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Presentació

Exercicis de gimnàstica a l'escola
del Patronat Obrer (Vida Isleña,
1912)

Aquest Butlletí va adreçat a tots aquells que
s’interessen per la investigació i l’estudi de la
història de l’educació i que cada vegada són
més a les Balears. Vol ser un vehicle de
comunicació que inclogui informació dels llibres
que es van publicant, que doni a conèixer les
investigacions que es fan, les trobades,els
congressos i els seminaris previstos i totes
aquelles altres informacions relacionades amb
la història de l’educació.
Les pàgines d’aquesta publicació són obertes
a tots per incloure les notícies, els comentaris, la
documentació gràfica o altres informacions que
ens envieu.
Un dels objectius d’aquesta publicació és
també la de concienciar-nos de la importància
de la conservació del nostre patrimoni històricoeducatiu que tantes vegades malauradament
s’ha destruït.

En aquest número hi trobareu:
Comissió editora:

Francesca Comas, Joana Estelrich,
Immaculada Pastor, Bernat Sureda.

Presentació. 1
L’Arxiu i Museu de l’Educació de les
Illes Balears. 2

Correcció lingüística: Rosa de
Ozollo

Adreça electrònica:
dcebsg0@uib.es

1

Llibres rebuts. 3
Recuperant la nostra història escolar. 4

L’Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes
Balears
L’Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes
Balears és una institució cultural i
educativa, creada oficialment pel Govern
de les Illes Balears el 2001 però que ja
funcionava des del curs 1995/96. És el
segon que es crea a Espanya de manera
oficial després del de Santiago de
Compostela i el primer que combina a
l’hora Arxiu i Museu.

Es troba a Inca, en unes dependències de l’antic Institut de Formació
Professional Llorenç Maria Duran. Integren l’Arxiu i Museu de l’Educació:
Els fons documentals de l’antiga Secció Administrativa, Delegació o
Direcció Provincial i Conselleria d’Educació i Cultura.
La documentació generada per la Inspecció Educativa i per la Unitat de
Programes Educatius.
Documentació de centres educatius de les Illes Balears.
Una col·lecció de mobiliari escolar, material didàctic, estris de
laboratori, mapes, jocs infantils, llibres escolars i altres objectes relacionats
amb el món de l’educació i de la cultura escolar.
L’Arxiu i Museu de l’Educació és obert a la cessió i al dipòsit de tots
aquells documents i objectes que puguin ampliar els seus fons.
La creació i el funcionament de l’Arxiu
i Museu de l’Educació de les Illes
Balears és una magnífica notícia per a
tots els que ens interessen pels temes
de la història de l’educació i una
garantia que es conservarà el nostre
patrimoni històricoeducatiu.
Volem animar a tots a contribuir a
l’ampliació del seu fons amb cessions o
dipòsits de nous materials.
ARXIU I MUSEU DE L’EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS
Carrer Mestre Torrandell, 59.
07300- Inca. Telèfon i Fax 971883326
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Llibres rebuts

COLL CANYELLES, M. Gabriel Coll i Mulet. “Mestres Guillemet”. Santa
Eugènia: Ajuntament de Santa Eugènia, 2000.
Una biografia ben interessant d’un mestre que com molts treballà
per dignificar l’educació i que patí la repressió del franquisme.

CAÑABATE, J. A. Les organitzacions juvenils a les Balears. (Segle
XIX i XX). Palma: Edicions Documenta Balear, 2001.
El número 27 dels Quaderns d’Història Contemporània de les
Balears es dedica a aquest estudi sobre els moviments
juvenils i para esment a aquestes organitzacions que no
sempre han merescut per part dels historiadors l’atenció que
es mereixen.

COMAS, F.; MIRÓ, M. I. Rosa Roig. Biografia d’una pedagoga
(1890-1969). Palma: Edicions Documenta Balear, Edicions El Mèdol,
2001.
El llibre fruit de la col·laboració entre dues especialistes en
història de l’educació de les Universitats de Tarragona i de les
Illes Balears, ens dóna a conèixer la personalitat i l’obra
d’aquesta professora d’Escola Normal que va viure la il·lusió
renovadora del primer terç del segle XX i que patí la
persecució i el desencís dels que perderen la Guerra Civil.
RUIZ BERRIO, J. (Ed.). La cultura escolar de Europa. Tendencias
históricas emergentes, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000
Aquesta obra apareguda en la col·lecció Memoria crítica de la
Educación que dirigeix el professor Agustin Escolano i que es
dedica a publicar treballs de reflexió históricoeducativa,
aquesta obra, coordinada per un dels millors especialistes
espanyols en història de l’educació, replega aportacions de
distints autors europeus sobre les noves tendències en
història de l’educació. Una obra de gran interès per entendre
el debat historiogràfic de la postmodernitat o de la alta
modernitat.
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Recuperant la nostra història escolar.
Darrerament
han
aparegut
algunes
publicacions dedicades a estudiar el passat
d’alguns dels nostres centres escolars. Cal
felicitar els promotors d’aquestes iniciatives
que aporten dades importants per construir
la nostra historia de l’educació.
Una d’aquestes publicacions, feta per Joan
Sans, és la que repassa els 75 anys de l’escola
pública de Son Ferriol. A l’obra es parla de
les característiques de l’escola durant els
diversos períodes històrics, de l’evolució
dels edificis en què s’ha ubicat, dels mestres i
de les mestres que ha tingut i de les activitats
més representatives que s’hi han anat fet.
Replegant testimonis personals d’antics
alumnes i mestres i amb la consulta de
documentació escrita Joan Sans dóna dades
molt interessants per reconstruir la història
de cultura escolar dels nostres centres
educatius. Cal destacar també la rica
aportació de material gràfic que inclou el
llibre.
També a Porreres l’abril passat es va commemorar el 25è aniversari de l’Escola Nova.
Per celebrar aquest esdeveniment es varen realitzar un conjunt d’actes que incloïen
una exposició de material didàctic, mobles escolars, llibres i documentació gràfica
sobre la història escolar de Porreres. L’exposició representava una magnifica mostra
de la riquesa del patrimoni històricoeducatiu que encara es conserva a les Balears i
que es un material imprescindible per construir una historia de l’educació que pugui
comprendre la historia intraescolar.
Llibres o exposicions com els que hem comentat abans són importants per fer-nos
entendre que la nostra educació per bé o per mal, és hereua d’un passat que hem de
conèixer en ocasions per prendre’n exemple i en altres per superar-lo.

Enguany farà 200 anys.
El 1802 la Sociedad Economica Mallorquina de Amigos del Pais, molt preocupada
per la manca de mestres que poguessin parlar en castellà, aconseguia després de
molts d’intents contractar un mestre de Cartagena per una de les seves escoles de
primeres lletres.
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