombre  de  nins  i  nines  que  han  anat  a  les  escoles  de  primera

ensenyança durant el segle XIX i els principis del segle XX. Però degut a la manca

de dades quantitatives he hagut de modificar l'eix central del treball.
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2. Objectius

La realització d'aquest  treball  de fi  de grau implica complir  una sèrie  d'objectius.

Alguns estan relacionats amb els aspectes formals del treball, com:

• millorar la competència relacionada amb la redacció del treball

• millorar la presentació formal del propi treball

• millorar la capacitat de síntesi dels continguts

I altres objectius estan més relacionats amb els continguts del treball, com són:

• conèixer els fets més importants que han caracteritzat l'educació d'Espanya

durant l'època contemporània

• establir relacions entre aquests fets importants

• conèixer els inicis dels sistemes educatius

• conèixer millor la legislació educativa de l'Espanya contemporània

• conèixer l'estat en el que es trobava l'ensenyança primària de les Illes Balears

durant el segle XIX

• analitzar  la  situació  educativa  de  les  Illes  Balears  durant  l'època

contemporània
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3. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball

El  desenvolupament  d'aquest  treball  ha  tengut  una  metodologia  molt  definida.

Després de confirmar que les dades sobre el nombre de nins i nines que anaven a

les escoles d'ensenyança primària no eren suficients per  desenvolupar  el  treball,

vaig decidir  començar a cercar informació relacionada amb aquesta qüestió.  Així

vaig concretar la temàtica central del treball i vaig fer una recerca bibliogràfica tant

de llibres com de documents electrònics.  

Una vegada vaig tenir tot el material necessari per desenvolupar el treball vaig anar

llegint tota la informació trobada, a l'hora que apuntava a un document tot allò que

sigués útil per la creació del document final. 

Finalment, vaig començar a redactar el treball. 
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4. Estructura i desenvolupament dels continguts

4.1 Contextualització

El context històric en el que està centrat aquest treball és l'època contemporània. Al

llarg del segle XIX l'educació ha experimentat grans canvis, com la generalització de

l'escolarització  primària  i  secundària  o  l'aparició  de  noves  formes  educatives  i

formatives fora de l'àmbit escolar (Sureda, 2000). És a dir, que l'ensenyament ha

anat evolucionant amb el temps i, a les Illes Balears s'han viscut aquests canvis amb

la mateixa intensitat que a la resta d'Espanya i d'Europa.

L'època de l'Antic Règim, una època de repressió i de govern absolutista, va donar

pas a un període caracteritzat pel canvi, per les ganes de lluitar de la població i per

l'avanç de la societat. Així com assenyala Fernández (2011: 555):  «el segle XVIII

espanyol contenia ja el germen del liberalisme, només necessitava una metxa que

l'encengués  i  els  esdeveniments  de  1808  ho  van  permetre». La  Guerra  de  la

Independència  (1808-1814)  va  ser  important  a  Mallorca  perquè,  juntament  amb

Cadis, es va lliurar de la lluita i de les armes, fet que va suposar l'emigració de les

classes  acomodades  de  la  península  i,  conseqüentment,  l'acumulació  de  capital

(Colom, 1991: 37). Per tant, la Guerra de la Independència va suposar l'inici d'un

període de canvis en el sistema polític i en l'àmbit educatiu. 

Durant  aquest  període  es  van  constituir  les  Corts  de  Cadis,  que  van  ser  les

encarregades de crear la Constitució de 1812, considerada la primera Constitució

espanyola i coneguda amb el nom de «La Pepa». Però aquesta Constitució només

va estar vigent durant dos anys, ja que el 1814 es va posar fi  a la Guerra de la

Independència i Ferran VII va ser proclamat rei del territori espanyol. Es va abolir la

Constitució  i  es  va  passar  d'una  monarquia  constitucional  (establerta  per  la

Constitució de 1812) a una monarquia absoluta (La Parra, 2014).  

Durant l'època absolutista d'Espanya es van produir dos fets històrics importants: el

Trienni Liberal (1820-1823) i la Dècada Ominosa (1823-1833). El sistema absolutista

imposat per Ferran VII, que va suposar una gran repressió de la societat a l'hora

d'expressar, defensar i lluitar per les seves idees polítiques, va donar pas al conegut
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Trienni Liberal. Durant aquest període es van restablir les Corts de Cadis i es va

recuperar la Constitució de 1812 (Arnabat, 1998: 50).

El 1823, amb l'ajuda dels «Cien Mil Hijos de San Luis», Ferran VII va recuperar el

poder absolut del regne d'Espanya. Va començar així, a partir d'aquest moment, la

Dècada  Ominosa  (1823-1833),  una  època  d'absolutisme  repressiu  i  radical

(Gutiérrez, 2012:2). Abans de morir Ferran VII va abolir la Llei Sàlica per a que la

seva filla, Isabel, pogués ser la reina d'Espanya. Però Isabel era molt petita quan el

seu pare va morir, així que va ser la seva mare Maria Cristina de Borbón-Dos Sicilias

qui va assumir el lloc de reina d'Espanya fins que Isabel pogués regnar. El regnat de

Maria Cristina va tenir  una durada de set anys,  des del  1833 fins el  1840 i  a la

vegada que començava el seu regnat també ho feia la coneguda Guerra Carlista.

Maria Cristina, davant aquesta situació, va decidir acceptar el pacte que li oferiren

els  liberals  i  que  suposaria  el  retorn  a  un  període  monàrquic,  constitucional  i

democràtic (Delgado, 1984). El 1837 es va aprovar una nova Constitució, resultant

de l'anterior Constitució de 1812 i de l'Estatut Real de 1834 (que no va tenir gran

importància). Tal com expressa Tomás (1983), la nova Constitució era: «acceptada

per tots». 

Després d'un breu període de regnat del general Baldomero Espartero (1840-1843),

Isabel II va ser proclamada reina d'Espanya i va aguantar en el tro des de 1843 fins

el 1868. Durant aquest quart de segle hi hagué diverses etapes polítiques: la dècada

moderada (1844-1854), amb el general Narváez al capdavant de la presidència del

govern, i el bienni progressista (1854-1856). A partir d'aquest moment hi començà a

haver nombroses forces polítiques que cada vegada van anar agafant més força. El

1845 va sorgir  una nova Constitució,  la Constitució de 1845, que pretenia donar

importància a la Corona i consolidar la burgesia moderada (Beltrán, 2005: 49). 

La revolució que es va produir el 1868 va suposar l'inici del Sexenni Revolucionari o

Democràtic (1868-1874), la caiguda d'Isabel II i la creació d'una nova Constitució,

«La Gloriosa», que es va considerar el text constitucional més avançat del segle XIX

i  un dels més progressistes d'Europa.  Espanya va  ser declarada una monarquia
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constitucional i Amadeu I de Savoia va ser nomenat rei. El 1873 es va proclamar la

Primera República Espanyola, que tan sols va durar un any (Varela, 2006). 

Després d'un període de revolució i d'alternança de les forces polítiques en el poder,

es va iniciar una nova etapa, la Restauració (1875-1931). Alfons XII va ser proclamat

rei  d'Espanya  i  Cánovas  del  Castillo  president  del  consell  de  ministres.  Així

començà el període polític més estable del liberalisme espanyol del segle XIX, amb

una nova Constitució que va permetre la instauració d'una pau flexible i duradora fins

el cop d'estat de Primo de Rivera el 1923 (González, 2000:338). 

Així doncs la Restauració dels Borbons a Espanya engloba el darrer terç del segle

XIX i el començament del segle XX.

4.2 Inicis i evolució de l'educació

En aquest apartat parlarem, en primer lloc, dels inicis i la consolidació dels sistemes

educatius espanyols i, en segon lloc, de l'evolució de la legislació educativa. 

4.2.1 Inicis i consolidació dels sistemes educatius a Espanya

Abans de centrar-nos en els documents més importants de la història de l'educació a

Espanya, volem fer un petit resum de l'inici del sistema educatiu en aquest territori. 

Els sistemes educatius nacionals van sorgir a Europa a principis del segle XIX, arrel

de  la  Revolució  Francesa.  L'origen,  configuració  i  consolidació  dels  sistemes

educatius ha estat una de les transformacions més rellevants que s'ha experimentat

en el món de l'educació durant els dos darrers segles a Europa. Es tracta, doncs,

d'un procés de llarga duració que es va anar consolidant a diferents ritmes al llarg

del segle XIX. A Espanya els inicis dels sistemes educatius no van ser fàcils, ja que

no va ser fins els inicis de la revolució liberal i de l'establiment de la Llei Moyano

(1857) quan es van començar a consolidar. Es van crear les comissions provincials,

de  partit  i  de poble  d'instrucció  primària  (1834);  el  1846 es va  crear  la  Direcció

General d'Instrucció Pública; el 1849 es va crear el cos d'inspectors d'ensenyança

primària; el 1841 s'inicià el Butlletí Oficial d'Instrucció Pública; el 1839 es va crear la
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primera Escola Normal per a la formació dels mestres d'ensenyança primària i el

1846  l'Escola  Normal  de  Filosofia  per  a  la  formació  dels  professors  de  segona

ensenyança,  i  el  1838  es  va  crear  la  primera  escola  de  parvulari.  A  més,  els

successius plans d'estudi que anaven sorgint també van regular l'estructura del nou

sistema educatiu i van establir els continguts tant de l'ensenyança mitja com de la

universitària. La Llei Moyano va suposar la culminació d'aquest procés de manera

legal i formal (Viñao, 2002).

Aquest panorama ideal que es presentava no era tan idíl·lic com pareixia, ja que  el

1831 els nivells d'escolarització no eren gaire elevats; la Guerra de la Independència

va  suposar  el  tancament  de  moltes  institucions  educatives;  molts  d'intel·lectuals,

escriptors, científics i professors que tenien idees revolucionaries i reformistes es van

haver  d'exiliar;  durant  el  trienni  constitucional  (1820-1823)  es  va  dur  a  terme la

depuració del professorat, fet que va impedir qualsevol tipus de renovació, reforma o

introducció  d'idees,  mètodes  i  institucions  educatives  que s'estaven  difonguent  a

Europa en aquell moment (Viñao, 2002). 

4.2.2 Evolució de la legislació educativa

Al llarg del segle XIX l'educació espanyola ha sofert diversos canvis, caracteritzats

pels  diversos  informes,  plans,  reglaments,  lleis  i  constitucions  que  s'han  anat

establint. 

La  Constitució  de  1812  aportà  les  bases  del  sistema educatiu  espanyol  i  idees

renovadores en el camp de l'educació. És l'única Constitució de la història d'Espanya

que ha dedicat un títol en exclusiu a la instrucció pública. La Constitució de 1812

defensava un model educatiu públic i gratuït (Torres, 2012: 2). En el Títol IX, dedicat

exclusivament a l'educació, es defensaven idees tan importants com la universalitat

de l'educació primària per tota la població, la necessitat d'una millor estructuració de

la  instrucció  secundària,  la  professionalització  de  les  universitats,  la  gratuïtat  de

l'educació en tots els seus nivells i la necessitat d'un organisme que dirigís l'educació

pública (De Puelles, 2012:17). 
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L'article 366 de la Constitució feia referència a la Instrucció Pública i declara que: 

«a  tots  els  pobles  de  la  Monarquia  s'establiran  escoles  de

primeres lletres, en les que s'ensenyarà als nins a llegir, escriure i

contar, i el catecisme de la religió catòlica, que comprendrà també

una breu exposició de les obligacions civils»   

Aleshores  podem dir  que  la  primera  Constitució  espanyola  ja  donava  una  gran

importància a l'educació i es preocupava per a que pogués arribar a tot el territori

espanyol, però només feia referència a l'educació del sexe masculí. Un signe més

d'aquesta importància atorgada a l'educació és l'article 370, que declarava que: « les

Corts  a  través  de  plans,  i  estatuts  especials  arreglaran  tot  allò  que  pertanyi  a

l'important objecte de la instrucció pública» (La Parra, 2014).

El 1813 es va dur a terme el primer informe d'instrucció pública que definia com

havia de ser un sistema educatiu. Es tracta de l'Informe Quintana creat per Manuel

José  Quintana,  considerat  el  pare  de  l'ideari  educatiu  del  primer  liberalisme

espanyol.  Aquest informe va establir els principis bàsics de l'educació a Espanya.

Les  idees  fonamentals  que  es  defensaven  en  el  document  eren:  igualtat,

universalitat, uniformitat, llibertat d'elecció de centre i escola pública i gratuïta. És a

dir, que va contribuir a dur a terme un canvi en l'àmbit educatiu (Torres, 2012: 3).

La Constitució de 1812 i l'informe Quintana només van estar vigents fins el 1814, any

en  que  Ferran  VII  va  tornar  a  Espanya  i  amb  ell  l'absolutisme.  La  principal

conseqüència  per  a  l'educació  va  ser  que  tornà  a  estar  en  mans  de  l'església,

fonamentalment l'ensenyança primària (De Puelles, 2012:19). 

A  partir  de  l'Informe  Quintana  es  va  elaborar  el  primer  Reglament  General

d'Instrucció  Pública,  considerat  com  la  primera  llei  general  d'educació.  Aquest

Reglament es va crear el 1821, durant el Trienni Liberal i moment en el qual es va

recuperar  la  Constitució  de  1812  i  l'informe  Quintana  (Arnabat,  1998:  50).   El

Reglament donà importància a les mateixes idees que la Constitució de 1812 i que
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segons Gómez (1988:42)  eren:  «igualtat  de  drets  de  tots  els  ciutadans a  l'hora

d'accedir a l'educació, universalitat de la oferta i, conseqüentment, gratuïtat de tot el

sistema».  Es  regulava  tant  l'ensenyança  pública  com  la  privada  i  en  el  Títol  II

s'establia que l'ensenyança es dividia en primera, segona i tercera. A  més, s'establia

que els ajuntaments eren els que s'havien de fer càrrec de les escoles de primeres

lletres. Tot i que es presentava un projecte de caire liberal, l'educació de la dona

seguia sense considerar-se com a universal i obligatòria (Avila, 1990: 216). És a dir,

que encara es diferenciava entre educació del nin i educació de la nina. 

El Reglament General d'Instrucció Pública (1821) no es va arribar a aplicar i no va

ser fins el 1836 que es va establir el Pla General d'Instrucció Pública, conegut com el

Pla Duque de Rivas i que també va ser abolit. Després de la mort de Ferran VII els

lliberals moderats es van fer amb el poder i van elaborar aquest Pla en base a la

Constitució de 1812 però amb modificacions característiques de les seves idees.

Alguns dels canvis més importants que van plantejar són: la divisió de l'ensenyança

primària en elemental i superior i la gratuïtat de la instrucció elemental per a aquells

que fossin més pobres. A més, encara es seguia marginant l'educació femenina,

però es concebia com equivalent a la dels nins (Avila, 1990).   

Durant el regnat de Maria Cristina (1833-1840) es va crear la Constitució de 1837 i

durant el regnat d'Isabel II (1843-1868) es va crear la Constitució de 1845, però tal

com cita  De Puelles (2012:15):  «no van regular  l'educació».  Per tant,  tenen una

manca d'importància en aquest treball. 

El restabliment de les Corts i de la Constitució de 1837 va suposar la derogació del

Pla General d'Instrucció Pública. El 1838 es va constituir el Pla d'Instrucció Primària,

també conegut  com Pla  Someruelos,  que  seguia  les  mateixes  idees  que  el  Pla

Duque de Rivas. En el Pla Someruelos es va desenvolupar com s'havia d'organitzar

la instrucció primària,  declarava l'ensenyança elemental  gratuïta  només pels nins

que fossin extremadament pobres i deixava en mans dels municipis l'educació de les

dones. El que volia aconseguir el Pla era dotar d'una base cultural al poble (Gómez,

1988). 
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El 1845 es va crear el Pla General d'Estudis1 (Pla de Pidal i Gil de Zárate) i el 1851

es firmà el Concordat2 entre l'Església i l'Estat. Tot i que aquests dos documents no

es  centraven  en  l'educació  elemental,  ja  que  el  primer  ordenava  l'ensenyament

secundari  i  universitari  i  el  segon  tractava  temes  relacionats  amb  la  religió,  es

consideren importants en la història de l'educació i no es podia deixar de mencionar-

los per recalcar la seva rellevància.

Tots  els  documents  explicats  fins  el  moment  són  els  antecedents  i  les  bases

fonamentals de la considerada primera llei  general d'educació, la Llei  d'Instrucció

Pública  o  Llei  Moyano  de  1857.  No  es  tractava  d'una  llei  innovadora  sinó

estabilitzadora  de  l'educació.  En  ella  es  va  mantenir  la  divisió  de  la  instrucció

primària en elemental i  superior,  la gratuïtat  per aquells que no poguessin pagar

l'educació i  l'obligatorietat  de l'ensenyança per als nins d'entre 6 i  9 anys (Avila,

1990:226). La Llei Moyano va estar vigent fins el 1970, quan es va impulsar la Llei

General d'Educació i Finançament de la Reforma Educativa, de José Villar Palasí. 

Finalment,  el  1868 es va establir  la  Llei  d'Instrucció  Primària.  Tot  i  que va  estar

vigent durant un breu període de temps, va suprimir la divisió entre l'ensenyança

elemental  i  la  superior  i  va  ampliar  un  any  més  l'escolaritat  obligatòria.  La

proclamació  del  Sexenni  Revolucionari  (1868-1874)  va  suposar  la  derogació  de

l'esmentada llei (Avila, 1990:227).

La Constitució de 1869 tan sols es va referir a l'educació a l'article 24 del Títol Primer

per manifestar el  seu acord amb la llibertat  d'ensenyança (De Puelles, 2012:15).

Podem observar, doncs, que les Constitucions existents al llarg del segle XIX no van

donar gaire o cap importància  a l'àmbit educatiu, excepte la Constitució de 1812.  

1 Ruiz, J. (2008). El Plan Pidal de 1845: los institutos públicos, dinamizadores de las capitales de

provincia.  Participación educativa,  nº7,  pp.  28-38.  En aquest  document es fa un anàlisi  de la

importància que va tenir. 

2 Ruiz,  C.,  &  Palacios,  I.  (1983).  Iglesia  y  educación  en  la  España  decimonónica:  política

concordataria (1851).  Historia de la educación: Revista interuniversitaria, nº2, pp. 287-298. En

aquest document es parla del Concordat de 1851 entre l'Església i l'Estat.
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No podíem acabar aquest apartat sense fer referència a la importància del moviment

d'Escola Nova que es va començar a originar a finals del segle XIX i es va acabar de

consolidar al  principi  del segle XX. L'escola Nova era un moviment de renovació

pedagògica que plantejava un mètode didàctic i educatiu alternatiu a l'ensenyança

tradicional.  Els  mètodes  que  constituïen  aquest  moviment  donaven  una  gran

importància al nin i el situaven en el centre del procés d'ensenyança-aprenentatge

(paidocentrisme), la funció del mestre havia de ser la de guiar-lo en aquest procés. A

més, destacava que sempre s'havia de partir dels interessos i les necessitats del nin

(Narváez, 2006). 

4.3 Educació: primera ensenyança

Una  vegada  realitzat  un  recorregut  per  la  història  d'Espanya  en  el  segle  XIX  i

principis del XX i, després de realitzar un recorregut per la història de l'educació en

aquest període de temps, és el moment de centrar-se en l'educació primària a les

Illes Balears. En aquest apartat centrarem la nostra atenció en observar quins han

estat  els  canvis  més  característics  en  l'etapa  d'educació  primària  en  el  sistema

educatiu de la nostra comunitat autònoma. 

A finals  del  segle  XVIII  els  Il·lustrats  van veure  que l'educació,  com diu  Sureda

(1977:15), era: «un important instrument de transformació, un instrument polític, un

factor de canvi, un instrument capaç d'adequar la mà d'obra a les noves exigències

productives». Per tant, era necessari reformar el sistema educatiu per a que pogués

arribar a tots els ciutadans. Però els canvis que proposava la Il·lustració es dugueren

a terme de forma molt lenta a les Illes Balears. Així l'ensenyament de les primeres

lletres es va limitar, en general, a ensenyar a llegir i escriure en llengua castellana.

És sabut que en aquesta època l'educació estava en mans de l'església i encara que

es  plantegessin  alguns  documents  en  els  que  es  regulava  l'educació  i  es

manifestava la intenció de crear escoles de primeres lletres arreu de l'illa, mai es van

arribar a dur a la pràctica (Sureda, 1977).

La Societat Econòmica Mallorquina d'Amics del País va tenir una gran importància

en  l'àmbit  educatiu,  ja  que  va  promocionar  la  construcció  d'escoles  de primeres
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lletres. Però durant el segon quart del segle XIX aquestes escoles van anar tancant.

No va ser fins a principis del segle XIX que es van començar a establir les bases de

les escoles de primeres lletres (Sureda, 1977). Així com Avila (1990:219) destaca,

en el preàmbul de la Instrucció per al Reglament i Govern de les escoles de primeres

lletres de 1834 s'explicava que:  «l'ensenyança primària és un dels més importants

beneficis que pot dispensar-se als pobles». I Colom (1991:54) destaca les paraules

que Jovellanos va dirigí a la població:  «Mallorquins, si desitjau el bé de la vostra

pàtria  obriu  a  tots  els  seus  fills  el  dret  d'instruir-se,  multiplicau  les  escoles  de

primeres lletres». Per tant, no va ser fins l'any 1834 que les escoles de primeres

lletres van ser considerades importants per la societat.     

La Llei Moyano3 (1857) va establir les bases d'un sistema d'instrucció pública per

una nació contemporània. Segons s'explicitava en la llei, l'ensenyança primària es

podia adquirir a les escoles de primeres lletres i la financiació d'aquestes havia de

dependre  de  cada  municipi.  La  instrucció  primària  es  dividia  en  dues  etapes:

elemental  i  superior.  Les matèries que s'impartien durant  l'ensenyança elemental

eren:  lectura,  escriptura,  gramàtica,  ortografia,  aritmètica,  religió  i  nocions

d'agricultura,  industria  i  comerç.  Mentre  que  les  matèries  que  s'impartien  a

l'ensenyança superior eren (a part d'ampliar les de l'educació elemental): geometria,

dibuix,  història,  geografia,  física i  història natural.  Aquestes són les matèries que

corresponien a l'educació dels nins. En el cas de les nines, només tenien classe de:

lectura, escriptura, gramàtica, aritmètica i religió a l'ensenyança elemental, i història i

geografia  a  l'etapa d'ensenyança  superior.  A  més,  també tenien  una matèria  de

labors pròpies del  sexe,  una altra  de nocions de higiene personal  i  una matèria

d'elements de dibuix aplicats a les labors. Els nins i les nines no anaven junts a

classe, és més, cada sexe tenia la seva pròpia escola. Es donava més importància a

la construcció d'escoles pels nins que per les nines. 

La primera ensenyança elemental (6 a 9 anys) era obligatòria per tots els ciutadans,

però també hi havia la possibilitat d'educar-se a ca seva si com es diu a l'article 7:

3 De Puelles, M. (2008). Las grandes leyes educativas de los últimos doscientos años. Participación

educativa, nº7, pp.7-15. En aquest document trobarem una comparació de les lleis educatives

més importants en el nostre país. 
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«els proporcionen suficientment aquesta classe d'instrucció a les seves cases o a

establiments  particulars».  Per  tant,  l'educació  elemental  era  obligatòria  però  es

trobaven excepcions. A més, s'establia que (només aquest tipus d'educació) seria

gratuïta per aquells que no es poguessin permetre els costos. 

La Llei  Moyano va possibilitar  la inversió de doblers en la construcció d'escoles,

aconseguint que s'obrissin més de 6000 escoles arreu de les illes.  Però entre el

1870 i el 1880 es va fer una passa enrere en aquest aspecte i es van construir, tan

sols, 1700 escoles noves (Colom, 1991:226). 

A finals del segle XIX el panorama de la instrucció primària no havia canviat gaire.

Per una part,  l'ensenyament primari elemental es va allarga fins els 10 anys i es

seguia  considerant  l'única  etapa  obligatòria  i  gratuïta.  Mentre  que  les  escoles

d'ensenyament primari superior eren escasses i,  la majoria, es concentrava a les

grans ciutats.  A més,  nins i  nines seguien anant separats a les escoles (Colom,

1991:232).

 

A principis del segle XX la situació de l'ensenyament a les Illes Balears va ser molt

desastrosa, perquè no hi havia suficients infraestructures i els índex d'analfabetisme

eren dels més elevats d'Espanya (Oliver, 1977:165). 

4.4 Aproximació al cas concret de les Illes Balears

Després de tenir una visió general dels fets històrics més importants durant l'època

contemporània espanyola i d'aprofundir una mica més en l'ensenyament primari de

les  Illes  Balears  durant  aquesta  època,  és  l'hora  de  comprovar  quina  va  ser

certament la realitat que es va viure a les Illes Balears. 

Aquest anàlisi es farà a partir de dades quantitatives4 sobre el percentatge de nins i

nines  que  van  anar  a  les  escoles  d'instrucció  pública  durant  l'etapa  de  primera

ensenyança, a la nostra comunitat autònoma. 

4 Tots els gràfics del treball estan realitzats a partir de les taules de la Base Històrica de l'Institut Nacional

d'Estadística. Aquestes taules es poden trobar en els annexes del treball. 
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Les primeres dades de les que tenim constància daten de l'any 1855,  durant  el

regnat d'Isabel II i moment en que es va produir el Bienni Progressista (1854-1856).

Com ja  hem explicat  al  principi  del  treball  aquesta  època  es  caracteritzà  per  la

inestabilitat  política  degut  a  la  convivència  de  nombroses  forces  polítiques  que

lluitaven per aconseguir el poder. En el gràfic 1 es pot observar quina era la situació

de l'educació primària a les Illes Balears en aquest moment:

El 1855 hi havia un total de 9792 nins i nines (Estat dels alumnes concurrents el

1855  a  les  escoles  de  primera  ensenyança,  amb distinció  de  sexes,  1858)  que

acudien a les escoles de primera ensenyança, 5122 dels quals eren nins i 4670 eren

nines. Hi havia un total de 194 escoles públiques de primeres lletres. La diferència

entre el nombre de nins i el de nines no era gaire elevat. S'ha de tenir en compte que

en  aquest  moment  encara  no  hi  havia  cap  llei  que  regulàs  l'obligatorietat  de

l'educació  primària  i  molts  de  nins  i  nines no  acudien  a  les  escoles.  A  més,  la

instrucció de la dona no rebia el mateix tractament d'importància que la de l'home,

sinó que es considerava que el sexe femení s'havia de dedicar a les tasques de la

llar i a cuidar dels seus fills. 
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Gràfic 1: elaboració pròpia

Percentatge de nins i nines matriculats a les 
escoles de primera ensenyança l'any 1855

% nins

% nines

47,7%52,3%



En el  gràfic  2 podem veure com en el  1860, cinc anys després de les darreres

dades, la situació no havia variat gaire. El nombre de nins que acudien a les escoles

de primeres lletres seguia sent major que el de les nines. Hi havia un total de 2523

nins i 2183 nines (Alumnes concurrents a les escoles públiques de totes classes i

graus a finals de l'any 1860, 1861), repartits a 164 escoles. Si comparam aquestes

dades amb les de l'any 1855 podem observar que el nombre d'individus escolaritzats

va baixar de forma considerable. Per tant, l'aprovació de la Lley Moyano (1857), tot i

que promogués l'obligatorietat i la gratuïtat de l'educació elemental no va tenir una

gran repercussió a la nostra comunitat. 

Fins el 1867 (gràfic 3) no tornam a trobar dades dels nins i nines matriculats a les

escoles públiques d'ensenyança primària. En aquest cas, la diferència entre el sexe

masculí i el sexe femení es veu lleugerament augmentat. Així com també augmenta

el nombre de nins i nines assistents a les escoles, amb un total de 5273 nins i 4167

nines (Resum de les escoles públiques de primera ensenyança i dels alumnes que

concorrien en elles en el primer trimestre de 1867, 1867). Ens trobam en un període

en el que el regnat d'Isabel II entrà en crisi i la revolució de 1868 donà lloc al Sexenni

Democràtic (1868-1874). 
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Gràfic 2: elaboració pròpia

Percentatge de nins i nines matriculats a les
 escoles de primera ensenyança l'any 1860

% nins

% nines46,39%53,61%



Passaran quasi 20 anys quan tornem a trobar dades d'interès sobre les escoles de

primeres lletres a les illes. Fins el 1880 no existeix constància de cap tipus de dades

referents a la qüestió analitzada. En el gràfic 4 podem veure les dades esmentades: 

Entre el 1867 i el 1874, com ja hem dit, s'instaurà el Sexenni Democràtic i encara

que durant  aquest període es volgués dotar de major importància a la instrucció
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Gràfic 3: elaboració pròpia

Percentatge de nins i nines matriculats a les 
escoles de primera ensenyança l'any 1867

% nins

% nines

55,86% 44,14%

Gràfic 4: elaboració pròpia

Percentatge de nins i nines matriculats a les
 escoles de primera ensenyança l'any 1880

% nins

% nines

47,25 %52,75 %



primària, en el cas de les Balears no va succeir així. A més, tal com indica Colom

(1991:225): «Balears era una de les províncies que menys gastava en educació de

tot Espanya». És cert que la Constitució de 1869, La Gloriosa, tenia la intenció de

desenvolupar el sistema educatiu públic i per això es va augmentar el nombre de

mestres destinats a les escoles públiques. Però no va ser suficient per millorar el

nostre sistema educatiu. 

Finalment, volem fer referència a les dades de 1916. Ens centram en el període de

la Restauració, des de finals del segle XIX fins a principis del segle XX. La diferència

entre les dades de 1880 són lleugerament superiors, ja que ens trobam amb un total

de 10055 alumnes, 5682 nins i 4373 nines (Matrícula i assistència escolar, 1916),

repartits en 233 escoles públiques de primera ensenyança. En el gràfic 5 podem

veure representades aquestes dades:

La diferència de percentatges entre nins i nines és el més alt de totes les dades

analitzades. Durant la Restauració les condicions de les escoles de primeres lletres

de  les  illes  eren  de  les  pitjors  de  tot  l'estat,  no  hi  havia  unes  infraestructures

adequades i els nivells d'analfabetisme eren elevats. 
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Gràfic 5: elaboració pròpia

Percentatge de nins i nines matriculats a les
 escoles de primera ensenyança l'any 1916

% nins

% nines

56,51 % 43,49 %



5. Conclusions

La realització d'aquest treball de fi de grau ha estat molt profitosa. El meu interès per

les bases teòriques i  històriques de l'educació en el  nostre país han fet  que, en

general, el procés de recerca d'informació i l'elaboració d'aquest document final hagi

estat de total implicació. 

Tal  com  s'ha  pogut  veure  al  llarg  del  treball,  el  nostre  país,  durant  l'època

contemporània,  ha  passat  per  diverses  etapes  d'inestabilitat  política.  Aquestes

etapes de plenitud i de decadència han afectat al desenvolupament de l'educació. La

Guerra  de  la  Independència  (1808-1814)  va  suposar  un  impuls  per  l'educació

espanyola, ja que va ser en el 1812 quan es va proclamar la primera Constitució

espanyola,  caracteritzada per  posar les bases del  sistema educatiu i  per  aportar

idees tan innovadores com la universalitat i la gratuïtat de l'educació. Aquestes idees

van  ser  reforçades  a  l'Informe  Quintana  (1813).  Però  malauradament  tant  la

Constitució  com l'informe van ser  abolits  quan Ferran VII  va  ser  proclamat rei  i,

durant el període d'absolutisme que va imposar, tots els intents duits a terme per

millorar l'educació van fracassar. Durant el Trienni Liberal (1820-1823) la depuració

del  professorat  va impedir  qualsevol  tipus d'avanç en l'ensenyança i  Espanya va

quedar al  marge de les idees i  els mètodes renovadors que convivien a la resta

d'Europa. El Reglament General d'Instrucció Pública (1821), tot i que reforçava les

idees que es defensaven a la Constitució de 1812 i a l'Informe Quintana, no es va

arribar a aplicar. Els nous intents per millorar l'ensenyança pública, després de la

mort de Ferran VII, amb el Pla Duque de Rivas (1836) i el Pla Someruelos (1838)

tampoc van tenir  bons resultats.  No fou fins a la  Llei  Moyano (1857) que es va

establir un sistema d'instrucció pública regulat que, novament, establia la gratuïtat

(per aquells que no la poguessin pagar) i l'obligatorietat de l'ensenyança primària.

Durant el Sexenni Revolucionari (1868-1874) es va establir la Constitució de 1869 i

encara que es presentés com la Constitució més progressista i més avançada del

segle XIX, tan sols va dedicar un sol article a l'educació en el  que defensava la

llibertat d'ensenyança. 
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En definitiva,  l'educació  espanyola  durant  l'època contemporània  va  viure  alguns

moments d'esplendor. Però cada vegada que s'aconseguia un canvi de caire positiu

es produïa algun fet històric que impedia l'avanç de l'ensenyament.  

Aquest era el panorama que es va viure a Espanya durant el segle XIX, però si ens

fixam en les Illes Balears podem veure que la situació era distinta: els canvis que es

duien a terme ho feien de forma molt més lenta que a la resta de península. Tal

vegada és per  aquest  motiu  que fins el  1834 no es va  donar  importància a les

escoles  de  primeres  lletres.  Això,  com hem pogut  veure  en  les  representacions

gràfiques, va implicar greus conseqüències per l'ensenyança primària de les illes. El

1855, època del Bienni Progressista durant el regnat d'Isabel II,  tan sols hi havia

9792 nins i nines que acudien a l'ensenyança primària. Pot ser degut a que només

l'ensenyança  primària  elemental  era  obligatòria  i  gratuïta  (per  aquells  que  no  la

poguessin pagar). Era una època en que la societat començava a donar importància

a l'educació, però com ja hem dit a les illes els canvis es duien a terme a un ritme

més lent i segurament la població balear seguia amb la idea de que els nins havien

de començar a fer feina quan abans millor. La diferència entre el nombre de nins i el

de  nines  que  anaven  a  les  escoles  no  era  gaire  elevat.  No  es  donava  tanta

importància a l'educació de les nines, ja que veien el sexe femení com una figura de

dedicació a les tasques de la llar i a la cura dels seus fills. Aquest era el prototip de

dona que es transmetia a les escoles, s'ensenyava a les nines a ser dones des dels

primers anys d'escolarització. 

L'aprovació de la Llei Moyano el 1857 no va ser gaire efectiva a les illes, de fet el

nombre  de  nins  i  nines  matriculats  a  l'ensenyança  primària  (tant  elemental  com

superior), l'any 1860, es va reduir quasi a la meitat en comparació a les dades de

1855. També es va reduir el nombre d'escoles, passant de 194 escoles l'any 1855 a

164 escoles el 1860, possiblement degut a la baixa quantitat de doblers destinats a

l'educació primària que les Balears rebien per part de l'Estat. Amb la Llei Moyano es

va iniciar el  procés d'escolarització femenina,  però no es va modificar el  rol  que

tradicionalment s'havia assignat a les dones.  
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El 1867 els efectes de la Llei Moyano començaven a notar-se, ja que tant el nombre

de  nins  com  el  de  nines  de  les  escoles  de  primeres  lletres  va  augmentar

considerablement i també ho van fer el nombre d'escoles. És estrany trobar-nos amb

aquest pujada de dades, ja que el 1867 va començar la crisi del regnat d'Isabel II, la

qual un any més tard donaria lloc al Sexenni Revolucionari. Però aquesta crisi no va

afectar l'educació de les Illes Balears. Per altra part, cal dir que la diferència entre el

percentatge de nins i nines es va veure augmentat, amb quasi un 10%, senyal que

els estereotips tradicionals sobre la figura de l'home i de la dona seguien arrelats a la

societat. 

Entre el  1867 i  el 1880 l'educació balear es va mantenir estable en el  temps. El

nombre de nins i nines matriculats a les escoles de primera ensenyança va disminuir

lleugerament, així com també ho va fer la diferència entre el nombre de nins i el de

nines. Les Illes Balears seguien sent un dels llocs on s'invertia menys en educació,

fet que provocava les pèssimes condicions en les que es duia a terme l'ensenyança. 

Finalment,  les dades de 1916,  en els  inicis  del  segle XX, reflecteixen una petita

millorança en la situació educativa.  El nombre de nins i  nines de les escoles de

primera ensenyança va augmentar i també ho van fer el nombre d'escoles, que va

superar la xifra de 200 escoles públiques. Però la diferència entre el percentatge de

nins i de nines de les escoles d'instrucció primària és la més gran de totes les dades

que hem analitzat. Això demostra que tots els intents que hi hagué per atribuir a

l'educació femenina el mateix grau d'importància que es donava a l'educació dels

nins, no va ser possible. En gran part podem assignar aquesta situació al tradicional

paper que s'associava a l'home i a la dona.    

En els  inicis  del  segle  XX,  la  situació  educativa  de les  illes  era  desastrosa,  les

condicions  eren  inadequades  i  els  índex  d'analfabetisme  eren  dels  més  elevats

d'Espanya. 

Per  acabar,  podem concloure  que  l'educació  primària  no  va  tenir  un  procés  de

desenvolupament fàcil a les Illes Balears. La inestabilitat política i la falta de recursos

van endarrerir la consolidació del sistema educatiu.
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