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La infància ha de ser educada
en un esperit de fraternitat universal.
Principi 10è.
Drets de l'infant de la N.U.
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•

JUSTIFICACIÓ
L'àrea de Pedagogia del Museu de Granollers ha elaborat aquest treball de recerca sobre l'ensenyament a la ciutat.
Aquest estudi vol explicar la situació de l'ensenyament vinculat al moment històric de ta seva època.
Inclou el marc històric, la descripció i la definició de les lleis d'educació
que marquen el procés de creixement escolar, unit al creixement demogràfic i urbanístic.
Per altra part, s'hi pot llegir com Granollers ha anat ampliant l'oferta de
serveis educatius especialitzats adaptant-se a les noves necessitats de
l'alumnat.
La complexitat que ofereix el treball i l'ús indispensable de diverses
fonts d'informació ha fet necessària una metodologia que sistematitzés
les dades, i creés una estructura ordenada que oferís cohesió al treball.
De tota manera, som conscients que ei tema és de tal amplitud que no
es pot abraçar en el contingut, ni en el temps, ni en l'espai d'aquesta monografia.
Així, doncs, presentant aquesta documentació, volem oferir un coneixement sobre la ciutat i un punt d'arrencada per a posteriors treballs.
L'estudi consta de tres parts: La primera és una visió general de l'ensenyament que abraça els períodes des de mitjan segle XIX fins ai segle
XX. Es tanca a l'inici del plantejament d'un nou mapa escolar, dictat per la
Llei de Reforma Educativa (LOGSE).
La segona part inclou la guia de serveis educatius de la ciutat: escoles
bressol, primària, secundària i educació especialitzada. Inclou també els
Serveis Educatius de la Zona. I algunes entitats que realitzen una tasca
en l'educació no reglada.
La tercera part descriu el col·lectiu d'escoles tancades de la ciutat.
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P r i m e r a

p a r t

Visió g e n e r a l d e l ' e n s e n y a m e n t (1857 - 1994)

El mercat de Granollers.
Font: Arxiu Fotogràfic Hemeroteca Municipal.
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PRESENTACIÓ
En el primer capítol, es planteja i s'explica el procés de
desenvolupament del fet escolar.
Sinícia amb la Llei d'Instrucció Pública, Llei Moyano, que
formalitzà l'ensenyament primari bàsic des dels 6 als 9 anys;
per acabar el capítol amb la Llei d'ensenyament LOGSE que
n'estableix l'obligatorietat fins als 16 anys.
La visió general de l'ensenyament s'orienta des dels processos històrics i legislatius generals a l'Estat amb la seva repercussió local.
Una altra part important és l'explicació del desenvolupament de la metodologia educativa i els efectes de l'Escola Nova, en els àmbits primari, secundari i professional amb la descripció de les escoles d'estiu.
L'impacte del conflicte bèl·lic a la ciutat es descriu des de la
repercussió directa que va tenir sobre la Institució escolar; s'aporta informació concreta sobre escoles i mestres.
La legislació sobre ensenyament omple un espai important
pel fet que gestiona les condicions acadèmiques: programacions, trams educatius, arquitectura escolar, formació del professorat i mapa escolar.
Els temes de salut i campanyes de prevenció han tingut un
caràcter decisiu, de manera que les innovacions aportades per
l'Escola Nova sobre higiene i salut han quedat ben implantades a Catalunya, assumides pels serveis de sanitat oficials.
En els centres d'educació especial, es posa èmfasi en els
aspectes de superació, adquisició de coneixements i promoció
de les persones incapacitades, incorporant-es a la vida social i
sistemes de treball, i arraconant la tendència de veure com a
inferior el que és diferent.
L'objectiu essencial de l'ensenyament és afavorir el desenvolupament de les possibilitats de totes les persones; ha de
propiciar que la vida social dins l'escola sigui rica i participativa, i que el rigor i l'exigència exercitin persones actives i despertes.
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SÍNTESI HISTÒRICA

nia de ferrocarril Barcelona-Granollers.
L'any 1900, Granollers té 6755 habitants.
Segle II. Semproniana. Vila romana. Palou compta amb 644 habitants. La base
Segle X. L'any 944, en el Cartulari de
econòmica és agrícola, comercial i indusSant Cugat consta "Granullarius subterio- trial.
re".
Segle XX. L'any 1922, Granollers obté
Segles XI,XII,XIII. Granollers creix.
oficialment el títol de ciutat. El mateix any
Depèn del castell de la Roca, alterna la s'annexiona el barri del Lledoner. L'any
propietat amb la Corona.
1928, s'incorpora el poble de Palou. La suSegle XIV, Construcció de les muralles
perfície del municipi és de 14,89 km2.
medievals, la torre Pinós com a talaia.
L'any 1936, Granollers rep la qualificació
Construcció de l'hospital gòtic de Sant
de capital de comarca del Vallès Oriental
Domènec. A Granollers, s'hi compten 875 en la divisió territorial de Catalunya.
habitants.
L'any 1938, Granollers és sotmesa a un
Segle XV. L'any 1418, Alfons IV atorga
intens bombardeig durant la guerra civil esa Granollers el privilegi de carrer de Barcepanyola (1936-39).
lona. L'any 1466, mor Pere Conestabie de
L'any 1950, Granollers compta amb
Portugal.
15.480 habitants.
Segle XVI. Se l'anomena el segle d'or
En el període dels anys 1958-1964, es
de Granollers. S'encunya moneda, i es consoliden l'actual traçat ferroviari i la nova
construeix la Porxada (1586-87), S'edifiestació.
quen els convents de Sant Francesc de
Durant la dècada dels anys 50, es
Paula (1578) i dels Caputxins (1584). L'any construeixen les "Vivendes Sindicals", "Pri1555, es forma el gremi de Sta. Magdalena
mer de Maig" i es construeix el barri de Fàque agrupà els oficis de vestir.
tima.
Segle XVII. Granollers decau en imDurant la dècada dels anys 70, s'edifica
portància. Problemes entre les corones
el barri de "Can Bassa" i "Ponent".
d'Aragó i Castella. La Guerra dels SegaDurant la dècada dels anys 80, s'amplia
dors. Base econòmica: agrícola i artesana. e! barri de la "Font Verda".
Segle XVIII. L'any 1716, Renovació geL'any 1991, Granollers compta amb
neral del cadastre per la reforma borbòni- 51.873 habitants.
ca. Granollers compta amb 1 mestre d'esL'any 1992, Granollers és ciutat subseu
cola. Estralls formats per la pesta a la seolímpica d'handbol durant les Olimpíades
gona meitat del segle. L'any 1719, a Grade Barcelona.
nollers, hi havia 1324 habitants. L'any
Es realitza la planificació de t'eixample
1789, se citen 23 estudiants.
urbanístic al sud de la ciutat, ia zona de
Segle XIX. L'any 1808, Granollers parti"Les Tres Torres". La base econòmica és
cipa en la guerra napoleònica. L'any 1848, comercial, industrial i de serveis.
s'obre la carretera nova Barcelona-Vic.
El curs 1994-95, Granollers compta
Ampliació de les muralles durant la tercera amb 15,000 alumnes, i de professorat se'n
guerra carlina. L'any 1854, s'inaugura la lícompta un miler.
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INTRODUCCIÓ GENERAL
AL SEGLE XIX
El segle XIX és un temps de recuperació econòmica i d'augment demogràfic a la
ciutat. S'inicia ta indústria tèxtil, i el comerç
rep una forta empenta.
El segle XIX recull la tradició agrària i la
innovació tecnològica. La permanència i el
canvi. La continuïtat i la ruptura. La societat
agrària tradicional s'enfronta amb la Revolució Industrial. A les classes treballadores
el nucli familiar constituïa l'eix del treball
agrari. Quedà substituït, progressivament,
per una estructura familiar menys cohesionada, a partir de la incorporació a les fàbriques d'adults i d'infants.
La població deixa de regir-se pel canvi
de les estacions de l'any.
Poc a poc, el temps flueix seguint l'ordre de les sirenes de les fàbriques. Progressivament, i'ésser humà es distancia del
contacte amb la naturalesa.
El canvi urbanístic, els eixamples a les
ciutats, la presència del ferrocarril; en resum, la construcció de vies de comunicació
transforma el paisatge a l'entorn de les carreteres.
Paral·lelament a la recerca i retorn al
valor del paisatge natural s'aixequen grans
construccions urbanes. El terme mig serà
la ciutat-jardí amb la plantació d'arbres,
creació de places i passeigs, promoguda a
les primeries del segle XX.
El moviment de la Il·lustració i els corrents revolucionaris de finals del segle
XVIM, basats en la igualtat i fraternitat, arriben al segle XIX en forma de renovació de
les estructures polítiques: es promulga la
Llei d'Instrucció que implanta l'escolarització obligatòria de la població infantil entre
ets sis i nou anys i es generalitza l'alfabetització. Aquesta Llei era una mesura per lluitar també contra l'abús i l'explotació infantil.

No s'aplicà en la seva totalitat.
Els grups socials més liberals tendeixen
a revaloritzar l'ésser humà. Es descobreix
la infància, es dóna valor al joc, al creixement de l'infant, se li ofereix temps perquè
es mogui, jugui, construeixi el seu pensament i aprengui a valdre's, i s'obri camí
vers els coneixements que l'alfabetització li
ofereix.
El segle XIX fou un temps esplèndid per
al cientifisme i la raó.
La idea de Déu i d'ordre immutable
trontollen sota la pressió del descobriment i
la comprovació.
Pel que fa a la política, les idees dels
governs liberals proposen un altre ordre,
una nova relació entre el poder i les diferents classes dominants: aristocràcia i burgesia.
Paral·lelament a les Idees revolucionàries d'igualtat, se situa la cota més alta de
separació de classes entre l'aristocràcia rural i la pagesia, al camp, i la burgesia industrial i classe obrera, a les ciutats.
L'afany que mourà la societat vers fa
modernitat és l'urbanisme, les ciutats, la higiene, la salut, l'ordre, la claredat, la distància i l'objectivitat.
La pèrdua de béns de la societat eclesiàstica contrasta amb la tasca ingent que
desenvoluparen els ordes religiosos dedicats a l'ensenyament i a la sanitat. D'aquest segle daten una gran part de col·legís
i hospitals regits per congregacions religioses.
Aquestes institucions tenien com a finalitat, per una part, acollir la infància desatesa procedent de les classes socials baixes
i, per l'altra, atendre els col·lectius de malalts, indigents, transeünts i vells que omplien els hospitals, a mig camí entre la idea
de centres de salut i de cases d'acollida.
També hi haurà algunes d'aquestes institucions que promouran l'educació de les
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classes socials benestants.
És un segle de triomf del progrés, de la
civilitat, de l'educació, d'afavorir el coneixement i la cultura. De profunda transformació política, econòmica i social.
El seu discurs entre tradició i modernitat
queda ben palès quan a Granollers es fan
arribar les línies de ferrocarril que aplanen
el terreny, eixamplen els horitzons vers el
progrés i proveeixen les fàbriques.
Paral·lelament, durant la tercera guerra
carlina, s'aixequen muralles que tanquen,
limiten i estrenyen el pas d'un poble a ciutat.
És la contradicció que pot indicar incertesa, indefensió, poca confiança en el futur.
En si mateixa, indica el debat entre la població que es decanta entre passat i futur,
renovant les velles estructures feudals, emmurallant, o bé aproximant la idea de ciutat

industrial més propera a la modernització
social europea del moment.
Contrasta també la construcció de fàbriques, emanació de fums, paisatges grisos,
sorolls i pudors, amb el desig de crear elements estètics i de sentir la bellesa a prop
com a font de plaer i d'harmonia, amb l'elaboració de signes d'ordre i de naturalitat.
La construcció i progrés anaren portant
una elaboració d'idees polítiques, basades
en el nacionalisme català, que valoraven
les tradicions, la pròpia cultura i la força de
saber-se projectar sòlidament vers el futur.
L'acció pública per a l'ensenyament
pren una nova orientació. Durant aquest
segle, es produeixen dos esdeveniments
essencials que influiran molt directament
en la nova creació d'una base escolar de
l'ensenyament: la Llei de Desamortització i
la Llei d'Instrucció Pública.

Festa al carrer.
Font: Arxiu Fotogràfic Hemeroteca Municipal.
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/. MOVIMENTS LIBERALS DEL S. XIX

unes desposseïen la mà morta del domini
de béns que havia acumulat, això és la
1. LA DESAMORTITZACIÓ
desamortització; les altres es limitaren a aiDE MENDIZABAL
xecar la prohibició de vendre les propietats,
això és la desvinculació de patrimonis.
És Tacte jurídic pel qual els béns de mà
La desamortització, concebuda pels
morta tornen a la condició de lliures. La le- il·lustrats del S XVIII, es consolidà, un segislació anterior, d'origen medieval, prohigle més tard, i es va aplicar pels governs libia la venda de béns posseïts o adquirits berals com a forma d'assegurar-se la fideliper determinats tipus de propietaris, que
tat de les noves classes propietàries, intepodien ser civils o eclesiàstics.
ressades a evitar un retorn de l'absolutisEls perjudicis que ocasionava la creime, representat pels carüns.
xent abundància de béns amortitzats en les
La desamortització de Mendizàbal
finances públiques i, a l'economia en gene(1836) destinà els convents a serveis púral determinaren, durant el segle XVIII, el blics, i traslladà la Universitat de Cervera
sorgiment a la Península Ibèrica d'un cordefinitivament a Barcelona (1837). A Catarent d'opinió contrària.
lunya afectà 201 convents. A Granollers en
S'iniciaren unes mesures pràctiques
foren dos: el convent de Mínims o de Sant
que responien a un doble tipus de lleis:
Francesc i el convent dels Caputxins.

Claustre del Convent dels Mínims, any 1902.
Font: Servei de Patrimoni Arquitectònic. Diputació de Barcelona.
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2. EFECTES DE LA DESAMORTITZACIÓ
A GRANOLLERS

tenen la presó, l'hospital i el cementiri, situats aquests dos a l'antic convent dels Caputxins, recentment desamortitzat".
En virtut de la Llei de Desamortització,Quant a escoles, 208 alumnes assistien
l'any 1841, l'Ajuntament de Granollers a l'escota pública, completada amb dues
sol·licita, davant la Junta Superior de particulars també de primària, una de
traspàs de béns eclesiàstics de Madrid, la
gramàtica llatina amb 30 alumnes i dues
cessió dels dos convents existents, en
escoles més per a nenes. A Palou hi havia
aquell moment dins el terme, de manera
una escola primària amb 40 alumnes i un
que es destiní el de Sant Francesc a col·le- sol mestre.
gi, el dels Caputxins, a hospital i el seu
L'ensenyament mitjà rep suport municihort, a cementiri.
pal i s'instal·la a l'antic convent de Sant
De manera que la història del convent
Francesc. S'hi imparteix classe des de
de l'orde de Sant Francesc de Paula s'Ini1868 fins el 1909.
cia quan el Consell Municipal adquireix
A l'antic convent hi romandrà l'ensenyal'espai on construir el convent, l'any 1579. ment primari fins que el prohom Genis PeÉs fundat cinc anys més tard. En el moreanton decideix renovar les instal·lacions
ment de la desamortitzaciój'any 1837, hi escolars, amb el seu un mecenatge, l'any
residien cinc frares i dos llecs. Després fou 1919.
dedicat a presó eventual, a sala de ball i a !
cafè.
El 30 d'octubre de 1844, la Junta Superior de "Bienes Nacionales" atorga els convents amb aigües i terres a l'Ajuntament.
D'aquesta manera, la ciutat es proveeix
amb béns immobles que representen nous
equipaments educatius i sanitaris.
Durant l'any 1844, es produeixen alguns canvis en els immobles desamortitzats: l'església de Sant Francesc torna a
ser oberta al culte. S'instal·la l'hospital al
convent dels Caputxins i després s'instal·la
temporalment l'ensenyament primari a l'antic hospital de Sant Domènec. L'informe
Antic Convent de Sant Francesc, any 1995.
Madoz (1845) descriu els equipaments i Font: Rosa Serra.
serveis públics de Granollers de la manera
següent: "A més de la Casa Consistorial,
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L'any 1584, s'inicia la construcció del edificar l'any 1835, Tenia 28 cel·les però hi
convent dels caputxins a la Serra de la Tormancava la capella. Hi vivien 8 frares clerreta, sobre el camí que va del barri de la gues i 5 llecs.
Torreta cap a l'actual cementiri.
Després de la desamortització dels
L'any 1729, es presenten plets per clabéns eclesiàstics, es va aprovar l'ús del
rificar els límits dels municipis de Grano- convent com a hospital, i l'any 1844 s'hi
llers i la Roca.
traspassa l'hospital de Sant Domènec del
carrer de Corró. L'any 1852 es realitza el
L'any 1813, a fi d'evitar que els francesos es fessin forts en el convent, l'autoritat traspàs del cementiri, que estava a les parets de l'església de Sant Esteve, a l'hort
militar ordenà el seu enderrocament.
El marquès de Barberà i de Pinós va del convent.
L'any 1855, s'hi instal·len les religioses
concedir als frares caputxins habitar la caVedruna per atendre l'hospital, i inicien les
sa del carrer de Sant Roc (la casa del Coclasses per a nenes en unes dependències
nestable).
del mateix edifici, fins l'any 1880 que s'obre
L'any 1816, els caputxins compren un
camp, anomenat Llacuna, al seu propietari una escola a la zona més cèntrica de la viLluís de Perpinyà. El nou convent es va la.
Desenvolupament de la població al segle XIX

ANYS
HABITANTS

1787

1819

1842

1846

1866

1877

1888

1897

1900

1937

515

3032

3002

4702

5714

6205

6784

6755

Taula 1 (Coll i Masadi, E).
Font: Arxiu Carme Batlle.

Malgrat les irregularitats ocasionades
pels esdeveniments militars i canvis polítics, el segle XIX a Granollers fou una època de creixement econòmic i demogràfic,
fonamentat per la prosperitat agrària i la incipient instal·lació industrial.
L'augment demogràfic es produeix per

l'increment de la taxa de natalitat i la immigració procedent de les comarques veïnes.
L'expansió urbanística es realitza amb
el pas de la carretera i l'arribada del ferrocarril.
La incidència d'aquests factors configuraren els eixos fonamentals de la ciutat.
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3. L'APRENENTATGE DELS OFICIS

caràcter artesanal.
La societat industrialitzada transforma
A l'entorn del mercat, hi neix una força
també l'accés a l'aprenentatge dels oficis;
artesanal, motor del creixement del nucli
considera que la mecanització exigeix
urbà.
l'aparició d'oficis nous; contramestre...
El dia de mercat els pagesos l'aprofitaL'any 1920, davant la necessitat que hi
ven per vendre els productes agrícoles i havia a Granollers de poder cursar estudis
bestiar i comprar productes comestibles i de vespres per a obrers, adaptats a les tasartesanals dels menestrals que treballaven ques manuals de diferents oficis, l'Ajuntaa la vila de Granollers. Podem parlar d'una
ment creà un col·legi de Segon Ensenyaposterior organització menestral en forma
ment que en succeïa un altre que s'havia
de gremis.
començat l'any 1917. Era una escola d'ofiEls gremis eren una corporació profes- cis i indústries de vespres que fou el precesional de menestrals, reconeguda oficialdent de l'actual Institut Pollitècnic o Escola
ment pels poders públics municipals o
Municipal de Treball,
reials. Fou un element característic de la
A Granollers, pel que fa a l'Ensenyasocietat estamentària des del segle XIII fins ment de l'Escola de Treball, els cursos esal XIX.
taven organitzats en dos cicles:
El sistema gremial fou un fenomen es-Oficialia, amb una durada de 3 cursos,
sencialment urbà. Al taller artesà s'hi troba-Mestria, amb una durada de 2 cursos.
ven els mestres i els fadrins o oficials.
Aquesta estructura escolar va romandre
Aquests, per demostrar el seu saber, ha- fins la nova reordenació en els mòduls de
vien de passar uns anys d'aprenentatge de
Formació Professional 1, de dos cursos, i
l'ofici que es realitzava sota l'organització FP-2, de tres cursos de durada, dedicada
gremial. Durant el segle XVI, s'instaurà un més a l'especialització dels oficis triats a
examen de mestria i, un cop superat l'ofipartir del Decret dOrdenació de la Formacialia, ja passava a mestre. Hi havia els ció Professional de 1974.
mestres rics i mestres jornalers a sou.
A Granollers, i'any 1555, es formà el
gremi de Santa Magdalena que agrupà els
oficis del vestir. És el primer del que se'n té
notícia. En el segle XX encara es troben vigents alguns gremis, com el dels paletes, I
també roman la celebració de les festes
patronals, tot i que l'agrupació s'ha transformat en sindicats o centrals sindicals de
caire polític.
Alguns gremis i també els seus oficis
han desaparegut. D'altres han perdut
l'obrador i només en queda la botiga on ve- Font: Arxiu Fotogràfic Hemeroteca Municipal.
nen productes fets en fàbriques. És a dir,
que l'ofici s'ha mecanitzat i ha perdut el seu
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4. LLEI D'INSTRUCCIÓ PÚBLICA.
LIP (1857) CLAUDIO MOYANO

indispensable per al manteniment de la
pròpia família.
Pel que fa a l'educació de les nenes,
És la primera llei d'àmbit estatal que encara perviurà durant temps la idea que
promou l'ensenyament de la població infan- ha de cenyir-se a l'àmbit privat i familiar.
til i estableix que sigui obligatori el tram de
Només és acceptat que l'educació sigui púsis a nou anys. Es crearen escoles per a
blica per pal·liar els casos amb deficiències
nens i nenes. També va recuperar el paper morals de famílies de classe baixa.
del professorat i donà relleu social a la tasAquesta llei volia arraconar ia tendènca escolar de l'ensenyament públic.
cia, fins aleshores vigent, d'accedir al món
Amb la Llei Moyano es va ampliar el ra- del treball de forma prematura, sense hadi d'acció de l'ensenyament cenyit fins
ver rebut la mínima possibilitat d'assistir a
aleshores, bàsicament, a l'àmbit religiós i l'escola. La Llei Moyano obre un espai neprivat. Va establir la divisió de l'ensenyacessari d'atenció a la infància, afavoreix
ment en tres graus: primari, secundari i su- l'accés a la instrucció primària més essenperior.
cial i amplia la base de població alfabetitzaVa representar un pas important per a da. Amb tot, no és fins l'any 1910 que es
l'ensenyament públic, del qual van assu- promulga la Llei que prohibeix l'accés de la
mir-ne la responsabilitat les institucions poinfància al món laboral.
lítiques.
La Llei Moyano connectà les idees
d'educació i progrés.
Aquesta llei no va desfavorir l'ensenyament privat, ni laic ni religiós.
És una llei progressista que va representar un avenç social important. És essencial per a la història de l'ensenyament.
Amb tot, cal dir que no era una revolució
escolar, més aviat fou un intent d'agrupar i
unificar els decrets i reials ordres vigents
en aquells moments.
Un d'ells era l'informe Quintana que
El mercat de Granollers.
projectà un sistema d'instrucció universal,
Font: Arxiu Fotogràfic Hemeroteca Municipal.
pública, gratuïta i lliure. Però excloïa la població infantil femenina d'aquestes disposicions.
En la seva formulació, es pretenia una
La societat del segle XIX no aplicà la millora cultural de la població civil. Però, no
Llei Moyano en la seva totalitat, sobretot en es realitzà una revisió del currículum i es
els àmbits rurals aïllats. Tampoc en els àm- consolidà una educació diferenciada sebits urbans fortament industrialitzats, on la gons el gènere. Els textos de l'època reveincorporació al món laboral de la mà d'obra len l'ús del concepte educació, adreçat als
infantil era indiscriminada i massiva. En els sentiments, oposat al de la instrucció, adrenuclis de famílies nombroses i d'escassos
recursos, l'aportació econòmica infantil era
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çat a l'intel·lecte.
La Llei Moyano tampoc no afectà els
Per tant, aquesta dualitat de disposimètodes d'ensenyament. Van caldre les
cions afavoreix una escolarització desigual
aportacions de l'Escola Nova per renovar
a nens i nenes, un distanciament intel·lec- la metodologia i la didàctica i una nova
tual segons el gènere, fet que provocà una orientació de la institució escolar.
forta dependència per part de les dones
La Llei de Bases
que rebien una educació de caràcter
domèstic, basat en la costura, administraEl 14 de maig de 1857, Don Claudio
ció de la llar i cuina. Aquest fet mantindrà
Moyano Samaniego, ministre de Foment,
nivells elevats d'analfabetisme en el sector
presentà al Congrés de Diputats un projecfemení de la població. De manera que el
te de Llei de Bases sol·licitant autorització
sistema educatiu perjudicarà l'accés al món
per promulgar una Llei General d'Instrucció
laboral i limitarà les possibilitats professioPública.
nals d'una part de la societat.
La seva idea era simplificar el tràmit
La institució escolar estableix una línia
parlamentari mitjançant la presentació d'udivisòria entre el saber culte, legitimat a tranes simples bases en lloc d'un text llarg i
vés d'un sistema educatiu, i els coneixecomplicat. Aquella reforma estava basada
ments vulgars que eren formes de socialiten un patró ideològic, el liberalisme doctrizació cultural.
nari, i en tres principis; la llibertat d'enseLa Llei Moyano (1857) permet que s'esnyament (intervenció tutelar de l'Estat), gratableixin Escoles Normals per a Mestres
tuïtat restringida i centralització (unitat adper ta! de millorar la instrucció de les neministrativa i legislació uniforme).
nes. Eren centres on es desenvolupaven
La introducció va consignar d'una maestudis amb poc rigor i un nivell cultural
nera clara i determinant la necessitat de
força mediocre. L'any 1880 no s'hi havien
donar a l'església àmplies facultats en els
incorporat encara les matèries de ciències
assumptes d'ensenyament públic i privat.
naturals, física, geometria; ni nocions de
Va ser aprovada el 20 de juny de 1857.
comerç i indústria.
LA LLEI MOYANO
Aprovada ei 20 de juny de 1857

LA LLEI DE BASES
14 bases de la reforma de l'ensenyament

LA LLEI D'INSTRUCCIÓ PÚBLICA
Llei general

Fou sancionada el 9 de setembre de 1857.
Canvi de govern - Unió Liberal.
Desenvolupa la Llei a partir de 1858,
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LLEI DE 1838: La primera preocupació pel nivell elemental es reflecteix en la llei de 1838
en la qual l'ensenyament de primer grau passava a dependre de les comissions locals i
provincials.

LLEI MOYANO de 1857

POLÍTIC

ADMINISTRATIU

Partit mod<;rat:
• Constitucid de 1845
• Concordat de 1851

Agrupar i unificar decrets i
reials ordres.

Antonio Heredia
creu reconciliar el
Règim amb Roma.

El codi penal castiga els alcaldes i els pares dels nens
que no vagin a l'escola.

Després de la
desamortització.

Segons un reial decret
d'octubre de 1868, va correspondre als pobles
el nomenament i pagament
dels mestres.

EDUCACIÓ

L'ensenyament:

1) Primari:
Educació obligatòria
de 6 a 9 anys.
2) Secundari:
Instituts de 2n
ensenyament.
3) Superior:
Universitats.

L'església iritenta recuperar part de la seva
influència.

Canvi de govern

Unió Lliberal:
Va desenvolupar la llei
a partir de 1858.
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5. QUADRE COMPARATIU DE LA POBLACIÓ INFANTIL
A GRANOLLERS ENTRE ELS ANYS 1846 I 1866

POBLACIÓ
TOTAL

1866 (3)

1857 (2)

1846(1)

5.059 HABITAN"rs

4.632 HABITANTS

3.002 HABITANTS

POBLACIÓ
PER EDATS

NOIS

NOIES

TOTAL

NOIS

NOIES

TOTAL

NOIS

NOIES

TOTAL

5 ANYS

32

30

62

50

56

96

54

50

104

6 ANYS

31

30

61

48

47

95

52

51

103

7 ANYS

31

29

60

48

44

92

52

49

101

8 ANYS

30

29

59

46

45

91

50

49

99

9 ANYS
POBLACIÓ EN
EDAT ESCOLAR
OBLIGATÒRIA

30

29

59

46

45

91

50

49

99

122

117

188

181

204

198

(1) EDUARD COLL
(2) GEOGRAFIA GENERAL DE CATALUNYA
(3) CALCULAT SEGONS LA MITJA DE
CREIXEMENT ANUAL ENTRE 18601 1969

ANY

1846

1857

1866

PLACES
PÚBLIQUES
APROXIMADES

239

369

402

60%

40%

37%

PROPORCIÓ
D'ESCOLARITZACIÓ EN PLACES
PÚBLIQUES
SERRA, Rosa;
LLOBET,
Núria;
GARCIA.
Carme;
CLADELLAS,
M.
Dolors
(1995)
Font: Arxiu Carme Batlle.
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INTRODUCCIÓ GENERAL
AL SEGLE XX

grés, Catalunya rep les primeres onades
d'immigració del sud de la península: Múrcia i, més tard, Andalusia i Extremadura,
El segle XX es pot definir com una èpoAquest fet és l'altre extrem del mateix proca de ruptura. Donada la complexitat de les jecte de futur: l'augment demogràfic necessituacions històriques ocorregudes en
sari per la força del seu treball.
aquest segle i la proximitat en el temps,
La societat del segle XX ha promocioque en dificulta la seva anàlisi amb sufinat lleis democràtiques instaurant la igualcient perspectiva històrica, s'introdueixen tat de drets i deures, protegint els grups
aspectes que poden situar els paràmetres
marginals, creant programes d'educació
de ruptura amb què s'inicia aquest capítol.
especial i compensatòria per integrar els diEl segle del triomf de la tècnica i de la ferents grups socials i ètnics. En contrast a
ciència ha aportat coneixement i riquesa i situacions polítiques basades en la selecha establert el control sobre molts elements ció, el racisme i la neteja ètnica.
de la naturalesa. Allunyant progressivaLa crueltat és molt més manifesta quan
ment l'ésser humà del contacte amb els
les societats de països cultes, educats i
processos de la realitat, ia tecnologia n'ha rics no poden aturar les guerres genocides.
allunyat l'usuari, perquè la tècnica controla Abusos que minimitzen l'ésser humà, que
el temps.
devaluen la qualitat de la seva vida. Mentre
L'ésser humà s'ha distanciat de la con- organismes solidaris lluiten per la superfecció dels objectes per accedir bàsicament vivència de societats en perill.
a llur comerç. S'ha allunyat de l'espiritualiAquestes dues posicions es troben tan
tat i de la presència de Déu en la vida. S'ha allunyades, que els enfrontaments s'han
posat l'èmfasi en l'ús i el consum de la vi- reforçat a través de la incomprensió i la
da.
violència, han sumit la societat en el pànic
En cap altre segle no s'ha arribat a pen- a l'agressió i a la manca d'expectatives, i
sar ni a treballar en el futur del Planeta:
han afavorit els moviments migratoris de
l'ecologia. Al mateix temps, els dos hemis- grans masses humanes de refugiats, que
feris exploten els recursos naturals, per sisimplement busquen.
tuacions diverses i en posicions antagòniEn matèria d'ensenyament, s'ha aconques. Mentre el Nord manté la situació d'un
seguit la selecció més estricta en els acbenestar exclusiu, el Sud viu una situació
cessos als estudis universitaris, al costat
de precahetat econòmica.
de masses d'alumnat que han reduït l'apreA un extrem es troba la situació d'excés
nentatge i desenvolupen la seva vida com
dels Països d'Occident, a l'altre un índex
analfabets funcionals.
altíssim de sofriment humà, de desposseïts
L'Estat gestiona l'ensenyament i n'asde recursos mínims: aigua potable, aliment,
sumeix el control. Paral·lelament, proliferen
educació, sanitat i vivenda, que constitueiels centres privats arreu del món.
xen els elements essencials de la superviEl segle XX ha estat un temps de supevència humana.
ració extrema en el progrés tècnic i
Mentre que s'ha arribat als màxims niintel·lectual, però ha fragmentat el desenvells de desenvolupament econòmic, s'han
volupament humà col·lectiu.
assolit els més ínfims. És durant el segle
S'ha substituït el veïnatge del comú per
XX que, per aconseguir el projecte de prol'anonimat de la massificació.
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L'excés d'informació ens converteix,so¬
vint, en individus ignorants, al marge dels
fets; incapacitats per assimilar l'allau de dades i de notícies.
L'excés de comunicació ens manté en
el silenci de l'aïllament i del soroll.
La reiterada visió del sofriment ens fa
tornar insensibles.
Els terratrèmols, incendis i aiguats ens
fan sentir impotents, i destapen una societat incompetent, lenta, incapaç de decidir,
atordida per la comoditat.
La superació d'antagonismes polítics fa
redefinir les posicions ideològiques d'abast
mundial.
Les guerres redueixen la resta de població en espectadors d'una tragèdia amarga. Els estímuls aconsegueixen respostes,
moltes vegades, contradictòries.
La ciència qüestiona, relativitzant. L'Art
trenca la visió figurativa de la realitat i proposa l'expressió plural, diversa, des de
múltiples punts de vista, extraient-ne l'abstracció.
Mentre que s'obren les noves perspectives de canvi, lliures i plurals, s'aferren els
totalitarismes, l'excés i abús de poder polític. Amb tota la ruptura que aquest segle
aporta, cal situar l'ensenyament com un
element social més.
La societat ha admès que els mitjans
de comunicació eduquen. Mentre que, per
altra part, la mateixa societat delega responsabilitats quotidianes, organitzatives i
domèstiques a l'Escola, més pròpies de
l'àmbit familiar.
La ruptura històrica es manifesta, també, en els nuclis familiars; els rols socials
s'han de replantejar i reconduir. Les societats democràtiques necessiten sanejar les
situacions individuals i reprendre l'antiga i
reposada idea del bé comú. L'Escola és
una institució immersa en les directrius que
marca la societat, a nivell polític i econò-

mic.
El segle XX ha patit el desencís de pensaments regeneracionístes quan Europa
aconsegueix una gran empenta en la renovació metodològica del processos d'ensenyament i, paral·lelament, queda assolada
per les dues grans guerres mundials.
A l'actualitat s'ha d'avaluar el progrés
escolar passant per una posició política
d'ordre i influència gairebé mundial, vista la
gran mobilitat de la població i, sobretot, la
interdependència comunitària a Europa i
entre tots els Països de la Terra.

Centenari Miró, 1993.
Font: Arxiu Col·legi Jardí.

"La ciutat és arquitectura, història,
urbanisme, art, comerç, sociologia, moda, espectacle. La ciutat és també els
barris, els jardins, els museus o els centres del lleure, d'esport, de cultura o
d'intervenció. Per als ciutadans, i especialment per als infants i per als joves,
tota la ciutat és una bona escola".
Amb aquestes paraules es presentà el
I Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Barcelona, 1990.
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H. MOVIMENTS DE RENOVACIÓ
PEDAGÒGICA. PRIMER TERÇ DEL S. XX

L'Escola Nova constituí una superació
de l'ensenyament autoritari tradicional i una
adaptació a les noves necessitats i concep1. MOVIMENT DE L'ESCOLA NOVA
ció de la burgesia liberal dels segles XIX i
XX,
L'Escola Nova és un tipus d'escola deri- La primera es troba a Anglaterra,
vada del moviment de renovació escolar i (1889). "Abbotsholme" és el bressol del
pedagògica, iniciat a finals del segle XIX i moviment i el camp d'assaig d'on surten la
desenvolupat el primer terç del segle XX.
major part de les innovacions.
La idea essencial d'aquest moviment
El moviment de l'Escola Nova parteix
era que l'infant esdevenia el motiu d'atende l'observació de la realitat educativa. No
ció de l'escola, i els mètodes de treball es- són teories, sinó que es desprenen de l'obtaven basats en l'activitat. El tipus d'escola
servació de l'alumnat a la classe, del seu
que se'n derivà fou l'Escola Activa.
ritme d'aprenentatge, motivacions i per la
Moviments internacionals
natural manifestació del creixement progressiu de la infància.
A Europa es poden situar aquests moviEs poden datar diferents períodes
ments a diferents Estats:
d'aquest moviment:
1900-1907. Formulació de noves idees
1, França amb la Lliga Internacional de
pedagògiques.
l'Educació Nova. Destaquen els educadors
1907-1918. Primeres elaboracions de
i pedagogs Languerin, Piaget, Ferrière, mètodes actius; s'apliquen les formulacions
Freinet.
de Montessori, Décroly, Dalton. Aquest és
2. Suïssa: Bureau International des éco- el període de maduresa de les relacions de
les nouvelles. Ferreire, Guide, L'organitza- l'Escola Nova. Del 1918 en endavant es
ció BIEN ha estat la precursora de la
produeix la difusió, la consolidació i l'oficiaUNESCO.
litat de les idees i mètodes de l'Escola Nova.
Als EU, Dewey Kelpatrik crea la proEn aquest punt, cal dir que cada Estat
gressiva Education Association.
desenvolupà una trajectòria diferent, atenent al procés històric.
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2. L'ESCOLA NOVA A CATALUNYA

Els períodes de l'Escola Catalana es
poden datar en quatre fases:

A Catalunya el moviment d'Escola Nova prengué dos corrents:
Escola Racionalista i Escola Catalana.

Primera: 1900-1915. És l'època dels
grans assaigs escolars. Destaca l'escola
Horaciana fundada pel pedagog vallesà
L'Escola Racionalista.
Pau Vila i Dinares l'any 1905 a Barcelona.
Parteix de la frase d'Horaci: "Ensenyar diÉs un tipus d'escola que defensa el
vertint"; era una escola del medi obrer,
predomini del coneixement racional i empí- però que no compartia les idees de l'Escola
ric enfront del dogmàtic i metafísic. A Cata- Moderna de Ferrer i Guàrdia.
lunya aquest moviment apareix datat a final
Per il·lustrar les condicions amb què es
del segle XIX I precedeix l'Escola Moderna comptava, reproduïm unes frases de Josep
(1901) del mestre Ferrer i Guàrdia. L'ideari Pijoan prou significatives: "L'Escola Horad'aquesta escola es basava en crear un
ciana, pobra, errant, sense material, sense
ensenyament laic i racionalista, especiallocal, seria, com és la millor escola de Barment adreçat als obrers, i independent de celona. Té uns mestres i ja n'hi ha prou".
l'Estat, Aquest moviment escolar i de penAquest text expressa, a més, la il·lusió i
sament fou durament condemnat pels elela iniciativa que representava obrir-se camí
ments conservadors que s'oposaven a l'en- en la renovació pedagògica en els seus inisenyament laic i a les idees que provenien cis, malgrat la migradesa de recursos.
de l'estranger. El procés de la mort de FerEls aspectes innovadors que proposava
rer i Guàrdia va desencadenar una extensa en el camp de l'educació eren els secampanya europea amb participació de for- güents:
ces obreres. Considerat un màrtir europeu
1. Mantenir un gran respecte a la perde l'educació laica, hom li construí un mo- sonalitat de l'infant.
nument a Brussel·les.
2. Prioritzar l'educació a la instrucció.
L'any 1911, es publicà el recull d'escrits
3. Basar l'ensenyament en les necessi«La Escuela Moderna: Pòstuma explicatats de la infància.
ción y aicance de la ensehanza racional».
4. Possibilitar la coeducació a l'aula.
El moviment d'Escola Racionalista esta5. Suprimir premis i càstigs.
va molt vinculat als Ateneus i Sindicats
6. Establir la relació família-escoia.
Obrers. Eren les anomenades escoles lliu7. Realitzar treballs manuals que fores, laiques o neutres, que defugien la prementin l'educació estètica.
sència de l'ensenyament religiós i el seu
8. Oferir als alumnes la participació en
possible adoctrinament.
diverses activitats: visites, sortides.
La raó adquireix un protagonisme com
a instrument per combatre la Ignorància. Es Segona: 1914. Creació de l'Escola
d'Estiu, promoguda per la Diputació de
fomenta el desenvolupament de la personalitat i es valora el treball manual al ma- Barcelona.
Tercera: 1915-1923. Obra de la Manteix nivell que l'intel·lectual.
comunitat de Catalunya. La personalitat
A Granollers, trobem una "escola laica"
més rellevant fou Alexandre Galí, secretari
dins de l'Ateneu del carrer Tarafa.
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general del Consell de Pedagogia, professor autodidacte de l'Escola de Mestres, pedagog il·lustre, treballador incansable i investigador de gran talent. Publica "La mesura objectiva del treball escolar", un dels
millors estudis del moment. L'any 1919, es
realitza la construcció de l'edifici noucentista det col·legi públic Pereanton.
Entre els anys 1923-1930, es produeix
un estancament en el moviment de renova-

ció pedagògica com a conseqüència de la
inestabititat política produïda pel Directori
Militar del General Primo de Rivera.
Quarta: 1930-1939. Represa de l'Escola Nova a càrrec de la Generalitat de Catalunya. Entre els anys 1936-1939, l'Escola
Nova adquireix caràcter oficial amb la creació del CENU.

Escotes Palou. Publicacions La Gralla 1935.
Font: Arxiu S. Llobet.
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3. MARIA MONTESSORI
Maria Montessori (Chiaravalle, Marques
1870-Noordwijk, Països Baixos 1952). Pedagoga italiana, inicià les seves experiències a la clínica psiquiàtrica de la Universitat de Roma i en les seves "case dei bambini", a partir de les quals elaborà el mètode que porta el seu nom (1907).
El mètode Montessori té l'objectiu de fomentar l'expressivitat i la iniciativa dels infants, mitjançant la utilització de material
didàctic nou. A partir del primer congrés
montessorià (Roma, 1931) i dels contactes
de Maria Montessori amb l'estranger (Barcelona, 1934) el mètode fou àmpliament
adoptat.
El treball és recollit en les obres "II metodo delia pedagogia Scientifica applicata
all'educazione infantile" (1909) i "L'autoeducazione nelle scuole elementari" (1912).
Com a centre experimental, l'Escola Montessori fou creada a Roma l'any 1915.
Aquest mètode està dedicat especialment a l'etapa de formació pre-escolar i
pretén evidenciar i potenciar totes les aptituds biològiques de l'infant.
Fou aplicat per primera vegada als Paï-

sos Catalans a l'escola Montessori de la
Casa de la Maternitat de la Diputació Provincial de Barcelona (1913).
És una de les primeres escoles montessorianes de l'Estat Espanyol. També
s'aplicà al nou Col·legi Mont d'Or. El 1914
l'Ajuntament de Barcelona enviava quatre
mestres a Roma per estudiar el mètode de
la doctora italiana, aprofitant la celebració a
Roma del II Curs Internacional Montessori.
L'any 1916 Barcelona acull el III Curs
Internacional Montessori. Hi assistiren
mestres d'Itàlia, d'Anglaterra, d'Escòcia,
d'Austràlia, del Canadà i dels Estats Units,
juntament amb les representacions del
Principat, de les Illes i de Navarra.
Aquest curset, basat en les experiències de l'Escola Montessori de Barcelona,
tingué una importància remarcable. La doctora italiana proposà l'aplicació del seu mètode a l'escola elemental, és a dir fins a 10
anys.
El mètode Montessori fou àmpliament
difós pels pedagogs renovadors, en especial per Joan Palau i Vera. El material
didàctic montessorià continua essent utilitzat en nombroses escoles.

SERRA, Rosa; LLOBET, Núria; GARCIA. Carme; CLADELLAS, M. Dolors (1995)
«Canvi i continuïtat de l'ensenyament a Granollers (1857-1994)»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 6 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

4. ESCOLA MONTESSORI
A GRANOLLERS

pràctic i modern, convivència d'ambdós sexes per efectes de la coeducació.
La coeducació significà l'accés dels
L'any 1915 aplicaven aquest mètode 13 nens i nenes a rebre el mateix programa
escoles a Catalunya. En sorgeixen d'altres d'estudis, la qual cosa afavoreix la igualtat
fins a l'any 1936.
en els aprenentatges. L'ensenyament es
A Granollers es fa referència sobre l'esfeia en català i s'iniciava altres llengües.
cola Montessori l'any 1929 i es crea un Pa- També es realitzaven ensenyaments espetronat. Són els seus membres qui ofereixen
cialitzats, aleshores ja comptava amb un
a Maria Tuset, el curs 1930-31, la direcció professor de música.
de l'escola, càrrec que ocupà fins l'any
La disciplina es basava en el raonament
1937, Maria Tuset era deixebla de l'Escola
i el diàleg.
Blanquerna de Barcelona, una de les escoS'organitzaven colònies amb estada a
les montessorianes capdavanteres.
la platja o a la muntanya durant un mes.
Segons consta als fulls que editava la L'objectiu era sanitari, pedagògic i social.
mateixa escola i als anuncis publicats al
Durant el període bèl·lic, l'Escola Monsetmanari "La Gralla" el 1932 i 1933, l'esco- tessori va restar tancada. A partir de 1939
la tenia 50 alumnes, subdividits en dos cur- quedà suprimit el moviment de l'Escola Nosos: Pàrvuls, de 3 a 7 anys, i Superior, de 7 va per la dictadura militar i la seva nova
a 12 anys. L'admissió d'alumnes es feia per orientació escolar. L'any 1940, un cop acarigorós torn d'inscripció.
bada la guerra i dissolt el CENU, el matriL'escola estava ubicada al carrer del moni Montana seguí a l'edifici de l'escola
Príncep de Viana, 9 baixos. Era la casa de
Montessori i el Patronat els cedí el material
la família Maspons, espaiosa, amb porxos i que s'havia pogut salvar durant la guerra.
un gran pati, on els alumnes podien cuidar
Dissolt el Patronat, l'escola passà a ésser
els animals, els arbres, les plantes, l'hort i privada. Joan Montana i Maria Tuset n'eren
el jardí, treball que es feia en equip, i cada els directors i procuraren en tot moment
grup es feia responsable del seu tros, du- mantenir el seu magisteri.
rant tot l'any.
Ja el curs 1940-41 comença a funcionar
En el col·legi hi havia disponibilitat de
una classe de nens i una de nenes, I el
materials didàctics i jocs, sobretot per a curs següent, n'hi ha una tercera de pàrl'educació sensorial i per a l'aprenentatge vuls i mixta. A cada classe hi ha uns 45
de la lecto-escriptura. Disposava de persoalumnes i s'hi fan 4 graus de nivells d'aprenal suficient i especialitzat per aplicar el
nentatge diferents. Els alumnes més grans
mètode Montessori i facilitar la consecució
tenen 12 o 13 anys.
dels objectius proposats.
Tot i que la post-guerra va obligar a vaEs donà molta importància a l'educació riar el mètode Montessori pur, aquesta esde la voluntat per mitjà de l'evolució dels cola va ésser rellevant i modèlica en el seu
sentits: jocs i educació coordinats científi- temps fins a l'any 1960 que es va tancar
cament, ensenyament racional i progressiu, definitivament.
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Mètode Montessori a l'Escola Pública
Pel que fa a l'escola pública de Granollers, s'aplicà el mètode Montessori al parvulari núm. 1 del carrer Corró.
El centre estava dirigit per la senyora
Sofia Castro, mestra amb estudis Montessorians, que va aplicar aquest mètode a
partir de 1942.

La senyora Castro va treballar en el
parvulari fins a l'any 1973.
El mètode Montessori es va desenvolupar amb el material adient que l'escola ja
tenia. Cosa que fa suposar que el moviment d'Escola Nova ja havia arribat al parvulari públic abans de la Guerra Civil.

Escola Montessori. c/Príncep de Viana, 9 baixos.
Font: Arxiu Fotogràfic Hemeroteca Municipal.
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5. EVOLUCIÓ DE L'ENSENYAMENT
PÚBLIC SECUNDARI A GRANOLLERS

Edifici carrer de Roger de Flor, 64.
1962 - Batxillerat. Estudis comercials.
Cursos de preparatori per al batxillerat.
Edifici de St. Francesc. Carrer St Fran1968 - L'escola imparteix estudis cocesc.
mercials i peritatge.
1855 - Col·legi a l'antic convent de St.
1971 - S'inicia l'ensenyament primari
Francesc. Denominat Escola de Gramàtica (EGB), fins a l'actualitat.
Llatina. (Suport particular).
1981 - L'escola passa a anomenar-se
1868 - L'ensenyament tingué suport
Salvador Llobet.
municipal. El professorat era Josep Sala i
Edifici carrer de Roger de Flor, 66.
Antoni Espí i Grau. La direcció anà a càr1962 - S'inaugura l'edifici de l'EMT - Esrec d'Espí i Grau entre 1868 - 1874 i 1885 cola
Municipal de Treball.
1909.
1968 - S'incorporen els estudis comerTorre Serrat - Carrer Conestabie de
cials.
Portugal
1982 - S'Inaugura oficialment l'amplia1920 - Batxillerat, magisteri, estudis co- ció de l'escola.
mercials, escola d'oficis (nocturn).
Edifici carrer de Roger de Flor,
cantonada Sant Tomàs d'Aquino, 1-3.
1968 - L'Estat construeix un Institut de
Batxillerat. És l'actual IB Antoni Cumella
IES Vallbona
1984-85 - Aules provisionals de BUP.
1988-89 - Inauguració del nou centre.
IES Celestí Bellera
1992-93 - S'inicia l'ensenyament secundari.

Institut c/ Corró, 49.
Font: Joan Jané i Carme Garrell.
Institut del carrer de Corró, 49.
1933 - S'instal·la l'Escola de Comerç.
Escola d'Oficis Industrials.
1939 - S'incorpora l'Institut elemental
de segona ensenyança.
1962 - Trasllat de l'ensenyament secundari al c/. Roger de Flor.

L'any 1909 el Col·legi de Segon Ensenyament es va clausurar per motius d'enfrontaments polítics a la ciutat. Fins l'any
1917 que el municipi procedí a restablir-lo.
La casa - torre de l'enginyer Josep Serrat i Bonastre estava situada al carrer Conestabie de Portugal (actualment hi ha
l'Escola Pia), Era un edifici gran, aïllat de
tota altra construcció, emplaçat en immillorables condicions; espaiós i confortable. El
jardí comptava amb 3.000 m2. de superfície.
L'any 1920, amb l'esforç del Sr. Pere
Vegué, el col·legi prengué cos i agafà el
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nom d'Institut d'Estudis Superiors. Aleshores s'Impartien les següents ensenyances:
- Batxillerat.
- Estudis comercials: cursos de correspondència i documentació mercantil, mecanografia, taquigrafia, geografia comercial
(centres de producció, importació, exportació de productes i principals centres mercantils).
- Escola d'Oficis (nocturna): cursos de
preparatoris de perits mecànics i electricistes per obtenir el títol oficial de les escoles
industrials de Terrassa i Vilanova i la Geltrú. Tenien un màxim de 16 alumnes per a
cada grau dels 3 en què quedaven dividides aquestes ensenyances. L'escola d'oficis estava dividida en seccions: contramestres, mecànics, paletes, fusters i secció de
comerç,
- Preparació per a l'escola de bibliotecàries de la Mancomunitat de Catalunya.
- Idiomes: francès i anglès. Els professors eren de l'Escola Internacional d'Idiomes.
Per aconseguir un ensenyament pràctic
s'organitzà et Gabinet Museu.
Material emprat:
- Aparells de física: balances, instruments d'òptica, grans màquines d'electricitat estàtica, etc.
- Instruments i substàncies per a l'estudi de la química pràctica i aplicada a indústries.
- Estudi de matemàtiques: formes geomètriques i aparells per a l'ensenyament
pràctic del sistema mètric decimal.
- Estudi de botànica: plantes, flors, talls,
fruits...
- Estudi d'anatomia: esquelet humà articulat i desmontable.
- Estudi de minerologia: completa
col·lecció de minerals.
- Aparell de projeccions i col·lecció de
més de 300 diapositives de temes d'histò-

ria, ciències naturals i aplicades a la indústria.
- També disposaven de diapositives de
monuments notables de tots els països, homes cèlebres de totes les èpoques, amb
l'objectiu de facilitar la comprensió, i perfectament aplicables al desenvolupament
de conferències de caràcter cultural.
- Mecanografia: tres màquines modernes d'escriure, marques Underwood, Smith
Bross, Smith Prèmier.
- Estudi de la música: un piano vertical.
L'any 1929 es dedica preferentment als
estudis de batxillerat, i es fan pràctiques de
comerç per obtenir el títol de comptable a
l'Acadèmia Cots de Barcelona.
En els estudis de peritatge es realitza
l'especialitat de mecànica, electricitat, química i indústries tèxtils.
El 30 de setembre de 1939, es dugueren a terme els exàmens de convaiidació
dels estudis efectuats en els cursos 1936¬
37, 37-38, i part del 38-39.
A partir de l'1 d'octubre de 1939, continuà a l'edifici del carrer de Corró, amb ajuda municipal gairebé nul·la.
La tendència del centre fou la d'afavorir
els estudis de tots els granollerins; encara
que els seus mitjans econòmics no els permetessin pagar els estudis. En aquesta
època, l'escola funcionà amb dues nomenclatures: "Colegio Oficial de Ensenanza
Media" (nois) i "Acadèmia de Granollers"
(noies). La metodologia seguia essent racional i científica; resaltava la formació intel·lectual, no la memorístíca. L'educació
tenia un sentit humanístic, però també s'impartia religió. La trajectòria de l'escola seguí l'exemple d'Espí i Grau: avançar en el
camí de l'ensenyament; tenir en compte la
raó, la ciència i la pedagogia.
L'any 1962, es trasllada de l'ensenyament secundari al carrer de Roger de Flor,
a l'edifici de l'actual escola Salvador Llobet.
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6. ESCOLA NOVA DE FORMACIÓ
DEL PROFESSORAT

7. L'ESCOLA DE FORMACIÓ
DEL PROFESSORAT DE GRANOLLERS

Vinculat al moviment de renovació
dagògica, Joan Bardina creà t'Escola de
Mestres (1906-1910), institució privada d'alumnat humil. Pretenia completar l'anacrònic pla de les Escoles Normals amb nous
coneixements i pràctiques educatives. El
pla de treball consistia en els aspectes següents:

peA la seu del Col·legi Municipal de Segona Ensenyança de Granollers, s'imparteix
la Carrera Oficial de Magisteri fins l'any
1933.
Aquests estudis estaven regits sota els
principis de l'Escola Nova: organitzar l'estudi basat en l'experimentació, a partir d'un
treball teòric i complementat amb sortides a
diferents llocs de la comarca i Barcelona.
1. Realitzar pràctiques en tallers autènAquestes activitats pretenien completar els
tics de treballs manuals.
aprenentatges realitzats a les classes.
2. Coeducació.
Es publicava la revista "Psiquis", redac3. Realitzar dues excursions obligatòtada entre alumnes I professorat.
ries cada mes a fàbriques i museus.
A partir del curs 1922 -23, l'escola va
4. Assistir a conferències de diverses
obrir un servei de mitja pensió i internat per
personalitats.
afavorir que hi assistís alumnat de la co5. Participar en les tasques d'adminismarca.
tració i ordre intern.
L'escola mantenia un nombre d'alumnat
6. Realitzar treball personal.
baix, que oscil·lava entre deu i quinze
7. Fomentar la responsabilitat.
alumnes. Les aules estaven proveïdes amb
8. Realitzar educació musical: teoria,
material i mobiliari nous.
cant coral i dansa.
El centre estava situat en un edifici vol9. Treballar en laboratoris de física, quí- tat de jardins; les aules i les habitacions de
mica i fotografia.
l'internat gaudien de llum directa; eren espais oberts a l'exterior, ben ventilats.
Estava proveït d'aigua abundant per a
les instal·lacions sanitàries.
Aquesta descripció detallada de les
condicions higièniques i didàctiques expressa l'actitud de renovació present en els
impulsors d'aquest centre escolar, vinculat
al moviment de renovació pedagògica de
l'Escola Nova.
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8. LES ESCOLES D'ESTIU

alumnes catalans de l'Institut Rousseau de
Ginebra.
La idea de la creació de l'Escola d'Estiu L'Escola d'Estiu d'aquest període era
sorgí d'Eladi Homs; partia d'Institucions si- de caràcter essencialment pedagògic, regimilars que havia conegut als Estats Units.
da per pedagogs i pensada per a les neConcretament, de la seva participació a la cessitats del professorat.
Summer Schooi de la Universitat de ChicaL'any 1924, els pares dels alumnes de
go, i del precedent de l'Escola de Mestres l'Escola Montessori de la Diputació de BarJoan Bardina.
celona funden la Mútua Escolar BlanquerEl president de la Mancomunitat, Enric
na. Ei director fou el pedagog Alexandre
Prat de la Riba, li encarrega organitzar i di- Galí.
rigir la primera Escola d'Estiu a Barcelona,
Després del Directori Militar de Primo
per als mestres de Catalunya, celebrada el
de Rivera, l'any 1930, es reprèn l'Escola
1914. Però l'ànima d'aquesta institució fou d'Estiu dirigida pel mateix Galí. L'any seAlexandre Galí, que la dirigí des de 1915 güent fou la primera Escola d'Estiu de la
fins a 1923, darrer any d'aquesta primera
Generalitat,
etapa de l'Escola d'Estiu.
El març de 1933, té lloc a Barcelona el
Des del punt de vista pedagògic, preXIII Curs Internacional Montessori.
senta especial interès l'Escola d'Estiu de
L'any 1936, ja no es duu a terme l'Esco1914, perquè es difongué el mètode Monla d'Estiu, el tema general programat era:
tessori. Durant l'any 1917, es parlarà de
"L'Escola rural a Catalunya"
Neumann, Décroly, Dewey i Claperéde.
L'any 1938, una representació catalana
El moment culminant d'aquesta primera
assisteix al VII Congrés internacional Monèpoca fou l'any 1920, amb la participació tessori celebrat a Copenhague.
d'Eduard Claperéde, el pedagog suis que
Les Escoles d'Estiu queden suprimides
tanta influència havia exercit sobre els
fins a l'any 1966.
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///. PERÍODE REVOLUCIONARI
(1936- 1939)
1.CENU
El 27 de juliol de 1936, es crea a Barcelona la institució educatica CENU (Consell
de l'Escola Nova Unificada). Tenia per finalitat iniciar una nova escola, única, gratuïta,
laica, amb coeducació, i que l'ensenyament
s'impartís en llengua catalana. Estava inspirada en els principis racionalistes del treball i de la fraternitat humana: valorava la
convivència d'uns i altres sense distinció de
procedència.
Volia coordinar els serveis d'ensenyament de l'Estat, de la Generalitat i de
l'Ajuntament de Barcelona, Durant els anys
1936 i 1937, el Comitè Executiu elaborà el
Pla General d'Ensenyament, de caràcter
global, que incorporava tots els nivells educatius estructurats en diversos trams, des
de l'escola bressol fins a la investigació
universitària, i que fonamentava el progrés
de l'alumnat en dos factors personals: la intel·ligència i la voluntat. Es tanquen escoles
privades i es desplaça el seu professorat
als Grups Escolars.
Durant els mateixos anys, les reformes
en edificis expropiats per la Generalitat
possibilitaren l'augment de l'alumnat escolaritzat, 2.407 en total a Granollers.
Davant la manca de places escolars, el
CENU encarregà al Sindicat d'Arquitectes
de Catalunya un treball d'emplaçament de
30 nous centres escolars. El CENU és dissolt el febrer de 1939,

2. GUERRA CIVIL
En esclatar el conflicte bèl·lic el 18-VII1936, Granollers tenia una població de
14.056 habitants. Els primers fets revolucionaris afectaren alguns immobles escolars: es cremà el Centre Catòlic; les escoles de Sant Josep; entre els atemptats a la
població civil, morí Joan Solans, mestre del
Grup Escolar Lluís Castellà,
L'ensenyament rep una nova orientació,
s'expropien tres convents per a escoles i es
canvia la nomenclatura dels centres.
Col·legi Vedruna - Grup Escolar núm, 1.
Ferrer i Guàrdia.
Convent St. Josep - Grup Escolar núm.
2 .Pi i Margall.
Convent Franciscans - Grup Escolar
núm. 3. Concepció Arenal.
Col·legi Pereanton - Grup Escolar Lluís
Castellà.
Durant la guerra civil, la ciutat rebé impactes violentíssims que alteraren seriosament l'estructura urbana i la població civil.
El 31 de maig de 1938, a les nou del
matí, Granollers pateix un sagnant bombardeig que enderrocà i incendià el centre de
la ciutat: un total de 80 edificis.
En surt molt afectat el Grup Escolar
Lluís Castellà. La mortaldat durant el bombardeig fou de 205 persones. A l'escola
morí un mestre, el Sr, Joan Bonet, i alguns
alumnes resultaren ferits. Quedà destruïda
la teulada de la part dreta del primer pis i
l'escala molt malmesa.
Aquestes dades han estat extretes de
la memòria d'alguns antics alumnes que
visqueren el moment. A la documentació
sobre el bombardeig, no s'especifica l'ofici
de les víctimes, peró s'ha verificat que Joan
Bonet formava part de l'equip de mestres
del Grup Escolar Lluís Castellà durant el
curs 1937-1938.
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CONSELL DE L'ESCOLA NOVA UNIFICADA
CoamJI da la G*l«ralilat da Catalunya
Snldciah I :oU,i. . i . ., . C H 1
'""-'O J» r i m b4 Ha d 3f I d» I li, i,]r^ Ü <. T.
—!í d" Pi I Mt.r^nll. n,< 12 - Tal. 742VI
lARCILONA
}'.:. estat nonen;<" :i pel Con.-L·ll ce i 'ïn
cela !Tova Jntfloada com a neütre-nn
per Granollers prup n» 1 ce ln ^«marca del V.-.lleB ariertail,
I per a iue c^nstj pela efecteo (
oor-efuent-f f« rmen la prev.it :i vnr~
celarà 1 de r-etier del 1937.

w'·PATi'A :»AHTA BRAU AUy^TTl

La companya Maria Brau Auferil ha estat nomenada pel Consell de l'Escola Nova Unificada com a mestressa per Granollers Grup núm. 1 de la comarca del Vallès Oriental.
I per a què constí pels efectes consegüents, firmen la present a Barcelona, 1 de gener
de 1937.
President
El Secretari
Joan Puig
companya Maria Brau Auferil
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IV. L ESCOLA DURANT
EL FRANQUISME (1939 - 1975)

2. Depuració política
dels ensenyants
Es va suspendre la feina de gran part
1. POLÍTICA EDUCATIVA
del professorat d'escola pública. I, si no, es
veien obligats a seguir uns cursets d'adocAquest període està marcat per una trinament
popolític, organitzats a les capitals
lítica que es caracteritzà per difondre una de Província.
doctrina totalitària de caràcter repressiu.
3. Ús exclusiu de la Llengua
El plantejament que es féu de l'escola
Castellana com a vehicle
significà la destrucció absoluta de la polítid'escolarització
ca escolar de la Segona República i, a CaL'objectiu essencial fou la descatalanittalunya, va anul·lar tota l'obra educativa desenvolupada per la Generalitat i d'altres or- zació de la societat, tant pel que fa a la
llengua com a la cultura. Se'n prohibeix l'ús
ganismes educatius.
Pel que fa a orientacions didàctiques i per a l'escolarització i com a assignatura.
En aquest sentit la concepció del nou
plantejaments metodològics, es retrocedí a
Estat estava en la línia de la tradició iniciala ideologia que circulava a l'escola espada en el Decret de Nova Planta.
nyola del segle XIX, vinculada al pensament contrarevolucionari de l'època de la 4. Separació i educació
Il·lustració, al marge del pensament liberal.
diferenciada segons el sexe
Aquest retrocés en els plantejaments eduEs prohibeix la coeducació.
catius, aviat es va anar trobant totalment
L'educació sexual està basada en el siobsolet i incapaç de donar resposta a la so- lenci.
cietat i necessitats educatives de l'època.
Diferenciació d'expectatives professioAmb tot, pervisqué.
nals de les dones i homes; es nega la
Jordi Mones defineix la realitat escolar i
igualtat d'opcions.
els condicionaments ideològics de la políti5.
Ensenyament autoritari
ca governamental, a partir de la descripció
Importància de l'ordre i la disciplina.
dels diferents punts:
L'autoritarisme
era l'expressió de l'organit1. Subsidiarietat de l'Estat
zació
de
la
societat
en general.
en matèria educativa
Es
justificava
la
necessitat d'obeir sota
Es vol desacreditar la idea que l'enseuna
disciplina
r
í
g
i
d
a
amb concepció moral,
nyament ha d'ésser una funció pública. Es
i
que
implicava
el
sentiment
de culpa:
faciliten molts avantatges a les escoles priprohibit
discutir.
vades, especialment religioses.
L'excessiu nombre d'alumnes a les
Era una dualitat escolar que correspoclasses
i aquest concepte d'autoritat van
nia a una dualitat social.
paralitzar l'escola.
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6. Actitud passiva de l'alumne
A l'autoritarisme i a la rígida disciplina
correspon una actitud passiva de l'alumne,
tant en qüestió de mètodes com de continguts. La qüestió és aprovar i calfar.
7. Els textos escolars
Reforçaven tots aquest plantejaments
d'adoctrinament, de control, de submissió
als exàmens.
Tradició marcadament burocràtica i
centralitzada, obeïa a la idea d'Estat Espanyol de mitjans segle XIX.
8. L'educació religiosa catòlica
Passava a primer terme, tota l'escola

s'havia d'impregnar de sentit religiós dogmàtic.
Aquest projecte d'escola obviava totalment el progrés educatiu aconseguit durant
la fase anterior. Posava, cent anys després, el mateix esquema reduccionista i de
curt abast imposat per un règim que es fonamentava en un únic adoctrinament, homogeneïtzava la societat i es basava en
esquemes vàlids adreçats en una sola direcció, eludint altres possibilitats.
Per tant era la Pàtria, una i indivisible, la
religió, només una i obligatòria, i ia famíli
com a nucli de creixement organitzat de la
societat. Aquests tres factors aconseguien
alliçonar la moral i la vida social.

Vista aèria de Granollers, 1950. C.P. Pereanton.
Font: Arxiu Fotogràfic Municipal.
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2. NOVA ÈPOCA
DE LES ESCOLES D'ESTIU

juntament de Barcelona,
Cal destacar de la seva pràctica docent,
entre d'altres, el valor que imprimí en la viEl dia 4 d'octubre de 1965, es reunei- da dels infants d'apropar-se a la natura, de
xen al voltant d'una taula de menjador, un mantenir la salut i la força física. Considegrup de 16 mestres-alumnes.
rava importantíssim que l'infant estigués en
Així començava el primer curs d'activitat contacte directe amb les formes de la vida,
del grup "Rosa Sensat". La intenció inicial
la natura i el treball humà perquè adquirís
d'aquest grup era la d'oferir als mestres en nocions immediates dels éssers i de les coexercici una formació post-Normal que tin- ses. L'Escola del Bosc era un centre munigués en compte la teoria i la pràctica de la
cipal, comptava amb el servei de cantina,
element educatiu important.
psicologia, la pedagogia i la sociologia.
Aquest grup de mestres es dedicarà a
Aquestes matèries comprenien diverses
actituds respecte la infància: tenir-ne un la investigació i a les publicacions. Incideix
en ia sociologia de l'ensenyament.
bon coneixement, respectar el seu procés
Durant l'estiu de 1976, se celebra a
de creixença i facilitar la seva inserció en la
pròpia societat. És la creació de l'Escola de Barcelona l'onzena Escola d'Estiu; en
aquesta convocatòria, es reuneixen quasi
Mestres, I amb ella es reprèn el moviment
set
mil ensenyants. Cal fer esment de la
d'Escola Catalana.
subvenció
oficial que rep, per primera veL'any 1966, es realitza la primera Escogada,
l'INCIE
del MEC, per mitjà dels ICE
la d'Estiu d'aquesta tercera època. Aquesta
de
les
tres
universitats
catalanes.
represa té lloc en un àmbit molt minoritari,
Progressivament,
s'avança
cap a la reamb total clandestinitat. Hi participen pernovació
pedagògica,
la
democratització
de
sonalitats vinculades al moviment de l'Esles
escoles,
el
progrés
de
qualitat
de
les
cola Nova anterior a la Guerra Civil: Aleescoles públiques. Aquest moviment genexandre Galí, Pau Vila i Artur Martorell.
ra una onda expansiva que aviat es farà
Per donar nom a la institució, s'escolli
ressò per altres indrets de Catalunya.
una de les figures més rellevants de la reA Granollers, un grup de mestres ininovació pedagògica d'abans de la guerra,
ciarà una tasca d'organització d'Escoles
Rosa Sensat (1873-1962). Mestra, iniciadod'Estiu d'àmbit comarcal.
ra i directora de l'Escola del Bosc de Montjuïc, primera de les noves escoles de l'A-
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3. LES ESCOLES D'ESTIU
DEL VALLÈS ORIENTAL

Les primeres Escoles
d'Estiu del Vallès Oriental

L'Escola d'Estiu del Vallès Oriental vaLa formació que s'oferia als mestres
les Escoles d'Estiu del Vallès Oriental en
néixer l'any 1970, a partir d'un grup de
mestres engrescats per renovar l'educació una primera època, a grans trets, era de
dues menes: una, la formació necessària
de la seva comarca.
Aquestes mestres i aquests mestres te- per posar-se al dia, que en aquella època
era difícil d'aconseguir per part dels organien l'exemple de l'Escola d'Estiu de Rosa
nismes oficials, i, l'altra, una formació alterSensat, n'havien estat alumnes i, com succeí a altres zones del territori català, senti- nativa a la que s'havia rebut, que comportava un canvi de valors respecte l'educació
ren la necessitat d'apropar-la a la comarca.
de nens i nenes, nois i noies i una renovaLes Escoles d'Estiu actualment s'han
extès per tot Catalunya. Amb algunes ex- ció en la manera de fer classe. Així mateix,
era un espai de trobada que afavoria la recepcions, depenen del moviment de meslació entre les persones dedicades a l'edutres de la zona que forma part de la Federació de Moviments de Renovació Pedagò- cació.
gica de Catalunya.
El Departament d'Ensenyament subvenciona aquesta formació, s'acompleixen
uns requisits.
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4. LLEI GENERAL D'EDUCACIÓ LGE
(1970) Villar Palasí. Ordre 2-XII-1970

-Acció tutorial.- Es reflecteix una nova
orientació de tutoria continuada dels alumnes, tasca compartida amb totes les persoLa Llei d'Educació General Bàsica regunes implicades en l'educació; per tant, hi ha
la l'ensenyament entre els 6 i 13 anys. Està
col·laboració directa entre la família i el
dividida en dues etapes. La primera comcentre.
prèn entre (6-10 anys) i la segona entre
-Criteri d'avaluació.- El sistema d'ava{11-13 anys).
luació és individual, continu, sistemàtic i fleLes innovacions més importants de fa
xible. També s'avalua el nivell global de la
Reforma Educativa es descriuen tot seguit:
classe per reforçar, si cal, els aspectes poc
- Educació personalitzada.- Implica elassolits.
desenvolupament dels aspectes socials de
-Coordinació del professorat.- Es trala personalitat a través del treball en equip.
dueix en la programació i planificació del
- Programació del currículum.- El treball, en la distribució i organització d'acticontingut el formen una seqüència d'unitats vitats, en l'avaluació i orientació dels alumorganitzades que responen a uns criteris
nes i en l'organització del centre.
lògics i graduals a través dels centres d'in-Creació d'un estil propi de cada centerès, els quals són revisats pels departa- tre: amb el recolzament i estímul de les sements didàctics de cada centre.
ves iniciatives, assatjos i realitzacions posi-Innovació didàctica.- L'ensenyament
tives.
va lligat al progrés continu de la ciència. Els Base de programació de les àrees de
continguts es van introduint progressivallengua.
ment amb els nous mètodes tècnics. Es dóL'article 17 de la Llei General d'Educana molta importància ais audiovisuals, a les ció defineix la base de programació de les
pràctiques de laboratori i als tallers de pre- àrees de llengua de la manera següent:
tecnologia.
1) Les àrees educatives en aquest nivell
-Coneixement pràctic- Es vol aconsecomprendran el domini del llenguatge mitguir fer efectiu el coneixement del medi najançant l'estudi de la "lengua nacional",
tural i social més proper; s'organitzen activi- l'aprenentatge d'una liengua estrangera i el
tats d'ensenyament/aprenentatge que afa- cultiu, en el seu cas, de la "lengua nativa".
voreixin els objectius d'aquestes àrees.
(...)
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5. QUADRE COMPARATIU LIP - LGE

LLEI D'INSTRUCCIÓ PÚBLICA (UP)
Obligatòria de 6 a 9 anys

LLEI GENERAL D'EDUCACIÓ (LGE)
Obligatori de 6 a 13 anys

• Gratuïtat a l'alumnat de pocs
recursos econòmics.

• Gratuïtat per a tothom.

CONSEQÜÈNCIES
PEDAGÒGIQUES SOCIALS DE LGE
• Principi d'igualtat d'oportunitats.

• Creació d'Escoles Normals per a
formació de mestres.

• Creació d'Escoles Normals i
formació de mestres.
• Responsabilitat per part de l'Estat.

• Responsabilitat per part dels
Ajuntaments.
• Pervivència de l'ensenyament
privat.

• Recolzament a l'escola pública.
• Destaca l'escola laica.

• Control estatal dels continguts.
• Protecció de l'ensenyament religiós.

• Obertura pedagògica. Preocupació
de ia qualitat de l'educació.
• Reforma dels continguts. Reforma
dels plans d'estudis,
• Principi d'autonomia dels centres.
Formació i perfeccionament del
professorat.
• Planificació educativa.
* Creació d'un nou sistema educatiu.

* Control estatal i eclesiàstic dels
continguts.
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6. EFECTES DE LA LLEI GENERAL
D'EDUCACIÓ A GRANOLLERS

Un altre grup, on s'hi troben escoles públiques i privades, s'adaptaran a les noves
exigències de la LGE: ampliaran els edificis
La LGE amplià l'ensenyament a vuit niexistents o construiran noves instal·lacions.
vells de primària. Calla que els centres disUn col·lectiu d'escoles va adaptar-se a
posessin d'instal·lacions complementàries. la LGE va associar-se i repartir-se els
Tot ei professorat havia de tenir els estudis
graus d'ensenyament obligatori en tres
pertinents i disposar del títol acadèmic.
centres.
Algunes escoles no s'adaptaren a les
Aquest apartat es desenvolupa puntualreformes escolars necessàries i acabaren ment a cada escola a la segona i tercera
desapareixent. A Granollers tancaren quapart del llibre.
tre escoles i una a Palou.

Foto aèria: Carrer Sant Josep de Patou, 1989.
Font: Àngela Tinto i Bassa. "Can Regalat" de Palou.
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7. EL CATALÀ A L'ESCOLA:
ANTECEDENTS HISTÒRICS

tectora de l'Ensenyança Catalana".
Pompeu Fabra. (Barcelona 1868. França 1948). És el principal reformador del caBaldiri Reixach, sacerdot i mestre a Gi- talà modern, va ésser un il·lustre gramàtic i
rona, és l'antecedent del bilingüisme escolexicògraf. L'any 1911, ingressà a l'Institut
lar a Catalunya. Insisteix en l'aprenentatge
d'Estudis Catalans que més endavant va
del català i castellà, A més, l'aprenentatge presidir.
del francès, l'italià i el llatí. Busca el perfec- L'any 1918, publicà la Gramàtica Catacionament de la llengua pròpia. En el segle lana, obra fonamental per a la creació de la
XVIII es pot datar el manual editat amb el
llengua moderna i l'establiment de les renom de "Instruccions per l'ensenyança de gles gramaticals.
minyons", 1749.
L'any 1932, publica el Diccionari GeneFlos i Calcat, (1859-1929) Arenys de
ral de la Llengua Catalana, obra gegantina
Mar, el Maresme. Pedagog, callígraf, es- d'aquest autor. El mateix any ingressa a la
criptor i mestre. Va exercir al Masnou.
Universitat de Barcelona.
L'any 1889 va fundar el Col·legi Sant Jordi,
L'any 1933, era nomenat President del
va exposar un mètode per a l'ensenyament
Patronat de la Universitat Autònoma. L'any
de la gramàtica catalana, adreçat a la in- següent és empresonat pels fets d'octubre.
fància. Va escriure, a més, d'altres obres L'any 1939 s'exilià a França; morí a Prada
pedagògiques, va dirigir "El butlletí del fo- de Conflent l'any 1948. Es va publicar amb
ment pedagògic".
caràcter pòstum una "Gramàtica Catalana"
L'any 1899, es crea "L'Associació prol'any 1956, editada per Joan Coromines.
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8. ÒMNIUM CULTURAL

entra a l'escola, l'any 1978, com a matèria
obligatòria.
S'inicia l'any 1961, amb l'esforç col·lecLa DEC col·labora en la nova etapa de
tiu de molts ciutadans, per tal de restituir la
legalitat.
llengua i la cultura catalanes.
Quan es constitueix la Comissió Mixta
L'entitat s'instal·là al Palau Dalmases
"Ministerio de Educación y Ciència - Genedel carrer de Montcada de Barcelona i el ralitat de Catalunya", el coordinador geneprimer president fou Fèlix Millet. Superada
ral de la DEC n'és nomenat membre.
la clandestinitat, imposada entre els anys
Fou un reconeixement de la llarga I
1963-1967, va esdevenir, l'any 1967, Asso- constant tasca d'Òmnium Cultural. Es pot
ciació Promotora de la Cultura Catalana.
afirmar que el català a l'escola, generalitzat
L'Òmnium es pot definir com una entitat
pel Decret del 23 de juny de 1978 I incorpocivil amb finalitat de mecenatge cultural carat al sistema educatiu de forma legal, trotalà. S'ha dedicat sobretot a la formació de bava un camí fressat, defensat i potenciat
mestres de català. L'any 1969 es creà al sí per la DEC arreu dels Països Catalans.
d'Òmnium Cultural la Delegació d'Ensenya- 9. DELEGACIÓ COMARCAL D'ÒMNIUM
ment del Català (DEC). La primera comisCULTURAL A GRANOLLERS
sió es pot datar l'any 1962.
Els objectius i tasques d'aquesta Dele- La delegació es fundà l'any 1971. El primer president fou Pere Canal i Baliu.
gació són:
El Sr. Esteve Sarroca, deixeble de
- La introducció del català a l'escola.
Pompeu Fabra, fou el primer granollerí que
- Formació de professors de català per
aconseguí el títol de mestre de català. Va
a l'accés del certificat de la JAEC,
- Organització de cursos de català per a començar a fer classes de català promocionades pel Setmanari "La Gralla" als vestots els graus de l'ensenyament.
- L'Òmnium publica un butlletí des del pres a l'antiga sala de teatre de l'Orfeó
1968, i ha potenciat una vintena de delega- Granollerí, i, més tard, al carrer del Pont a
la Impremta Garrell.
cions, principalment als caps de comarca,
Posteriorment, s'impartiren classes de
des del 1969.
català,
als vespres, clandestinament, a càrHa pres posició pública en conflictes
rec
de
Salvador Casanovas i Jaume
que afecten Catalunya. Un exemple n'és el
Camps,
al local de l'Agrupació Sardanista.
dictamen Jurídic sobre l'idioma català a les
També es col·laborà amb la campanya
escoles de Catalunya, elaborat pel col·legi
a les escoles i, amb esforç, s'aconseguí
d'Advocats de Vic, el febrer de 1972. On es
demostrà que la campanya "Català a l'Es- poder impartir-ne una hora setmanal de català.
cola", patrocinada per Ómnium Cultural,
La contractació del professorat anava a
havia estat un èxit.
L'Assessoria Didàctica del Català, l'any càrrec de la Delegació. A poc a poc, es va
anar normalitzant l'ensenyament del català.
1973, proposa que els professors de la JAEC (Junta Assessora pels Estudis del Ca- I passà la gestió i la planificació del Departalà), s'han d'acreditar amb la titulació tament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
acadèmica pertinent.
Amb la Generalitat Provisional el català
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V. L'ESCOLA EN EL PERÍODE
DEMOCRÀTIC (1977- 1994).
ETAPA 1977- 1984: NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA I DEFENSA DE L'ESCOLA
PÚBLICA
1. SERVEI D'ENSENYAMENT
DEL CATALÀ
L'any 1978, mitjançant un Decret de
de maig, el govern de la Generalitat provisional creava el Servei d'Ensenyament de
Català (SEDEC), el primer en ordre cronològic de la Generalitat restaurada.
Aquest servei declarava, per primer
cop, la intenció d'afirmar i consolidar la
identitat cultural i lingüística, peculiar de
Catalunya.
Després de l'aprovació de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, l'any 1979 i un
cop restablerta la Generalitat definitiva, el
Consell Executiu s'estructurava mitjançant
un Decret de 8 de maig de 1980 i es creava, d'una manera separada, el Departament d'Ensenyament.
L'Ordre de 6 d'abril de 1987 descriu les
funcions del SEDEC:
- L'assessorament al professorat i a les
entitats educatives, interessades en la normalització lingüística en matèria d'ensenyament del català.
- L'establiment, conjuntament amb el
Servei de Formació i Perfeccionament del

Professorat, de les bases dels programes
de reciclatge de llengua I cultura catalana
del professorat.
- La recerca i proposta de solucions organitzatives i didàctiques als centres docents per a la confecció de projectes de
normalització.
- La realització d'estudis i investigacions
sobre l'aprenentatge de la llengua i la cultura
22catalanes, d'acord amb criteris sociolingüístics.
El curs 1984-85, s'inicià una nova experiència per impulsar la catalanització de
l'ensenyament. Es tracta dels Plans Intensius de Normalització Lingüística, per aconseguir que la llengua catalana sigui la llengua vehícular d'ensenyament en zones on
la seva presència en la societat és escassa. És a dir, optimitzar tots els recursos
que es tenen a l'abast, i coordinar els esforços institucionals per aconseguir un
avenç substancial en ei domini de la llengua, per part de tots els sectors implicats
en l'ensenyament.
El SEDEC també contribuí a les publicacions per a l'ensenyament del català i la
seva difusió.
Cal destacar el període entre: El Reial
Decret 2092/1978, de 23 de juny, fins a
1983, any que s'aprovà la Llei 7/1983 - Llei
de Normalització Lingüística a Catalunya.
Amb aquesta Llei, s'estableix el català com
a llengua pròpia de l'ensenyament i de l'administració educativa.
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2. DECRETS QUE REGULEN
L'ENSENYAMENT DEL CATALÀ
Decret previ a l'aprovació de
l'Estatut d'Autonomia (Resum)
.Reial Decret 2092/1978,
de 23 de juny.
-Incorporació de l'ensenyament obligatori del català a Pre-escolar, EGB,
BUP i FP 1r. grau.

Decrets previs al traspàs de
competències (Resum)
.Decret 142/1980, de 8 d'agost.
-Segueix pautes del Reial Decret
2092/1978. Incorpora l'ensenyament del
català a FP 2n. grau.
.Decret 153/1980, de 12 de setembre.
-Incorporació de l'ensenyament del català al COU.
.Ordre 23. IX.1980.
-Programació de Llengua i Literatura
catalanes per ai COU,

Decrets i ordres promulgats després
dels traspassos de competències
(Resum)
.Ordre 28.11.1981.
-Convocatòria d'oposicions a EGB. Inclou una prova específica de català.
.Ordre 26.11.1981.
-Convocatòria d'oposició a BUP, FP.Inclou prova de comprensió oral i escrita del
català.
.Ordre 23. IV. 1981.
-Concurs de trasllats a vacants d'escoles autorizades per fer l'ensenyament en
català (places en pro. provisional).
.Ordre 11.V.1981.
-Orientacions i programes bàsics per al
Cicle Inicial d'EGB. Estableix la docència
de 4h. de llengua catalana.
.Ordre 28.V.1981.
-Especifica les funcions de ta Comissió
Tècnica Reguladora de l'Ensenyament del
català.
.Ordre 19.XI.1981.
-Regulació dels cursos de Reciclatge
del català.
.Ordre 30. IV. 1982.
-Reglamentació de l'adquisició de la
condició de professor concordant i idoni de
llengua i literatura catalanes en centres privats de BUP.
.Decret 270/1982, de 5 d'agost
-Obligatorietat d'emprar la llengua catalana com a llengua vehicular de docència
en una o més matèries a Segona Etapa
d'EGB.
.Ordre 16.VIII.1982
-Regulació dels ensenyaments del Cicle
Mitjà d'EGB.
.Reial Decret 3937/1982, de 29 de desembre.
-Introducció de la llengua catalana a les
proves d'accés a les universitats catalanes.
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.Llei 7/1983.
-Llei de Normalització Lingüística
a Catalunya.
.Decret 362/1983, de 30 d'agost.
-Desenvolupa la Llei 7/1983. Estableix
el català com a llengua pròpia de l'ensenyament i de l'administració educativa. Regula el dret d'ús de la llengua habitual al
primer ensenyament.
.Decret 576/1983, de 6 de desembre.
-Obligatorietat d'impartir una matèria en
castellà.
.Ordre 27.XII.1983
-Programes de llengua Catalana per a
la Formació Permanent d'Adults en ei nivell
d'EGB.

.Decret 87/1986, de 3 d'abril.
-Regula els òrgans de govern dels centres públics d'ensenyament de nivell no
universitari.
.Resolució 2. XII. 1986.
-Regula els cursos del projecte de Normalització Lingüística adreçat als professors de FP.
.Ordre 20.IV. 1988.
-Estableix les hores setmanals de les
diferents assignatures a COU,
.Ordre 20. VI. 1988
-Amplia les hores de llengua catalana a
FP de 1r grau.

/ l a Generalitat,
què h i d i u ?
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3. PLA INTENSIU DE NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA - VALLÈS ORIENTAL

la llengua d'ensenyament: grups de conversa, Programes d'Immersió per al Professorat (PIP),
El Pla Intensiu de Normalització Lin- - Activitats d'actualització didàctica per
güística (PINL) de! Vallès Oriental es va ini- a l'ensenyament del català i en català: seciar el curs 1989/90 com una accció institu- minaris d'assessorament didàctic diversos,
cional, planificada i coordinada pel Servei assessoraments pedagògics puntuals i
d'Ensenyament del Català del Departament conferències.
d'Ensenyament, per tal d'Impulsar el procés de normalització lingüística iniciat per Activitats adreçades als alumnes
les escoles de la comarca i, especialment,
en aquells nuclis de població on l'ús del ca- - Dotació extraordinària de mestres de
suport (auxiliars de conversa per fomentar
talà a les escoles era força deficitari.
l'expressió i l'ús de la llengua).
Es van incloure dins del Pla els munici- Activitats per aproximar els alumnes
pis de Granollers, Canovelles, La Roca,
als
mitjans de comunicació.
Parets, Montmeló, Montornès, Mollet i la
Activitats d'incentivació a les escoles
Llagosta. Pobfacions en les quals encara hi
per
facilitar
l'aprenentatge i l'ús de la llenhavia escoles que només impartien en cagua.
talà e!s mínims normatius vigents en
aquells moments.
Activitats adreçades als pares
El Pla té com a objectius generals
- Informació a les APA del procés de
- Optimitzar els recursos de tot ordre
normalització seguit als centres, i de les caexistents als centres, a fi d'ajustar al màxim
racterístiques i la bonesa del Programa
el llistó de possibilitats al nivell d'exigència d'Immersió.
de la normativa vigent (Projectes Lingüís- Cursos de català per a pares i mares
tics de Centre).
dels alumnes.
- Coordinar els mitjans personals i materials, per ta! de fer possible l'accés a l'ús Durant el període d'aplicació del PINL,
s'han anat consolidant, no sense dificultats,
de la llengua en tots els sectors escolars:
els processos de normalització lingüística
pares i mares, alumnes i mestres.
iniciats en algunes escoles. I d'altres s'han
Per assolir aquests objectius, s'han dut
anat
incorporant, progressivament, a l'aplia terme activitats adreçades a les escoles,
cació
del Programa d'Immersió Lingüística
als mestres, als alumnes i a les famílies.
(13 centres públics i 5 privats). En aquests
Activitats adreçades a escoles
moments, tots els centres públics i privatsi mestres
concertats dels municipis del PINL inicien
l'ensenyament en català des dels cursos
-Assessorament per a l'elaboració dels
d'Educació Infantil, tot i que, segons els
Projectes Lingüístics de Centre.
centres, trobem diferents fases d'aplicació.
- Activitats per a l'adquisició i domini de
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4. EVOLUCIÓ ESCOLAR
DELS EDIFICIS PARROQUIALS

del mètode Montessori.
Aquestes tres escoles s'unifiquen i es
crea el centre denominat "Escoles ParroEl Centre Catòlic es fundà l'any 1881.
quials de Sant Esteve". Aquesta nova esS'hi obrí una escola nocturna, catòiica, gra- cola es presenta a la Junta Municipal d'Entuïta per a la classe obrera, a partir de
senyament per íegarlítzar-ne el seu funcio1883 fins a 1936, dirigida per un mestre tinament. S'aprova el 4 de desembre de
tular i alguns auxiliars. S'hi realitzava les
1967. L'alumnat realitzava l'aprenentatge
classes d'alfabetització: lectura I escriptura, de la lecto-escriptura en català, malgrat les
aritmètica i nocions de geometria. L'ense- prohibicions que s'exercien des de l'adminyament de la religió catòlica tenia un pa- nistració.
per preponderant.
El grup escolar anirà evolucionant, a
Durant el procés de revolta de la Guerpartir del nou alumnat, que ja no procedirà
ra Civil entre els anys 1936-1939 s'enderde la comunitat parroquial exclusivament,
roca l'edifici de l'escola Sant Josep/ la recsinó que funcionarà com una escola privatoria, el Centre Catòlic i redifici gòtic de la da oberta a la ciutat.
Parròquia. Tots ells situats a la plaça de
El centre no queda exclòs de la transl'església.
formació social de la voluntat de canvi de
S'inicia un procés de reconstrucció dels model polític. En definitiva, segueix el proedificis parroquials, i, l'any 1946, s'inaugura
cés històric d'aglutinar una col·lectivitat esl'església, encara sense acabar.
colar, cada vegada més deslligada de la
Després s'edifica el Centre Catòlic, fi- confessionalitat i titularitat parroquial del
nançat pels socis de l'Entitat.
seu origen, per desenvolupar una trajectòL'any 1960, s'inaugura la Rectoria i s'hi ria vers l'escola laica.
obre una escola unitària, a càrrec d'un sol
Els socis de l'entitat cedeixen el Centre
mestre, a la Sala Pax. La capacitat de la Catòlic al Bisbat.
qual era d'una trentena d'escolans. Fundà
Durant et curs 1969-70, es veu la nel'escola Mossèn Josep Campo i Lleó, ales- cessitat que l'escola deixi l'edifici del Cenhores Rector de la Parròquia Sant Esteve.
tre Catòlic i, amb la nova orientació, cerqui
Des del si de la comunitat parroquial,
un nou indret per al col·legi, coincidint amb
unes quantes famílies creen el centre privat la LGE que amplia l'ensenyament a vuit niJoan XXIII i volen que mantingui la titulari- vells, i que fixa l'existència d'instal·lacions
tat parroquial, segueixi una línia d'escola complementàries. La petita escola no té
confessional i al mateix temps ofereixi una aquests espais.
educació activa, més propera a la pedagoAquesta mateixa dificultat es va presengia del moviment de l'Escola Nova. Estava
tar al Col·legi Municipal d'Estudis Comerubicada al primer pis del Centre Catòlic; s'- cials, actual Salvador Llobet.
habilitaren dues aules de l'immoble que enEs proposa unificar-les distribuint el
cara era una estructura sense acabar. parvulari i la primera etapa d'EGB a t'escoAquest fet es produeix a l'inici de la dècada
la Sant Esteve i la segona etapa d'EGB a
dels anys 60. A la planta baixa del mateix
l'escola municipal, que funcionarien com
edifici, s'hi trobava una escola bressol que
una sola escola, en règim privat. La resdepenia de Càritas diocesana, on es de- ponsabilitat econòmica i pedagògica aniria
senvolupava l'ensenyament amb material
a càrrec de l'escola Sant Esteve.
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Per altra part, les activitats de la Parròquia Sant Esteve cada vegada necessiten
més espai per poder desenvolupar-hi les
seves tasques d'atenció a la comunitat parroquial, en uns moments de forta activitat i
dinamisme.
La junta de pares constitueix una entitat
jurídica per fer-se càrrec de la titularitat de
l'escola i poder reclassificar-la i planificar la
posterior ubicació. L'entitat jurídica té per
nom: "Sociedad Cooperativa de Ensehanza
de Granollers". S'aproven els estatuts el 15
d'octubre de 1973.
Es constitueix a finals de febrer de
1974, i al setembre del mateix any, es connecta amb la "Unión Territorial de Cooperativas" on es rep la informació necessària
per a la seva normalització. Com a Cooperativa està sotmesa a règim d'escola privada. Es crea una cooperativa amb setze socis representants de les dues escoles esmentades. Es duen a terme els primers
passos a l'Ajuntament, aleshores presidit
per l'alcalde F. Llobet, per tal de trobar la
possible ubicació per a la construcció del
nou centre escolar. Es troba un terreny municipal al costat de l'EMT, seu actua! del
Col·legi Públic Salvador Espriu.
Aquest nou edifici a construir aniria a
càrrec de l'Estat i aglutinaria les dues escoles abans esmentades: Estudis Comercials
i Sant Esteve. La unificació d'ambdues escoles, finalment no es realitzà. Hi intervingueren diversitat de criteris en la Junta, i
una dimissió progressiva dels seus integrants. L'Escola Municipal quedà constituïda com un centre d'EGB amb l'adaptació
de l'edifici per a noves aules i les instal·lacions que van ser necessàries.
En el mes de maig del curs 1972-73, el
rector Mn. Francesc Mestres i Mn. Muhoz,
Delegat Episcopal d'afers escolars, autoritzen el funcionament de l'escola amb el
compromís que la Junta de pares trobi un

nou local per a la construcció d'una escola
nova.
Amb data 21 de gener de 1975, queda
dissolta la Junta de pares, i Mossèn Francesc Mestre, com a responsable legal de
l'escola, ha de reprendre el tema i vetllar
pel futur del centre i la continuïtat de la tasca docent; de manera que, davant el buit
ocasionat, confia la responsabilitat a l'equip
de mestres. Es convoca una assemblea de
pares i mares d'alumnes, de la que havia
de sortir una nova Junta i el compromís
d'un Pla de Treball.
Per desenvolupar aquest projecte, es
concedeix un plaç d'ocupació dels locals
fins l'any 1980.
L'Escola Sant Esteve es constituirà en
Cooperativa i romandrà fins l'any 1985 com
un centre de primària, situat als locals del
Centre Catòlic.
Entre els anys 1979 i 1981, el vuitè curs
d'EGB s'impartia en el quart pis de l'actual
edifici de Salut Pública a la plaça de l'església. Després, I davant la incomoditat que
representava, s'habilitaren com a aula, uns
espais reservats a l'Agrupament Escolta
que estaven a l'últim pis de l'edifici escolar.
Les activitats de gimnàstica es realitzaven
a les instal·lacions esportives de les piscines municipals, per manca d'espais en el
propi centre. El servei de menjador tenia
lloc a les instal·lacions del Convent de Sant
Josep. Posteriorment, el servei de menjador passà als locals de la plaça de l'església, sobre el GRA, edifici actualment enderrocat. Es publicava la revista escolar "Retalls". Funcionava la cooperativa de material. Era una escola d'una línia, incloïa el
parvulari de dos anys durant la dècada del
anys 1970, i, després de tres anys fins a
vuitè d'EGB. Durant el curs 1978-79, s'integra un alumne cec que desenvolupà la seva escolaritat rebent l'assessorament de
l'entitat ONCE.
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A partir de l'any 1982, s'hi realitza la integració d'alumnes sords.
L'any 1980, la Cooperativa es troba
amb la urgència de cercar un nou edifici,
perquè el conveni amb la Parròquia i el Bisbat finalitzava aquest mateix any. Per altra
part, també es tracta de resoldre el manteniment de les places escolars i la continuïtat de l'escola. Hi ha la voluntat de ser escola pública i de mantenir la tasca de renovació pedagògica i metodològica de l'ensenyament. La Cooperativa forma part del
col·lectiu d'escoles del CEPEPC, Aleshores
es proposa un altre cop a l'Ajuntament, presidit per Rafael Ballús, la construcció de
l'escola nova. Durant els últims cursos, havia augmentat molt la demanda de places
escolars a fa ciutat; aquest fet implicà una
línia d'actuació de l'Ajuntament, que passava prioritàriament per cobrir la manca d'es-

coles i resoldre l'augment d'aules habilitades de les escoles públiques.
Per tant, calia encetar una decidida política de construcció d'escoles. Perquè en
matèria educativa, l'Ajuntament havia d'assegurar l'escolarització de la població infantil. La Cooperativa Sant Esteve s'incorpora
a la xarxa d'escoles públiques mitjançant el
conveni signat amb el Departament d'Ensenyament.S'unifiquen la Cooperativa i una
part de les aules del Col·legi Públic Pereanton. La nova escola s'instal·la en l'edifici de
nova construcció, situat al carrer Joan
Camps cantonada Passeig Fluvial. El nou
Col·legi Públic portarà el nom de Salvador
Espriu. Els locals del Centre Catòlic passaran a disposició de la Parròquia l'any 1985.
A l'actualitat, s'hi troben instal·lades les dependències de Càritas i el rober parroquial.

Cooperativa St. Esteve. Castanyada, 1980.
Font: Arxiu Rosa Serra.
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5. MOVIMENTS A FAVOR
DE L'ESCOLA PÚBLICA

de nous edificis.
- Un sistema transitori de contractació
per concurs públic.
L'oposició al franquisme creà un movi-- Pla d'unificació de mòduls.
ment social que volia recuperar l'anterior
- Normalització dels òrgans de gestió.
tradició escolar, vinculada al període de la
- Criteri d'admissió d'alumnes.
Mancomunitat i la Generalitat de Catalu- Finançament del funcionament.
nya. Sobretot, donar relleu a l'escola públi- Finançament de la infrastructura.
ca. Sorgeix un col·lectiu d'escoles per l'EsEl col·lectiu d'escoles per l'Escola Públicola Pública Catalana: CEPEPC.
ca Catalana -CEPEPC- aglutinava setantaExistien a Catalunya un cert nombre
tres escoles a tot Catalunya.
d'escoles de propietat privada que es creaAl Vallès Oriental, comptava amb cinc
ren en el temps del franquisme, i que volien
perdre el seu caràcter privat i passar a for- escoles: Caldes de Montbui, Montcada, Pamar part de la xarxa d'escola pública cata- lau de Plegamans, Llinars del Vallès i Granollers.
lana.
Globalment, aquestes escoles no estaEl CEPEPC a Granollers
ven animades per un afany de lucre; en
molts casos, realitzaven una tasca imporA Granollers, la Cooperativa d'Ensetant de renovació pedagògica, de catalanit- nyament Sant Esteve manifestà la voluntat
zació, gestió democràtica, coeducació, i de ser escola pública. Participà activament
col·laboraren en el reciclatge de mestres a
en l'acte massiu, que es realitzà a la ciutat,
través de seminaris i Escoles d'Estiu.
en defensa de l'ensenyament públic.
Ningú no ignora les esperances que el
poble català té posades en el procés polític
iniciat el mes de novembre de 1975, malgrat l'extremada lentitud i l'escassetat dels
resultats reals obtinguts. Entre aquestes
esperances, ocupa un lloc important la
d'assolir un sistema educatiu català que
garanteixi la igualtat d'oportunitats educatives i uns nivells de qualitat pedagògica.
Mesures proposades pel CEPEPC
a la Generalitat de Catalunya
- Constitució d'una comissió o
organisme.
- Estudi dels projectes d'ampliació
Seu de la Cooperativa St Esteve, any 1995.
de centres existents i de construcció
Font: Carme Garcia.
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Diada per a l'Escola Pública a Granollers
Amb data de 20 d'octubre de 1979, reunits en Assemblea els menbres del CEPEPC, aprovaren el programa de treball
per al curs 79/80. També es comunicà la
propera celebració de la diada per a l'Escola Pública a Catalunya amb seu a Granollers.
La festa es portà a cap el diumenge dia
2 de desembre de 1979, amb una participació de 25.000 persones entre nens/es,
mestres, pares i molts altres ciutadans interessats en l'Escola Pública.
La diada tingué caràcter lúdic; pretenia
assolir l'objectiu de promocionar i difondre,
a nivell social, el pes específic del col·lectiu
del CEPEPC, i presentar públicament les
alternatives d'Escola Pública, catalana, pluralista i democràtica.
Aquesta diada va ésser la primera acció important organitzada pel col·lectiu des
de la seva constitució. Demostra el ressò
que va tenir la festa, el suport de la figura
del geògraf i pedagog vallesà, Pau Vila.

Les seves paraules foren:
Barcelona, 28-XI-79
Al col·lectiu d'Escoles per a l'Escola
Pública catalana a Granollers,
Benvolguts col·legues i amics: Sento
no poder estar el vinent diumenge en la
vostra trobada escolar a Granollers, manifestació catalana recolzadora de la
vostra gestió per convertir les escoles
renovadores que regenten, fins ara privades, en servei de l'infant i de Catalunya, a mans del govern de la Generalitat
per a fer-ne una obra plena, oberta i fecunda de restauració nacional.
Desitjo que un dia assolellat us
acompanyi en la vostra festa impuisadora, en la qual us acompanyaré en esperit, i sempre que pugui, a fi que l'obra
educadora que fins ara heu hagut de realitzar amb limitacions, pugui ésser pública per a tota la minyonia de Catalunya.
Ben cordialment.
Pau Vila

VOLEM SER
ESCOLA PUBLICA
e
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Programa de la Festa.
Font: Arxiu Lluïsa Salvador.
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ETAPA 1984 - 1994: ORGANITZACIÓ
ESCOLAR I APLICACIÓ DE LES LLEIS
D'INTEGRACIÓ

Escola concertada: Tituiaritat. Recursos
privats i subvenció pública.
Escola privada: Tituiaritat. Recursos privats.
1. LODE
D'aquesta manera, la llei estableix els
criteris de distribució de les subvencions.
La Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
Amb la creació del Consell Escolar es rereguladora del Dret a l'Educació, estableix
gula la participació dels pares, alumnes i
el règim jurídic relatiu a la matèria educatiprofessors en el funcionament de l'escola, i
va, desenvolupant els principis constitucioel paper dels mestres i centres dins del panals relatius al dret a l'educació i la llibertat
norama educatiu. La llei no desplega asd'ensenyament. Així tracta de la gratuïtat
pectes pedagògics.
en l'ensenyament i de la llibertat de càteLa Generalitat de Catalunya, d'acord
dra.És una llei bàsicament administrativa.
amb l'art. 15 de l'Estatut d'Autonomia, té
Diferencia tres formes de gestionar i orcompetència plena per a la regulació i adganitzar els establiments educatius, ateministració de l'ensenyament en tota la senent la manera mitjançant la qual s'obtenen
va extensió, nivells i graus, modalitats i esels recursos i segons qui sigui el titular de
pecialitats, tot respectant les competències
l'escola.
estatals amb relació a la regulació del dret
Escola pública: Tituiaritat. Recursos exa l'educació.
clusivament públics.
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sionals itinerants que ofereixen serveis de
suport als centres educatius ordinaris (logopedes itinerants), i actuen en col·laboració
Els Centres de Recursos Específics amb els EAP del sector.
(CRE) s'han generat a Catalunya com a
La constitució de cada un dels diferents
producte de l'adaptació de recursos prèvia- CREDA ha suposat diversos processos
ment concentrats en centres d'educació esque inclouen des de la col·laboració institupecial a enfocaments basats en els princi- cional entre diferents administracions (com
pis de normalització de serveis i d'integra- en el cas del CREDAC, que ha aplegat l'exció dels alumnes amb disminucions en els periència de l'extínt Centre Fonoaudiològic
centres educatius ordinaris, LISMI 13/1982.
de l'Ajuntament de Barcelona, i dels profes7-4. Llei d'Integració Social dels Minusvàsionals vinculats al Departament d'Enselids.
nyament de la Generalitat de Catalunya).
Aquest és el cas dels Centres de Re- fins als processos de conversió parcial de
cursos per a Alumnes amb Deficiències Aucentres d'educació especial en Centres de
ditives (CREDA) i del Centre de Recursos Recursos.El cas del Centre de Recursos
per a Alumnes amb Dèficits Visuals
per alumnes amb Dèficits Visuals de Cata(CREC).
lunya (CREC) ha seguit un procés de conEls primers CREDA són creats pel Desolidació similar en el qual, a través de l'espartament d'Ensenyament de la Generalitat
tabliment d'un conveni de col·laboració, el
de Catalunya l'any 1989, alhora que s'estaDepartament d'Ensenyament de la Generableix la seva estructura constituïda per tres
litat de Catalunya i l'Organització Nacional
unitats.
de Cecs (ONCE) col·laboren en la provisió
1. Unitat de Valoració i Orientació Psi- de recursos específics per a l'escolarització
copedagògica.
d'alumnes amb dèficits visuals; en matèria
2. Unitat de Seguiment Escolar.
d'intervenció psicopedagògica adreçada a
3, Unitat d'Actualització i Formació Per- aquests alumnes, i en la formació i coordinació tècnica dels professionals que els
manent.
proveeixen, de forma itinerant, de suports
Els CREDA tenen atribuïdes funcions
educatius específics. Efectivament, si el
similars a les establertes per als Centres de
Recursos Pedagògics (CRP), òrgans secto- curs 1981/82 el nombre d'alumnes escolaritzats en centres d'educació especial era
ritzats de! Departament d'Ensenyament,
de 7935 (0,71 %del cens escolar), i el nomque proporcionen serveis de suport als
centres educatius de Catalunya; i similars a bre d'alumnes amb necessitats educatives
especials escolaritzats en centres educales atribuïdes als EAP, si bé referides a
tius ordinaris era de 15429 (1,39% del cens
l'atenció a alumnes amb dèficit auditiu.
Els CREDA desenvolupen, doncs, ac- escolar), el curs 1991/92, el nombre
tuacions d'avaluació de les necessitats dels d'alumnes en centres d'educació especial
alumnes, derivades de dèficits auditius, i, al ha estat de 4893 (0,55% del cens escolar) i
mateix temps, elaboren i adapten mitjans el nombre d'alumnes en centres ordinaris
específics d'accés al currículum escolar per ha estat de 12940 (1,45% del cens escolar); es consideren sempre les dades referia aquest alumnes.
D'altra banda, constitueixen un àmbit de des al cens de l'alumnat d'entre 6 i 16
formació i coordinació tècnica dels profes- anys.
2. ELS CENTRES
DE RECURSOS ESPECÍFICS
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3. PROGRAMA DE LOGOPÈDIA
AL VALLÈS ORIENTAL
La dotació de logopedes pertanyents
Departament d'Ensenyament de la Generalitat al Vallès Oriental ha seguit un procés
d'augment progressiu .
Durant el curs 1983/84, s'inicià la tasca
d'atenció a alumnes hipoacústics per part
d'una logopeda. L'equip es triplica l'any següent.
Fins al curs 1986/87, l'equip de logopedes va estar adscrit a L'EAP. Durant el curs
1986/87, va ser inscrit al CRAS (Centre de
reeducació auditiva) de Sabadell, d'on havia de rebre suport tècnic, formació i assessorament. És l'origen de la creació dels
equips CREDA (Centre de Recursos de
Deficients Auditius).
Entre els cursos 1987/88 i 1988/89, es
reparteixen les logopedes en funció de la
sectorització dels EAP a les poblacions de
Granollers amb dues logopedes i una a
Mollet.
El curs 1989/90, és essencialment important perquè s'amplia l'equip amb una altra logopeda a Sant Celoni. Es crea el
CREDA de Sabadell CREVA-V i s'hi adscriu l'equip de logopedes per tal de rebre'n
assessorament, formació, recursos tècnics
i materials.
Durant el mateix curs, es produeix el
canvi d'adscripció, passant a formar part
del CREDA-C1 de Vic. A l'actualitat, es
manté un equip d'onze logopedes itinerants
que forma part dels Equips d'Assessorament Psicopedagògic de Granollers, Mollet,
Vall del Tenes, Sant Celoni.

4. PROGRAMA
DE REHABILITACIÓ VISUAL
al
El 5 de desembre de 1985, es va inaugurar el primer Centre de Rehabilitació Visual a Madrid, creant-se posteriorment Unitats de Rehabilitació Visual a Pontevedra,
Alacant, Sevilla, Madrid, Las Palmas de
Gran Canària, Bilbao i Barcelona. Aquesta
última funciona des del mes de setembre
de 1987 i atén persones amb baixa visió de
tot Catalunya, Aragó i Balears.
Des de la inauguració de la Unitat de
Rehabilitació Visual a Barcelona, ja han estat 1200 les persones que han seguit el
programa.
La creació d'aquests serveis ha suposat
un canvi qualitatiu en les possibilitats d'integració escolar, laborals i socials d'un
col·lectiu que, fins aquell moment, havia
estat tractat com a cec total en certs casos,
o com a vident, en d'altres.
Tot i que aquest programa va adreçat a
aquelles persones, la deficiència visual de
les quals s'acosta força a la ceguesa, cosa
lògica tenint en compte que són les que
més problemes de funcionament presenten, també poden beneficiar-se'n altres
usuaris amb una agudesa visual més gran.
L'Equip de Rehabilitació Visual està
constituït per; assistent social, oftalmòleg,
òptic i tècnics de rehabilitació visual.
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5. SUPRESSIÓ DE LES BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES EN L'EDIFICACIÓ
{BAE. 1984-1991)
Accés als edificis d'ús públic.
- Dels possibles accessos que tingui
l'edifici, almenys un d'ells haurà de ser accessible a les persones amb mobilitat reduïda.
- Els espais de comunicació horitzontal
dintre de les àrees d'ús públic tindran unes
característiques que permetin el desplaçament I maniobra a qualsevol persona amb
mobilitat reduïda.
- La comunicació vertical entre les diferents àrees dels edificis d'ús públic s'haurà
de fer mitjançant un element constructiu
(rampes) o mecànic (aparell elevador), accessible i utilitzable per persones amb mobilitat reduïda.
- En tots els edificis d'ús públic, hi haurà
serveis higiènics accessibles.
A Granollers, un exemple d'escola que
s'adapta als requisits de la BAE és el
Col·legi Públic Ponent.

Vacunacions

L'administració de vacunes és una m
sura clara per evitar la presència de deficiències mentals, incapacitats físiques
anatòmiques o orgàniques, dèficits sensorials, etc, causades per certes infeccions
de l'organisme.
El pla de vacunacions sistemàtiques ha
continuat el seu desplegament, iniciat
abans de 1982.
Salut escolar

Les realitzacions fetes des d'aquest
programa comprenen els exàmens de salut
i l'educació sanitària. Els exàmens de salut
tenen una clara voluntat de detecció i prevenció de malalties. Es realitzen a tots els
nens de 1r., 5è. i 8è. de bàsica, que assisteixen a escoles públiques o privades subvencionades. És un programa que es considera ben implantat arreu de Catalunya,
des de l'any 1983. L'educació sanitària a
les escoles valora la importància d'actuar
sobre persones en edat de formació física,
mental i social, ja que les capacitats d'ad6. PROGRAMA DE PREVENCIÓ
quisició de coneixements, conductes i hàEN LA INFÀNCIA
bits positius de salut, i la receptivitat estan
en el moment més favorable del seu deEls programes de protecció i promoció
de la salut en la infància, més directament senvolupament.
Es considera idoni el marc escolar, perrelacionats amb la prevenció de les dismiquè és el lloc on s'aculi la totalitat de la ponucions, es realitzen en llocs diferents en
funció de les característiques específiques: blació al llarg de diversos anys, i això permet fer una tasca continuada. El control sa- Vacunacions sistemàtiques.
nitari a les escoles bressol s'inicia el curs
- Protocols de pediatria preventiva.
1983/84.
- Estimulació precoç.
A partir del curs 1990/91, s'administra
- Salut escolar.
la
vacuna
triple vírica a 5è. d'EGB i l'anti- Accidents.
tetànica a 8è.
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7. ANNEX
DADES SOBRE EVOLUCIONS DE SERVEIS
CURS 1981-1982 A 1992-1993
SERVEIS

NOMBRE DE PROFESSIONALS
1981-1982
1986-1987
1992-1993

Equips d'Assessorament i
Orientació Psicopedagògica

15

230

453

Mestres especialistes per a l'educació
especial en centres ordinaris públics
d'ensenyament primari

550

828

1304

RECURSOS EDUCATIUS DE SECTOR (3): CURS 1992-1993
Serveis educatius
Nombre de professionals

EAP

CREDA

Programes educatius
per a alumnes amb
dèficits sensorials

247
5
Psicòlegs (1)
175
1
Pedagogs (2)
31
Assitents socials
6
Audioprotesístes
214
Logopedes
(Adscrits als EAP i als CREDA) Mestres especialistes per a alumnes amb dèficits visuals
— 2 3
(Adscrits al CREC)

RECURSOS EDUCATIUS ESPECÍFICS PÚBLICS, 0 FINANÇATS TOTALMENT 0 PARCIAL AMB
RECURSOS PÚBLICS, EN CENTRES DOCENTS. CURS 1992-1993. NOMBRE DE PROFESSIONALS
Centres educatius
ordinaris
Ensenyament primari
Professionals

Centres d'educació especial

Form. professional adaptada
Aprenentatge de tasques
Públics Privats Públics Corp. locals Privats Corp. locals Privats Total

Mestres especialistes
1304
d'educació especial
5
Fisioterapeutes
6
Logopedes
34
Educadors
Titulats superiors
(psicòlegs, pedagogs.
3
Monitors educ. física
Titulats de grau miljà
(assistents
socials...)
Font:
10 anys
de l'aplicació de
Mestres de taller

87
-

Ensenyament primari

260
(tutors)
17
28
67
12
20

148
(tutors)
6
0
39
10
42

490
(tutors)
53
76
171
34

23
(tutors)

60

la LISMI
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27
2.339
(tutors)
2
83
3
113
6
317
44
12
125
3
3

8. LES ESCOLES D'ESTIU DEL
VALLÈS ORIENTAL A L'ACTUALITAT

professionals de l'ensenyament.
Es va decidir que a cada Escola d'Estiu
es tractaria un tema monogràfic, capdavanAmb la normalització de la vida política,
ter i d'interès per al col·lectiu d'ensei a mesura que el Departament d'Ensenya- nyants. Fins ara han estat; "Educació Amment s'ha anat fent càrrec de la formació biental"^ 989), "Tecnologia I Educapermanent del professorat amb la finalitat ció"(1990), "Diversitat i Valors"(1991), etc.
d'actualitzar els coneixements i la visió gloL'estructura de l'Escola d'Estiu és la sebal de l'educació, la part dedicada a
güent:
aquests tipus de formació és minsa a les
- Conferències sobre el tema escollit,
Escoles d'Estiu del Vallès Oriental.
fetes per professionals de diferents àmbits:
Actualment, l'Escola d'Estiu del Vallès
professorat universitari, periodistes, sociòOriental continua amb la voluntat d'oferir legs, escriptors/es, polítics, etc.
una formació orientada a la renovació de
- Seminaris/cursos d'ampliació.
l'escola i millora de la seva qualitat.
Es procura que hi hagi diverses opEstà organitzada pel Casal del Mestre
cions.
de Granollers. El grup coordinador de l'EsTambé és un moment de relació Inforcola d'Estiu elabora el programa, tenint en mal entre els assistents, amenitzat per un
compte les necessitats i les inquietuds dels refrigeri.
professionals que treballen en educació a
Hi ha intercanvi d'experiències entre el
la comarca.
professorat de la zona; primer s'explica
S'han d'observar les línies obertes pel l'experiència, després es fa una mostra de
Departament d'Ensenyament, també, estar material i, a continuació, s'enceta una tertúal cas de les experiències innovadores que lia entre tots els assistents sobre el tema i
sorgeixen a la comarca, a d'altres zones, i els interrogants que susciti.
a fora de Catalunya. A partir de tota aquesL'Escola d'Estiu va néixer a la nostra
ta informació i demanda, es prenen les de- comarca l'any 1970; té ja una llarga història
cisions.
i tradició, i ha estat sempre un lloc de troL'any 1989, es va encetar una nova líbada, d'intercanvi, de treball en comú per a
nia a l'Escola d'Estiu del Vallès Oriental la millora de l'escola a la comarca.
adequant-la més a la manera de fer dels
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9. LOGSE

Decret 334/85,de 6 de març, pel que fa a
l'educació de les persones amb disminuLa normativa bàsica, emanada de l'Esció).
tat en matèria d'ensenyament, es concreta
-L'efectiva igualtat entre els sexes; el
en la Llet Orgànica reguladora del dret a
rebuig a tota discriminació, i el respecte de
l'educació (LODE, Llei Orgànica 8/85, de 3 totes les cultures,
de juliol) i en la Llei Orgànica d'ordenació
-El desenvolupament de les capacitats
general del sistema educatiu (LOGSE, Uei
creatives i de l'esperit crític.
Orgànica 1/90, de 3 d'octubre), així com en
-El foment dels hàbits de comportament
els reials decrets dictats en desplegament
democràtic.
d'aquesta última.
-L'autonomia pedagògica dels centres.
Pel que fa a l'educació de les persones
-L'atenció psicopedagògica i l'orientació
amb disminució, a més, caldrà tenir en educativa i professional (en matèria d'educompte el que disposen els articles 23 al cació especial, es regula al Reial Decret
31 de la Llei d'integració social dels mi- 334/85, 6 de març).
nusvàlids (LISMI, Llet 13/82 de 7 d'abril).
-La metodologia activa.
L'article 1 de la LOGSE estableix com a
-L'avaluació dels processos d'ensenyafinalitats del sistema educatiu d'àmbit esta- ment i aprenentatge.
tal, recollint el que ja preveia la LODE, les
-La relació amb l'entorn social, econòsegüents:
mic i cultural.
-El ple desenvolupament de la persona-La formació en el respecte i defensa
litat de l'alumne.
del medi ambient.
-La formació en el respecte dels drets i Amb la LOGSE, l'escola organitza el
llibertats fonamentals, i en l'exercici de la currículum de l'ensenyament especificant
tolerància i de la llibertat dins dels principis els Eixos Transversals que han d'impregdemocràtics.
nar tots els coneixements que l'alumnat ha
-L'adquisició d'hàbits intel·lectuals i tèc- de rebre a l'escola:
niques de treball.
Educació per a la Pau, Educació Vial,
-La capacitació per a l'exercici d'activiEducación per a la Igualtat d'oportunitats
tats professionals.
d'ambdós sexes, Educació Ambiental, Edu-La formació en el respecte de la plura- cació pera la Salut i Educació Sexual.
litat lingüística i cultural de l'Estat.
Es tracta d'àmbits educatius que no es
-La formació per a la pau, la cooperació circumscriuen a una àrea d'experiències i
i la solidaritat entre els pobles.
coneixements concrets, sinó que han d'esD'altra banda, com a principis del siste- tar d'alguna manera presents en totes
ma educatiu, l'article dos de la LOGSE
elles.
n'estableix els següents:
Aquest tipus d'ensenyament i aprenen-La formació personalitzada (Prevista a
tatge s'ha de transmetre de manera creatila LISMI i els Reials Decrets 2639/82 i va, equilibrada i crítica.
334/85).
Aquesta programació l'ha de realitzar el
-La participació i col·laboració dels pa- professorat, i també el desenvolupament
res o tutors (Prevista i regulada pel Reial de la planificació.
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10. ESQUEMA COMPARATIU DELS SISTEMES EDUCATIUS: LGE - LOGSE
ESTRUCTURA
DEL SISTEMA
EDUCATIU - LGE 1970

ESTRUCTURA
DEL SISTEMA
EDUCATIU - LOGSE 1990

r
UNIVERSITARI

T
MÓN DEL
TREBALL

UNIVERSITARI

MÓN DEL
TREBALL

anys
d'edat
ETP 2n„ - RCompl.
nivell
COU

FP2

18

BATXILLERAT

16
16
BUP

2n Cicle

FP1

3 l
Cicle Superior

12
12

1r Cicle

ETP
1r nivell

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA

Cicle Superior
Cicle Mitjà EGB

Cicle Mitjà

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

Cicle Inicial

Cicle Inicial

Parvulari

2n Cicle

Llar d'infants

EDUCACIÓ INFANTIL
1 r Cicle
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11. CENS ESCOLAR COMPARATIU : 1991 -1994
CURS 1991-1992
C. PÚBLICS • PRIVATS

CURS 1992-1993
C. PÚBLICS • PRIVATS

CURS 1993-1994

CURS 1994-1995

C. PÚBLICS • PRIVATS

C, PÚBLICS - PRIVATS

ED. INFANTIL

729

1.000

873

972

944

898

941

816

ED. PRIMÀRIA

3.636

3.598

3.396
...

3.549

3.139

2.834

3.337

—
...

159
...

3.428
...
...

37

—

ESO

—

BATXILLERAT

—

—
...

...

264

...

BUP-COU

1.834

903

1.764

894

1.750

889

1.738

896

FP

2.400

316
...

2.547

2.859

297

2.921

...

304
...

229
...

5.817

8.580

5.719

8.851

MÒDULS II

TOTALS

TOTAL ALUMNAT

—

8.599

14.416

14.299

Dades recollides pel Servei d'Ensenyament de Granollers
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—

14.363

—

5.512

11

8.746

14.024

5.278
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S e g o n a

p a r t

Guia de serveis educatius

Foto" Fem un llibre gegant", 1990.
Font: Seminari de literatura infantil del Casal del Mestre.
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PRESENTACIÓ

En aquest capítol es descriu de forma sistemàtica l'equipament escolar de Granollers. Hem agrupat els centres d'ensenyament per etapes
educatives, tituiaritat i per ordre cronològic de fundació. En els apartats
de l'ensenyament especialitzat, del no reglat i dels serveis educatius s'ha
seguit el criteri de classificació segons la tituiaritat. Aquest manual omple
el buit existent en informació educativa, per això ha estat necessari un
treball de recerca en els propis centres, on cada un ha ofert una síntesi
que informa sobre la seva realitat concreta.
Tothom és conscient que aquest capítol no inclou tota la informació de
què els centres disposen, però per raons d'espai i difusió, calia centrar
l'atenció en punts concrets.
La història de cada equipament ajuda a comprendre la realitat educativa local. Així també, la descripció dels carrers vol ser una aportació més
a situar-nos i aprofondir en el coneixement de la ciutat. Tot seguit s'especifiquen aspectes generals de l'ensenyament en el moment d'elaboració
de la guia.
El cens escolar està pres de! curs 1994/95. Pel que fa al període lectiu, l'ensenyament primari té un calendari escolar per al professorat que
va des de l'u de setembre al trenta de juny. El temps lectiu per a l'alumnat
és del 15 de setembre al 23 de juny. De dilluns a divendres.
Pel que fa a l'horari lectiu, es diferencien les escoles públiques: 9-12
del migdia, 3-5 de la tarda, (amb una hora diària d'exclusiva de permanència en els centres) de les escoles privades: els matins són lectius
fins la una del migdia.
Les escoles públiques es defineixen com a laiques. Pel que fa a les
escoles privades, cadascuna es defineix en la seva descripció. Els períodes de vacances es reparteixen en el temps de Nadal, Setmana Santa i
Estiu per a tots els centres.
Les escoles-bressol i l'ensenyament secundari i especialitzat mantenen un horari que s'especifica a cada centre.
Pel que fa a les activitats, d'ençà de la LGE i la creació de les Escoles
d'Estiu, s'ha anat difonent la renovació pedagògica en la recerca d'un ensenyament actiu, basat en el desenvolupament personal de l'alumnat, i
l'organització d'activitats i sortides de treball per observar la naturalesa:
vegetació i fauna, o per experimentar la transformació de primeres matèries en productes manufacturats. Les estades de colònies per afavorir la
convivència els viatges de final d'estudis són freqüents.
L'aplicació de la Normalització del català també s'especifica a cada
centre.
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ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
"CANGUR"
Adreça: av. Prat de la Riba, 84
Telèfon: 879 30 12
Tipus: Municipal i catalana.
Horari: L'horari escolar és de 8 del matí
a 6 de la tarda.
Calendari escolar: La 2a. quinzena de
juliol i el mes d'agost és tancat.

Edat d'admissió: L'edat dels infants està inclosa entre els 4 mesos i els 3 anys
alumnes, distribuïts en 5 aules.

Menjador: L'escola facilita el servei de menjador. Té capacitat per atendre 70 nens/es

Pati; La mainada pot gaudir d'una bona extensió de pati per córrer i jugar. Aques
te compta amb elements i material educatiu. També hi ha bastants arbres: oms, acàcies,
mèlies, un llimoner i un taronger.
Activitats: Altres tasques educatives són les celebracions de les festes populars, curset
de natació a la piscina; així com la col·laboració amb l'Associació Cultural per fer les activitats de cinema, música i teatre. També es realitzen colònies a una granja a final de curs.

Història: L'escola "Cangur" està situada a l'anomenat barri del Camí Ral, relativa
prop del centre de la ciutat. L'any 1972, s'obre una escola bressol a unes dependències
municipals pròximes a l'actual edifici. El 6 d'octubre de 1977, es crea ei Patronat Municipal,
i es reestructura l'escola bressol. En aquest curt 1977-78, es crea la Comissió de Pares. El
9 d'octubre de 1980, s'aproven els Estatuts del Patronat Municipal d'Escoles Bressol.
•el 21 al 27 de maig de 1984, participen a la "Setmana de sensibilització per a les Escoles Bressol. Coneguem l'Escola Bressol". El curs 1984-85, es disposa de metge escolar
a càrrec dels Serveis Municipals de Salut Pública. Aquest curs ja es compta amb el pati. El
curs 1987-88 s'inaugura l'escola actual.

Carrer: Enric Prat de la Riba (Castellterçol 1870-1917). Fou un destacat personatg
la política i cultura catalanes. Participà en la redacció de les Bases de Manresa en 1892,
Edità, així mateix, un "Compendi d'Història de Catalunya" (1898), entre altres obres. Fundador de "La veu de Catalunya" (1899). Fundador i màxim dirigent de la Lliga Regionalista
(1901). Va publicar "La Nacionalitat Catalana" on va fixar ia teoria nacionalista de! catalanisme conservador. El vallesà Prat de la Riba fou President de la Diputació de Barcelona i
de la Mancomunitat de Catalunya. Prat de la Riba va convertir el regionalisme català en teoria nacionalista.
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ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
"LA TORTUGA"
Adreça: d Garrotxa, 8
Telèfon: 870 93 52
Tipus: Municipal i catalana.
Horari: Està oberta des de les 8 del
matí fins a les 6 de la tarda.
Calendari escolar: L'escola està oberta
fins al 15 de juliol. La segona quinzena de
juliol i durant l'agost, és tancada. La primera setmana de setembre es dedica a la preparació del nou curs.

Edat d'admissió: Hi poden assistir els nens i nenes des que tenen 12 mes
anys.

Menjador: El servei de menjador funciona des del curs 1993-94. Hi ha places per a to
l'alumnat. Per manca d'un espai adient, s'utilitzen les aules per a menjador. El centre està
equipat, i l'alumnat pot fer la migdiada, havent dinat. Actualment es queden al menjador 15
alumnes, atesos per totes les educadores del centre. S'ha procurat que hi hagi coincidència horària dels dos torns, de manera que el servei i l'atenció pugui ser més eficaç.

Pati: L'escola disposa d'un espai d'esbarjo. S'hi accedeix directament des de les cl
ses a través d'una rampa. Té sorra i arbres; 1 eucaliptus, 1 pollancre, 1 mèlia, 1 om, 1 morera, 1 arç negundo, 1 acàcia i un petit ametller.
Activitats: A més de diverses sortides pel barri, s'organitzen colònies i dues
una a la tardor, al Montseny, i una altra, a la primavera, a una casa de pagès. També se
celebren algunes festes populars. Assisteixen a les activitats de cinema, música i teatre de
l'Associació Cultural,

Història: L'escola bressol municipal va obrir les portes el curs 1977-78. L'A
Veïns i un grup de mestres van promoure que s'obrís l'escola, i van sol·licitar el funcionament del centre a l'Ajuntament. Inicialment estava pensada com escola bressol laboral, és
a dir, per a mares que treballaven, i havien de justificar-ho per portar-hi els fills. L'edifici ja
existia des dels principis del barri, i el van aprofitar. N'ocupaven la meitat, i a l'altra meitat hi
havia el Parvulari del C.P. Celestí Bellera. El primer any també va funcionar el servei de
menjador. A l'actualitat està regit pel Patronat Municipal de les escoles bressol.
Carrer: Garrotxa, és el nom d'una comarca de
lleu solcat per volcans. És una comarca amb una
va humitat i un paisatge verdíssim genuí, on s'hi
ria bellesa. No en va ha estat tema de pintors, seu

Catalunya que es distingeix pel seu regran abundància d'aigua. Destaca la setroba la Fageda d'en Jordà, d'extraordinàde l'escola paisatgística d'Olot.
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ESCOLA BRESSOL NOSTRA
SENYORA DE FÀTIMA
Adreça: carretera de Caldes, 19
i c/ Sardana s/n
Telèfon: 849 38 83
Tipus: Privada, confessional, predomina
la llengua castellana.
Horari: L'horari és de 9 del matí a les
6 de la tarda.
Calendari escolar: El període de vacances d'estiu és juliol i agost.
Edat d'admissió: Funcionen dues classes molt espaioses i alegres, sempre pensant
amb la psicologia del nen/a de 18 mesos a 4 anys. Gaudeixen del seu funcionament 42 infants.

Menjador: Hi ha servei de menjador; també han organitzat les instal·lacions de l'
psicomotricitat, i un altre espai per poder descansar i dormir la mainada.
Pati: Disposa de dos patis amb l'ombra i l'alegria d'uns quants arbres.

Activitats: Celebren les festes del calendari religiós i les més pròximes a la parr
així com les típiques catalanes; la Castanyada i St. Jordi. També festegen el Carnestoltes.

Història: L'escola és de nova construcció, inaugurada el setembre de 1981. El lo
de la Parròquia Fàtima. L'escola està gestionada, des de la seva inauguració, per les germanes "Hijas del Divino Cielo", orde d'origen italià.
Carrer: Carretera de Caldes, és la via de comunicació que uneix Granollers amb Caldes de Montbui.
Sardana, dansa popular catalana.
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ESCOLA BRESSOL ARLEQUÍ
Adreça: cl 1 r Marquès de les
Franqueses, 41
Telèfon: 847 11 03
Tipus: Privada i catalana.
Horari: L'horari escolar és de les 7
del matí a les 8 del vespre.
Calendari escolar: El mes d'agost
tanca per vacances d'estiu.

Edat d'admissió: L'edat de la quitxalla està compresa entre els 6 mesos i e
Estan distribuïts en quatre aules.
Menjador. La instal·lació del menjador té cabuda per a 31 nens/es.
Pati: La mainada pot gaudir d'un pati gran, amb cobert i arbres.

Activitats: Com a activitats complementàries, participa en [es activitats de l'Ass
Cultural. Edita la revista escolar "DAU", amb dibuixos dels nens/es, que es reparteix entre
els pares. Se celebren les festes populars, i s'organitzen excursions i colònies.
Història: La data de fundació de l'escola data del mes de setembre de 1975,

Carrer: 1r Marquès de les Franqueses és el títol que fou concedit l'any 19
Sampera i Torres, senyor del Castell de Montsoriu.
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ESCOLA BRESSOL ELS INFANTS
Adreça: cl Foment, 44, baixos 3a-4a,
Telèfon: 870 95 82
Tipus: És una escola bressol, laica,
catalana i privada. Ha atès casos
diversos d'integració, com nens sords,
amb espina bífida, amb lesió cerebral,
síndrome de Down ... i també nens
del servei de l'Assistència Social
de l'Ajuntament.
Horari: Tenen obert de 8 del matí a 6 de la tarda.
Calendari escolar: El mes d'agost és tancat.
Edat d'admissió: L'edat dels infants comprèn des d'un fins a tres anys.
Menjador: Tenen menjador propi, amb capacitat per a 20 persones.
Pati: El pati, una terrassa separada per edats, fa 200 m2 i hi ha un cirerer, un llimoner,
ó
un avet i una prunera, a més de rosers i geranis. Hi ha un tros cobert, amb gronxadors i tob
bogan.
Activitats: Celebren les festes populars; van a les activitats de cinema, música i teatre
de l'Associació Cultural, i fan una sortida al mes, relacionada amb el centre d'interès treballat: una granja, el bosc, el barri, el zoològic...
n
Història: Aquesta escola es fundà el setembre de 1976. Deu anys després, se'n remodelava l'espai interior. L'horari també ha variat. Al principi era de 8 del matí a 8 del vespre i
dissabtes al matí. Des de 1993, és una de les llars d'infants que ja està autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
Els llibres de la biblioteca, sobre temes d'educació infantil dels primers anys, estan al
servei de tes educadores i dels pares.
Carrer: Foment és el nom amb que fou designat un dels departaments ministerials del
govern des de 1847 fins al desembre de 1931, que prengué el nom d'Obres Públiques.
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ESCOLA BRESSOL PATUFET
Adreça: d Pintors Vergós, 6 1 r. 1 a
Telèfon: 870 10 49
Tipus: Privada, laica i catalana.

Horari: Obre a tres quarts de 8 de!
i tanca a un quart de 8 del vespre.

Calendari escolar: Tanca el mes d'ago
per vacances d'estiu.
Edat d'admissió: Els infants atesos tenen des dels 8 mesos fins als 3 anys. El centre té
capacitat per a 30 alumnes.

Menjador: Actualment no hi ha servei de menjador. Aquest servei depèn de l
de les famílies.
Pati: A l'escola hi ha una terrassa assolellada de 60 m2, envoltada de jardineres i amb
cobert metàl·lic reixat, com a protecció.

Activitats: Acostumen a fer quatre excursions a l'any, una per a cada estació
la setmana solen fer visites pel barri.

Història: Aquesta llar d' infants es fundà, sota patrocini privat, el setembre
estava situada al carrer Josep M de Segarra, 17; antic d Ramiro Ledesma, D'ençà que el
barri es reestructurà urbanísticament, s'edificaren noves costruccions. Aleshores l'escola
bressol es traslladà a l'immoble actual i té un espai d'esbarjo ampli i molt engrescador.
L'escola ofereix servei de mainaders a casa, conegut com a "cangurs", a les famíles que ho
sol·liciten. Pel que fa al nom de l'escola, "En Patufet" fou el nom de la primera revista infantil en català, apareguda a Barcelona el 1904. Al cap de 10 anys, començaren a sortir els
"Contes d'En Patufet", personatge que anava vestit amb barretina, faixa i esclops, i que era
molt i molt petit. Per això, passà a anomenar-se també d'aquesta manera els nens petits.
Ei primer símbol de l'escola va ser el Patufet dels contes, amb vestit típic català i un paraigua a l'espatlla. Fa uns 5 anys, la dibuixant Pilarín Bayés els en féu un altre, en què es fa
referència més aviat al significat de "nen petit".

Carrer: Pintors Vergós. Família de pintors destacats de Barcelona dels segles X
XVI. Foren deixebles avantatjats de Jaume Huguet. Una de les obres més destacades dels
Vergós és el retaule gòtic de Sant Esteve de Granollers, que fou venut a la Junta de Museus de Barcelona l'any 1915 per l'import de 150.000 ptes. Amb aquests diners es van iniciar les obres del nou hospital de Granollers. Actualment, el retaule es conserva al Museu
d'Art de Catalunya.
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ESCOLA BRESSOL BARRUFETS
Adreça: cl Espanya, 52-56
Telèfon: 840 12 20
Tipus: Privada i catalana.
Horari: L'horari establert és de les 8
del matí a les 7 del vespre.
Calendari escolar: Tancat el mes
d'agost per vacances d'estiu.
Edat d'admissió: L'edat dels infants està inclosa entre els 9 mesos i els 4 anys, distribuïts amb 5 aules espaioses segons f'edat. La capacitat de l'escola és de 100 alumnes.
Menjador: Gaudeixen dels serveis i instal·lacions del menjador 93 famílies.
Pati: Disposa d'un gran espai de pati de 200 m2, amb arbres. Les classes són alegres
amb vistes a l'exterior, o a aquest pati.
Activitats: El conjunt diari de la tasca educativa a l'aula, junt amb la celebració de
populars i sortides a la rodalia, permeten dur a terme et seu projecte educatiu que contempla l'evolució del nen de 0-6 anys, dins un context d'afecte i motivació, per potenciar la seva evolució madurativa.Compten amb l'organització de bons serveis complementaris: Pedagògics, sanitaris, psicològics i socials. Bons per sí mateixos, i per la professionalitat dels
mestres que amb tècniques noves i esforç aconsegueixen bona qualitat a l'escola bressol.

Història: Des de l'any 1978, un equip de professionals amb la mateixa inquietud g
na aquesta escola.
Carrer: Espanya, és el nom amb què es denomina l'Estat Espanyol.
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ESCOLA BRESSOL KINDERGARDEN
Adreça: d Girona, 75, pral.
Telèfon: 849 06 48
Tipus: Privada, laica i catalana.
Horari: Està oberta des de les 8 del
matí fins a les 8 del vespre.
Calendari escolar: El centre està
tancat durant el mes d'agost.

Edat d'admissió: S'atenen infants des dels 3 mesos fins als 4 anys. Hi h
xos. Alguns hi van a hores i d'altres només alguns dies, segons l'horari dels pares. Té capacitat per a 38 nens/es.

Menjador: El menjador funciona per torns, i s'hi queda la meitat de l'alumnat.

Pati: Els nens/es poden sortir a jugar a una terrassa que compta amb: un so
cobert amb taules i bancs, un pati cobert i amb gespa per als més petits i el pati gran, que
és comú per a tots. En aquesta terrassa hi ha plantes i una figuera, que prové d'un pati inferior.

Activitats: Es fan sortides setmanals per la ciutat quan fa bon temps. Dues
sions durant la primavera i estiu, i convivències des de fa 2 anys.

Història: Aquesta llar d'infants es fundà el 1979. S'escolli Kindergarden p
de la primera escola de pàrvuls o "casa de nens" que havia fundat, l'any 1837, el pedagog
alemany Fròbel, la qual esdevingué model de molts altres jardins d'infància. Els trets que la
caracterizen són una més gran llibertat del nen/a, i la pràctica d'exercicis, jocs i esbarjo a
l'aire lliure, per tal d'obtenir un desenvolupament harmònic de les facultats i aptituds naturals dels infants.
Aquesta llar d'infants compta amb un servei psicopedagògic i pediàtric. També ofereix
un servei de "cangurs" a qui ho necessiti els dissabtes i festius.
Carrer: Girona, ciutat catalana.
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ESCOLA BRESSOL SOL SOLET
Adreça: av. Prat de la Riba, 13
Telèfon: 870 93 57
Tipus: Privada i catalana
Horari: L'horari de la llar d'infants és
de 9 del matí a les 6 de la tarda.
Calendari escolar: Només tanca el
mes d'agost per vacances d'estiu.
Edat d'admissió: Acull infants d'un any i mig a tres anys.

Menjador: També està a disposició de la quitxalla la instal·lació del menjador
buda per a deu alumnes.
Pati: És un espai d'esbarjo amb un petit cobert i arbres.
Activitats: Es realitzen molts treballs manuals. També celebren les festes populars, que
les engloben a la programació. I, com a tasques complementàries, fan sortides a la natura i
espais oberts.
Història: L'escola es fundà l'any 1980.
Carrer: S'explica a l'Escola Bressol "Cangur".
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ESCOLA BRESSOL
ELS ROSSINYOLS
Adreça: d Menéndez Pelayo, 2-4
Telèfon: 870 84 76
Tipus: Privada, laica i catalana.
Horari: L'horari és des de les 7 del matí
a 2/4 de 9 del vespre.
Calendari escolar: Està obert de dilluns
a divendres. 1 només fan vacances
el mes d'agost.

Edat d'admissió: Les mestres i educadores atenen la mainada des de 4 m
anys. Aquesta llar d'infants està composta per 8 aules i dóna cabuda a 130 infants.
Menjador: Té servei de menjador amb capacitat per a 50 nens/es.
Pati: L'espai d'esbarjo és un patí exterior.
Activitats: Com a activitats complementàries de la programació de l'aula,
amb l'Associació Cultural amb les tasques de cinema i teatre. A més a més, se celebren
les festes tradicionals i, a final de curs, amb el bon temps, es fa gatzara al carrer, que ja
s'ha fet popular entre els veïns. També s'organitzen excursions, sobretot a la muntanya i a
Barcelona , al Zoo i al Port.
Història: L'escola es fundà ei curs 1982-83,

Carrer: Menéndez y Pelayo (Santander 1856-1912). Historiador de la cultura. D
a Barcelona, de M, Milà i Fontanals (1871-73), que el féu hereu de la seva biblioteca i documentació. El 1874 s'havia llicenciat a Valladolid. L'any 1878 guanyà la càtedra de literatura espanyola a la Universitat de Madrid, inclogué al programa les literatures hispanoamericana, catalana i portuguesa.
El 1881 va entrar a l'Academia Espahola, amb un discurs sobre "La poesia mística en
Espaha", que s'obre amb Llull i es clou amb Verdaguer.
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ESCOLA BRESSOL MOIXAINA
Adreça.d Roger de Flor, 10-12, 1 r pis
Telèfon: 870 48 93
Tipus: Privada i catalana
Horari: De 2/4 de 8 del matí a les 6
de la tarda.
Calendari escolar: Segueix ei curs
escolar. Tancat a l'agost.
Edat d'admissió: Des dels quatre mesos fins als quatre anys.
Menjador: Sí. L'escola compta amb el servei de cuina a la pròpia escola.
Pati: L'espai d'esbarjo és una terrassa oberta a migdia, de 400 m2, adaptada com a jardí i àrea de joc.

Activitats: Es realitza un servei de cursos de natació. L'escola compta amb un servei d
psicòleg i pedríatria. Participen en les activitats de l'Associació Cultural. Es fan colònies i
excursions a diversos indrets que fan més comprensible i proper l'entorn natural i social.
Història: La fundació de l'escola bressol data de l'any 1983.

Carrer: Roger de Flor, Almogàver, visqué durant el segle XIV. Guerrer d'ofici coman
l'expedició dels almogàvers a Orient.
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CP PEREANTON
Adreça: cl Antoni Espí i Grau, 3
Telèfon: 879 46 44
Tipus: Públic, d'immersió.
Nombre d'alumnat: L'escola compta
amb 257 alumnes i 215 famílies.
Menjador: Sí, amb capacitat per a
100 places. En fan ús uns 70 alumnes.
Biblioteca: Sí

Gimnàs: Per la manca d'aquest espai, s'utilitzen les instal·lacions de l
on s'arriba amb transport escolar.
Altres dependències: Aula d'ordinadors.
Idioma: La llengua estrangera és l'anglès, des del curs 1976/77.
Revista: Editen una revista cada trimestre.
Apa: La seva fundació data de 1964.

Història: El Col·legi Públic Pereanton s'inaugurà l'any 1919. Acoll
a l'escola de l'antic convent de Sant Francesc. Aquest centre fou construït gràcies al granollerí D. Genis Pereanton i Forns, afincat a Madrid, que havia cedit els diners, el 17 de gener de 1918, per construir l'edifici conegut com els col·legis nous. L'arquitecte fou Jeroni
Martorell. A la façana exterior, sobre la porta, es pot llegir una inscripció que diu al final:
"Don Ginés Pereanton y Forns quien recordando la antigua escuela donde inicio su cultura,
ofrenda a la villa natal este edificio".(9 de setembre de 1919).
El desig de l'esmentat prohom fou que l'escola portés el nom de "Escuelas Nacionales
de San José". Aquest centre es troba enregistrat el curs 1925/26 amb el nom de "Escuela
Nacional Graduada de ninos - Granollers". Perdura fins a l'any 1930, en què rep el nom del
mecenas Genis Pereanton. En el document de cessió, s'escriu: "cedeix 100.000 pts, per
construir un edifici destinat a ensenyament". Aquest edifici s'havia de realitzar respectant la
capella, enderrocant el convent de Sant Francesc i "aprofitant els materials procedents de
l'enderroc de la zona del convent per a les noves construccions de l'escola".
A l'actualitat, l'immoble està format per la sala que ocupà l'església i una construcció
adossada amb diverses habitacions. Al costat s'aixeca l'escota. En un petit pati interior de
l'edifici, es troba un pou d'aigua, tot fa suposar que l'escola s'edifica en l'espai de l'hort del
convent. És a dir, que no s'enderrocà, i el col·legi es va construir a l'hort de l'antic convent
de Sant Francesc. El que s'enderrocaren foren els claustres que s'esmenten a l'Acta Muni-

SERRA, Rosa; LLOBET, Núria; GARCIA. Carme; CLADELLAS, M. Dolors (1995)
«Canvi i continuïtat de l'ensenyament a Granollers (1857-1994)»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 6 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

cipal del dia 6-7-1860: "Falta teulada a l'escola dels nens als Mínims. S'acorda 4000 rals i
emblanquinar els claustres".
En el moment de la cessió del pressupost per a la nova construcció, es realitza un informe de l'equipament, i es descriu que "per tal de poder realizar les obres s'hauran de desallotjar l'escola, el parc de bombers, el jutjat i el dipòsit municipal que es troben a l'edifici, i
convindrà urgentment trobar-los un lloc on instal·lar-los". La nova construcció, un cop acabada, va quedar de propietat municipal. L'alumnat estava repartit de manera que a la planta
baixa es trobava l'escola de les nenes i al primer pis l'escola dels nens. Seguien un horari
lectiu repartit entre les 8-12 del matí i les 2-6 de la tarda. De dilluns a dissabtes al matí; el
dijous a la tarda era festiu. Sortien al pati al matí i a la tarda. Les edats de l'alumnat matriculat oscil·lava entre 4 i 14 anys. L'etapa anterior a la Segona República, la llengua vehicular de l'ensenyament era el castellà; tot i que la comunicació entre l'alumnat i entre el professorat era el català.
Durant la República, l'escola eixamplà l'àmbit d'aprenentatge fora de l'estricte espai escolar. És realitzaven sortides a peu a la Font de Can Poal, a Les Franqueses; a tes Tres
Torres de Lliçà, per tal de visitar una granja; a la Font del Cargol a la Torreta, i a la Font del
Ràdíum, al Coll de la Manya. L'any 1932, van plantar moreres al carrer de Sant Jaume, durant la celebració de la Festa de l'arbre, i es va regalar un llibre en català a cada alumne
participant. El curs 1927/28, es crea l'escola de música en el col·legi Pereanton, hi romandrà fins l'any 1935. L'any 1930, l'escola rep una dotació bibliogràfica per instal·lar una
biblioteca. A partir de 1932, es comptabilitza l'adquisició de bibliografia en català: "Bon
Company","La Terra Catalana", "Lectures d'Infants", "Lliçons de coses", Diccionari Pompeu
Fabra. S'amplia ei 25 d'abril de 1936 amb una dotació que permet muntar una biblioteca a
les aules. Del que es desprèn per tota aquesta orientació pedagògica que l'escola estava
vinculada al moviment d'Escola Nova. Les últimes comunicacions escrites d'aquesta època
que es troben en el centre daten del 30 de juny de 1936, i corresponen a les colònies d'estiu que es realitzaven fora de Granollers en dues tandes. Tenien una durada de vint-i-un
dies cada una. Un grup anava a Hostalric I un altre a Pineda de Mar. S'hostatjaven en unes
fondes. Els acompanyants eren el professorat de l'escola.
En el període bèl·lic, l'escola portà el nom de Lluís Castellà. Durant el bombardeig de
1938, l'escola rebé un fort impacte morí un mestre i l'edifici se'n ressentí. Resultà malmesa
la coberta de l'ala dreta, i les aules del primer pis quedaren en part inutilitzades per a la tasca escolar. Aleshores l'alumnat passà a l'escola Ferrer i Guàrdia,
El col·legi Pereanton va ser Centre de Col·laboració i s'impartiren uns cursos de matemàtica moderna el mes de juliol de 1968. Aquest cursos eren portats directament per la
Inspecció d'Ensenyament.
Aquest centre és una institució dins l'Escola Pública a Granollers; acollí l'alumnat de la
ciutat fins que, amb el creixement de nous barris, fou indispensable la construcció dels
nous centres escolars. Les adscripcions amb les escoles Joan Solans i Fàtima s'expliquen
en els capítols d'ambdues escoles. L'any 1984, una línia del Col·legi Públic Pereanton
s'unifica amb la Cooperativa d'Ensenyança Sant Esteve, i es crea l'escola nova Salvador
Espriu. A l'actualitat, el Col·legi Pereanton ja no té aules habilitades provisionals, i tot
l'alumnat està matriculat i acollit en el propi centre.
Lluís Castellà i Sanabra, Granollers (1878 - 1913) visqué al carrer de Sans núm. 9 de
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Granollers. Deixeble de Francesc Ferrer i Guàrdia. Exercí la professió de mestre a l'escola
laica del carrer Tarafa. Era, l'escola de l'Ateneu, un centre petit, d'escassos recursos i condicions precàries.
Fou empressonat durant els fets de "La Setmana Tràgica" i deportat a la presó de Maó
(Menorca). Després d'un temps, va emmalaltir de tisis, segons consta al llibre de Registre
d'inhumanacions de l'Ajuntament de Granollers. Des de Granollers, es va reivindicar la seva llibertat; quan finalment la hi concediren, la seva malaltia ja era irreversible, i morí el dia
31 de desembre, de l'any 1913, a l'edat de 35 anys.

El Demòcrata. Granollers, 4 Enero de 1914, ne 10.
La Muerte de Castellà. Honda impresiòn causo en esta villa la triste nueva del fallecimiento de don Luis Ca
tellà, ocurrido el miércoles de esta semana La terrible enfermedad que a los que por su libertad trabajaran hizo t
mer que acabarà con su vida en la soledad de la càrcel, solo le ha dejado gozar la alegria efímera de unos dias
libertad, de unas horas de sol. de unos momentos de paz al lado de su anciana madre, por quien suspirara un a
y otro y otro en la celda a que le llevarà su poco conocimiento de las leyes y el Delateu! fatidico, odioso, que
zara en dias tràgicos, esa gente que se llama la gent de bé. El entierro del infortunado maestro, fué un acto en
cual se demostraran las simpatías con que contaba el finado. Centenares de granollerenses acudieron a rendírl
postrer homenaje. En las calles por donde pasó la triste comitiva a los acordes de solemnes marchas fúnebres
terpretadas por la orquesta "La Catalana", habia mucha gente también, Diversas comisiones, entre ellas una c
puesta por la Junta Directiva de "La Unión Liberal" en pleno. fueron testimonio elocuente del dolor experimentad
por el fallecimiento de esa nueva víctima de la ley de jurisdicciones. Las coronas que se colocaron sobre el féretro
cubierto con la bandera del partido republicano. pudieron ser para la pobre madre un triste consuelo al ver que s
hijo era querido por sus convecinos, que querían participar con ella del dolor de la desgracia. En el cementerio l
bre, hasta el cual a pesar del trio, fueron casi todos los que formaban el cortejo había inmenso gentío. ante e
Font:
se desArxiu
cubrióHemeroteca
el cadàver deMunicipal
Castellà, pronunciando nuestro amigo, don Esteban Garrell, sus sentidas palabra
agradeciendo a todos la asistencia a aquel piadoso acto.
D.E.P.
Carrer: Antoni Espí i Grau. (Figueres,21-1-1845-Granollers,16-3-1909). Estudià al Seminari de Girona i a la Facultat de Ciències de Barcelona. Començà a impartir l'ensenyament a Granollers el 7 d'agost de 1866, als 22 anys. Dos anys més tard,i amb la titulació
suficient, exerceix al col·legi situat a l'antic Convent de Sant Francesc. L'any 1874, es traslladà a Elx per motius de salut. Després es desplaçà a La Roda (Albacete). A Guadalajara,
va fundar una institució educativa. L'any 1885, torna a Granollers i reassumeix la direcció
de l'ensenyament mitjà fins al seu traspàs, l'any 1909. La població de Granollers, aleshores
d'uns vuit mil habitants, agraint-li ta seva aportació, li reté un homenatge l'any 1921 i, durant la Festa Major, s'inaugurà una exposició de treballs i es canvià el nom del carrer Sant
Francesc pel de "Antoni Espí i Grau", en recrd del seu mestratge. És un carrer cèntric, curt,
amb quatre edificis culturals de la ciutat: El Col·legi Públic Pereanton, la Casa de Cultura
Sant Francesc, l'Escola de Música Josep M. Ruera i la nova biblioteca de Can Pedrals.
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C.P. JOAN SOLANS
Adreça: pl. de Sant Miquel, 20
Telèfon: 870 43 99
Tipus: Es tracta d'una escola pública,
castellana í d'immersió fins a 3r. curs
de primària.
Nombre d'alumnat: L'escola compta
amb 266 alumnes i 212 famílies.
Aquesta escola és d'una línia.
Menjador: L'escola no compta amb servei de menjador.

Biblioteca: Sí, a càrrec dels mestres, dos dies a la setmana, de 12 a 1 del migdia
alumnes poden consultar, fer els deures i fer ús del servei de préstec.
Gimnàs: No. Per això han de fer ús d'una pista del pavelló "El Tub", i un
ció Física al Pavelló Olímpic.

A7fres dependències: El curs 94-95, s'han iniciat les classes de Naturals al laborator
per als alumnes de Cicle Superior.
Idioma: La llengua estrangera és l'anglès.

Revista: Es posà en marxa el curs 1992-93, i se'n fa una edició a final de curs.
Apa: Existeix des de 1979, i organitza activitats de mecanografia, anglès i esports.

Història: Tot i que el mes de gener de 1930 ja hi ha uns plànols de Manue
futura escola, no és fins al 19 de juliol de 1934 que l'Ajuntament acorda la construcció, a la
zona sud de la població, d'un edifici destinat a Escoles de pàrvuls amb dues seccions, i
aprova el projecte sota la direcció de l'arquitecte Manuel Lassús i Pecanins. En aquells moments, Manuel Raspall no se'n podia fer càrrec perquè havia d'atendre diverses poblacions
oe les quals n'era l'arquitecte municipal.
Aquest parvulari constava de dues aules de 64 m2, i estava pensat per acollir uns 50
alumnes a cada una. També tenia sala de professors, de material, i patis coberts. Els terrenys feien més de 7.000 m2.
L'edifici es va construir amb orientació sud-sudoest per raons de clima. A més, en tot
moment es pensà que potser més endavant caldria engrandir-lo, perquè, en aquells moments, era una zona de creixement urbanístic. Solament hi havia cases de planta baixa al
carrer Ricomà i, excepte el centre escolar, tot eren camps.
El dia 11 de febrer de 1935, es decidí que la subhasta tindria lloc l'1 de març i que les
obres s'haurien de fer en un període de sis mesos.
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Efectivament, s'obriren dues classes mixtes, separades en primer i segon grau de parvulari que portava llavors el nom de Lufs Bello, però després de la guerra civil passà a anomenar-se Joan Solans. Depenia de la direcció del col·legi Pereanton fins que es produí el
creixement previst, i va caldre enderrocar l'edifici per construir l'actual escola inaugurada el
18 de juliol de 1969, amb altres edificis de la ciutat. Durant ei franquisme, es feia coincidir
algunes inauguracions amb la data de l'inici del conflicte bèl·lic.
Durant els últims cursos, l'escola tenia una classe mixta de pàrvuls i una classe mixta
unitària. Amb el nou edifici l'escola passà a tenir tots els cursos; amb la implantació de LGE
s'independitzà del Col·legi Pereanton.

Luis Bello. (Alba de Tormes, Salamanca 6-XII-1872 - Madrid 5-XI-1935). Estud
L'any 1898 ingressà com a periodista a la redacció del "Heraldo de Madrid".
Més tard, fou corresponsal a París del diari "Espaha", fundat per Manuel Troyano i en el
qual va tenir de companys Azorín, Maeztu i López Pinillos, entre d'altres.
En aquesta època (1916-17), fou diputat a Corts. Després va dirigir "El Liberal" de Bilbao i, finalment, s'incorporà a la redacció de "El Sol" de Madrid, des d'on va fer una intensa
campanya a favor de l'Ensenyament, amb el títol de "Vista de escuelas".
Amb l'arribada de la República, fou elegit diputat a Corts per la circunscripció de Madrid, i destacà la seva actuació en defensa de l'Estatut de Catalunya. L'any 1935, militava
al partit d'Esquerra Republicana i era diputat per Lleida.
Joan Solans. Havia vingut a viure a Granollers l'any 1929. Era mestre del co
anton, i l'any 1935 en va ser el director. Era conegut com una persona molt cristiana. Durant el període bèl·lic, es produïren diversos atemptats contra persones civils, la vida de les
quals estava vinculada a la confessionalitat religiosa.
Joan Solans fou assassinat l'any 1936, als quaranta-cinc anys.
En acabar la guerra, es publicà a l'Ajuntament una lista de noms de persones rellevants
assassinades, entre els quals hi havia el seu. Llavors es decidí el canvi de nom de l'escola.

Carrer. La plaça del davant de l'escola s'urbanitzà i s'inaugurà el 23
Tant aquesta plaça com el barri porten el nom de Sant Miquel perquè antigament la casa que ara porta el número 113 del carrer Francesc Macià tenia una capella a la façana,
amb una imatge d'aquest sant, i se celebrava el sant de barri al davant.
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CP FÀTIMA
Adreça: d Maria Palau, s/n
Telèfon: 849 62 39
Tipus: Públic i d'immersió.
Nombre d'alumnat: L'escola compta
amb 267 alumnes i 170 famílies.
Menjador: Sí, amb 35 places.
Biblioteca: Sí, en horari escolar.
Gimnàs: No, s'utilitza el Pavelló Congost.
Altres dependències: S'utilitza una aula com a laboratori.
Idioma: La llengua estrangera és l'anglès.
Revista: S'edita una revista a final de curs.
Apa: Sí.

Història: L'escola obre les portes el curs 1959-60. Neix en un moment de gran ex
de la ciutat, a l'altre cantó del riu Congost, prop de Canovelles.
El barri acollí l'allau de població immigrant que caracteritzà l'augment demogràfic, explosiu i sobtat de moltes poblacions veïnes de Barcelona, entre els anys 1956 i 1980.
En el barri de l'estació del Nord, es construeix l'escola i després l'església que es dedicarà a Ntra. Sra. de Fàtima. Aquesta serà la denominació de l'escola i, a poc a poc, de tot
el barri.
En el seu inici, l'escola comptava amb sis aules: tres per a nenes i tres per a nens. Molt
aviat tingué servei de menjador, atès pel Restaurant Fàtima, per la manca d'instal·lacions al
propi centre.
L'any 1970, s'aplica la LGE que amplia l'ensenyament a vuit cursos. L'escola necessita
nous espais per poder organitzar la totalitat de cursos d'ensenyament primari. Per això
s'instal·len els alumnes en unes aules habilitades al carrer Espí i Grau, a l'edifici de l'actual
escola de Música Josep M. Ruera.
El CP Fàtima estava agregat administrativament al CP Pereanton; i l'alumnat dels dos
parvularis públics podien accedir a ambdues escoles de manera aleatòria. És per l'aplicació
de la LGE que s'incorporen els parvularis a les escoles de Primària com a Pre-escolar, i
deixen de tenir entitat pròpia com a escoles.
L'any 1981, s'inaugura un nou paveltó al costat de l'edifici antic, i queda reduït el pati.
En aquest nou edifici, s'instal·len els cursos de cicle superior; el centre gaudeix del nombre
d'aules necessari per atendre l'alumnat de Parvulari i EGB.
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S'aprofiten les obres d'ampliació per reformar l'edifici antic, se substitueixen les antigues estufes d'esclòfia de pinyó per la callefacció de gas.
Granollers i Canovelles segueixen creixent, i l'augment de la demanda de places escolars torna a fer necessari habilitar noves aules, unes al carrer Joan Camps i unes altres al
barri Ponent.
Aleshores, ia inspecció d'ensenyament va separar definitivament els col·legis Pereanton i Fàtima, i agregà a aquest últim les noves aules provisionals.
En els llibres d'escolaritat, apareix el segell de CP Fàtima el curs 1979-80. L'adscripció
definitiva de mestres es produeix el curs 1983-84.
Dos cursos després les aules provisionals deixaran d'estar agregades a CP Fàtima per
constituir una escola pròpia, encara sense edifici únic. Aquest s'inaugura l'any 1988 en el
barri de Ponent, i es tanquen les aules del carrer Joan Camps.
A la dècada dels anys 80, es proposa canviar el nom de l'escola substituint Fàtima per
Alexandre Galí. L'escola decidí que la denominació del centre fos aprovada pel Consell Escolar; reunit el 25-6-1987, acordà mantenir la denominació inicial de Fàtima, per majoria de
vots.
A l'actualitat, l'escola ja no té cap més aula exterior al centre, i acull l'alumnat del barri.
Ha reprès una regularitat de matrícula, després de ia construcció d'escoles en els diversos
barris que normalitzen la situació escolar.
Carrer: Maria Palau. Era una obrera tèxtil i treballadora incansable que junt
nes altres veïnes del barri veieren la necessitat d'ampliar els serveis culturals de la zona:
feia falta una escola. Va aconseguir les aportacions econòmiques que facilitaren l'adquisició del terrenys, on es construí l'escola pública finançada pel Ministeri d'Educació i Ciència
que fou incorporada dins la xarxa d'escoles públiques,
Maria Palau fou una gran dinamitzadora del projecte. Per tant, cal situar la seva personalitat i iniciativa com dos elements indispensables i molt significatius per a la vida del barri.
Va saber estar atenta i va comprendre les necessitats d'aquella societat creixent i, alhora,
activa per incidir en la marxa de la construcció d'una societat civil molt més culta, que possibilitaria l'accés a l'ensenyament i vetllaria per l'alfabetització de la infància.
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ENSENYAMENT PRIMARI
ALUMNAT MATRICULAT
ANYS
1960
1964

EDATS
De 6 a 12 anys
De 6 a 14 anys

Barri Nord
D. l·L
83
76
99
93

Barri Xarlet
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227 214
449 418
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TOTAL
D. H,
310 290
548 511

TOTAL
600
1.059

Població matriculada = 542 alumnes.
ESCOLES
•CP Fàtima =
310
• CP Pereanton =
69
• PP Escolapis =
25
• Carmelites V. =
17
• Grup escolar
Canovelles =
121
• Escoles Bressol = 10
• Parvulari =
25
L'any 1964 el barri del Nord té una extrensió de: 270 ha. i una població de: 1.304 habitants.
L'any 1964 Can Xarlet té una extensió de: 31 ha. i una població de: 4.941 habitants.
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• La procedència de la població immigrada és en un 50% d'Andalusia.
•També arriba d'altres zones com són Extremadura i Aragó.
Font: Estudio Sociológico. Pedró Bordes Roca. Parròquia Ntra. Sra. de Fàtima.
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CP FERRER I GUÀRDIA
Adreça: cl Roger de Flor, 123
Telèfon: 870 99 20
Tipus: Públic. Immersió.
Nombre d'alumnat: L'escola compta
amb 237 alumnes i 160 famílies.
Menjador: Sí. Es posa en marxa
el gener de 1967,
Altres dependències: L'espai és reduït, cosa que impedeix la construcció del laboratori i
el gimnàs. Per això, els alumnes fan l'esport al Pavelló.
Idioma: La llengua estrangera és l'anglès.

Història: La fundació de l'escola data del 28 de gener de 1963. L'edifici
tre agropecuari. Aquest col·legi està situat al barri "Sota el Camí Ral", a prop del grup Primer de Maig. És el primer barri que creix a Granollers. Per la seva proximitat amb el centre
fa més fàcil l'intercanvi de llengües i la immersió. El curs 1987-88, es canvia el nom de
"Victòria" pel de "Ferrer i Guàrdia" en homenatge a aquest pedagog nascut l'any 1859 a
Alella (El Maresme). Estudiós, autodidacta i entusiasta de l'educació popular, això el porta a
organitzar ei projecte educatiu de l'Escola Moderna, l'any 1901, basat en un ensenyament
laic i racionalista. Residí a París i a Brusel·les en diverses ocasions. Organitzà la Lliga Internacional per a l'educació racionalista dels infants. Volgué influir durant els esdeveniments
de la setmana tràgica i però no ho aconseguí. Fou detingut i condemnat sense proves, com
a principal inductor, a Barcelona el 9 d'octubre de 1909. Fou afusellat a Montjuïc quatre
dies més tard amb d'altres persones, Joan Maragall parla d'aquest fet a la seva obra "La
ciutat del perdó".
Carrer: L'escola està situada al carrer Roger de Flor. Aquest indret fou una z
camps de conreu, regats amb aigua del riu Congost a través de sèquies. A l'alçada de l'actual carrer Sant Josep, hi havia les cases de pagès anomenades el Molí i Can Passasserres. Durant el 1969, es donen per acabades les obres del carrer. És una via que enllaça la
sortida de Granollers cap a Caldes, i la sortida cap a Barcelona pel Coll de la Manya. El Pla
Parcial d'Ordenació del carrer Roger de Flor i del marge esquerre del riu Congost establia
una àmplia zona d'equipaments escolars. De Nord a Sud, s'hi pot trobar l'Escola Bressol
Moixaina, l'IB Antoni Cumella, el E.M. Salvador Llobet, la Biblioteca Joan Camps, l'Escola
de Treball, el C.P. Ferrer i Guàrdia i l'Escola Bressol Municipal Cangur.
Roger de Flor comandà l'expedició dels almogàvers a Orient (segle XIV), i va combatre
els turcs d'Àsia Menor; aconseguí diverses victòries sota la bandera dels reis de CatalunyaAragó i de Sicília. Roger de Flor morí el 4 d'abril de 1305, durant l'expedició. La gesta dels
almogàvers quedà recollida a la Crònica de Ramon Muntaner, i suscità en la literatura catalana un tractament que al·ludia als fets d'armes dins la novel·la "Tirant lo Blanch" (1460).
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CPGRANULLARIUS
Adreça: c/ Maresme, 2-4
Terérbn\'870 51 95
Tipus: Pública. Segueix el programa
d'immersió de la llengua catalana.
Nombre d'alumnat: L'escola compta
amb 423 alumnes.
Menjador: Té una capacitat de
170 persones.
Biblioteca: Sí i durant una tarda a la setmana està oberta en horari extraescolar.
Gimnàs: Compta amb un gimnàs cobert de 16x12 m aproximadament.
Altres dependències: Compta amb una aula d'informàtica.
L'escola gaudeix d'un jardí molt ric i ben conservat. S'hi troben espècies d'arbres: pollancres, lledoners, un cedre i una mimosa. També arbres fruiters, moltes plantes de jardí, i
una bellísima heura que ensenyoreix les parets de les façanes de l'escola, totes les estacions de l'any.
idioma: La llengua estrangera és l'anglès.
Activitats: Jornades Culturals
Revista:Té un tiratge de 400 exemplars.
Apa: Es funda durant el curs 1976-77

Història: S'inaugura el curs 1974-75. En aquest centre, es realitzen cursets d'inform
del pla de formació del professorat de la Generalitat, que aprofiten ia instal·lació de l'aula
d'ordinadors. El nom de Granullarius és la forma llatina erudita del nom de Granollers. En la
sessió municipal de 29 de novembre de 1973, s'acorda posar el nom de GRANULLARIA, al
col·legi. Posteriorment, l'historiador granollerí Josep Estrada i Garriga va documentar un estudi sobre la toponímia de Granollers, i veié la conveniència de modificar aquesta denominació. S'acorda per unanimitat en el ple de 27/XII/1973 aprovar el nom de GRANULLARIUS.

Carrer: Maresme. El carrer està situat a la pujada de la Serra de Llevant o serra dels
Caputxins, a ia sortida de Granollers per la carretera de la Roca cap al Maresme, comarca
veïna situada a l'est del Vallès Oriental.
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CP VALLÈS
Adreça: c/ Veneçuela s/n.
Telèfon: 849 23 92
Tipus: És una escola pública i catalana.
Nombre d'alumnat: L'escola compta
amb 149 alumnes i 94 famílies. L'escola
havia estat de doble línia de Primària,
però el curs 93-94 ha passat a
tenír-ne només una.

Menjador: Sempre ha tingut servei de menjador amb capacitat per a 120 escolar
també per a mestres d'altres escoles.
Biblioteca: Sí
Gimnàs: Sí

Altres dependències: El curs 1975-76, va ser la primera escola que ting
ció especial. I després s'organitzà el funcionament de laboratori, sala d'actes; sala de plàstica amb el característic forn de ceràmica que els va permetre col·laborar, amb altres mestres i altres escoles, en l'organització de l'exposició "Caps, cares i carotes" al Museu de
Granollers l'any 1988.

Idioma: El curs 1985-86, es produí el canvi de llengua estrangera, es pass
a l'anglès.
Revista: Es publica una revista al final de curs, com a resum de l'any.
Apa: L'any 1978, es creà l'Associació de Pares.

Història: La fundació de l'escola data de l'octubre de 1974. I està prev
Reforma Escolar, passi a ser centre de secundària.
Situat a carena des d'on es contempla el Ramassar fins al bosc dels quaranta pins, la
Serra de Céllecs en primer pla, St, Miquel de la Serralada Litoral i, el Tagamanent i el
Montseny de la Serralada Pre-Litoral. Cap a Ponent i, en dies ben clars, es veu Montserrat, Sant Llorenç del Munt, Gallifa i els Cingles del Bertí; Puig de la Creu i Collserola.
El CP Vallès té una vista d'ocell de la comarca del Vallès, es pot perfilar la vall. Aquesta visió geogràfica dóna el nom a l'escola.
La seva situació, fins ara una mica aïllada, ha canviat per la nova construcció de cases
unifamiliars, jardins públics i un camp de futbol.
Carrer: Veneçuela. Estat de l'Amèrica meridional. La seva capital és Caraca
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CP PAU VILA
Adreça: d Manel Masjuan, s/n
Telèfon: 849 53 51
Tipus: Pública i catalana
Nombre d'alumnat: Aquesta escola
compta amb 278 alumnes i 205 famílies.
Menjador: Sí. S'ocupen entre
35 i 40 places.
Biblioteca: Si.
Gimnàs: No es disposa d'una aula, i s'utilitzen els porxos coberts.
Altres dependències: L'escola disposa d'aula d'ordinadors, laboratoris i sala de psicomotri citat.
Idioma: La llengua estrangera és l'anglès.
Revista: No
Apa: Data de la fundació de l'escola.

Història: L'escola s'inaugura el curs 1980-81, i acull un gran nombre d'alumnat del
de Can Gili que s'havien de desplaçar per la manca de places escolars que patia la zona.
El centre es construí sobre un turó. Primer es va haver d'obrir el camí d'accés, després
esplanar el cim i deixar-lo allisat per aixecar-hi el nou edifici. Es tracta d'una escola prefabricada amb un disseny estandaritzat.
Al llarg dels darrers vuit anys, a l'escola s'ha produït una reducció d'aules com a conseqüència del descens de natalitat unit al procés demogràfic d'estabilització del barri, amb un
creixement moderat de la població.
L'escola obre l'aula de parvulari de tres anys a partir del curs 1989-90.
Durant el curs 1993-94, el Departament d'Ensenyament decideix, que un sector de l'edifici s'adapti a serveis de l'Administració d'Ensenyament, i s'hi trasllada l'Oficina Gestora, el
Centre de Recursos Pedagògics i l'EAP. S'imparteixen cursos de formació permanent del
professorat.
Pau Vila i Dinares (Sabadell, Vallès Occidental, 1881-1980). Pedagog i geògraf. Estudià a Ginebra i a Grenoble, Després es lliurà a la interpretació geogràfica de Catalunya amb
sistema, profunditat i intuïció. L'any 1926 publicava "La Cerdanya", amb què inicià un nou
gènere d'estudis de la geografia moderna d'abast comarcal.
Entre 1928-1935, publica en nou volums "El Resum de Geografia de Catalunya". La se-
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va gran obra és "La Divisió Territorial de Catalunya" (1932-1937).
Fou catedràtic de l'Escola Normal de Mestres i de la Institució d'Estudis Catalans.
Ha estat fundador i impulsor de tres escoles geogràfiques: Catalunya, Colòmbia i Veneçuela. S'exilià l'any 1939, Al seu retorn, s'incorpora a la redacció de la Geografia de Catalunya. L'any 1969, fou elegit membre de l'Institut de l'Estudis Catalans.
L'any 1971, Granollers reté un homenatge al geògraf i pedagog vallesà Pau Vila durant
les Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra, organitzades per Òmnium Cultural.
L'any 1976, obtingué el premi d'Honor de les lletres Catalanes, L'any 1979, fou investit
Doctor Honoris Causa per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Carrer: Manel Masjuan. És el nom d'un mestre granollerí que dedicà gran par
va vida a la docència de l'ensenyament primari. Dirigí una escola privada que portava el
seu nom. Estava ubicada al carrer Alfons IV de Granollers. S'amplia la informació a la tercera part d'aquest treball.

SERRA, Rosa; LLOBET, Núria; GARCIA. Carme; CLADELLAS, M. Dolors (1995)
«Canvi i continuïtat de l'ensenyament a Granollers (1857-1994)»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 6 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

CP SALVADOR ESPRIU
Adreça: cí Joan Camps, 6-8
Telèfon: 879 44 59
Tipus: Escola pública i catalana.
Nombre d'alumnat: L'escola compta
amb 600 alumnes i 434 famílies.
Menjador: Té capacitat per a
250 places. Es cuina a l'escola.
Biblioteca: Oberta de dilluns a dijous de 5 a 6 de la tarda, s'ofereix servei de préstec.
Gimnàs: L'escola no compta amb aquesta instal·lació.Té unes pistes esportives.

Altres dependències: Laboratori des del curs 1989-90, Aula d'ordinadors, des del cu
1993-94.
Idioma: La llengua estrangera és l'anglès.
Activitats: Jocs Florals i Setmana Cultural.
Revista: Revista escolar amb un tiratge de 500 exemplars. Edició trimestral.
Apa: Funciona des de la creació de l'escola. Organitza activitats extraescolars.

Història: L'escola fou inaugurada el 30 de juny de 1985. El nou edifici, dissenyat p
quitecte granollerí Vicenç Oliveres, va acollir nou aules del col·legi públic Pereanton i les
onze que suposaven la totalitat d'alumnes de la Cooperativa d'Ensenyament Sant Esteve.
A més, es comptà amb alumnes de nova matriculació.
El nou centre s'incorporà a la zona escolar que es troba entre el carrer Roger de Flor i el
passeig fluvial. Enguany l'escola celebra el desè aniversari de la seva creació.
La proposta del nou nom va sorgir de la classe de 8è. de la Cooperativa: "Salvador Espriu", en homenatge al poeta defensor de les llibertats de Catalunya, havia mort recentment.
Es va proposar al Claustre de mestres i es va aprovar. Posteriorment es passà a l'assemblea de socis de la Cooperativa d'Ensenyament que gestionava l'escola Sant Esteve i
s'aprovà definitivament el nom.
Salvador Espriu i Castelló: (Santa Coloma de Farners, 1913 - Barcelona, 1985) Advocat i escriptor; destaca en aquest darrer aspecte per la creació de tota una obra basada
molt especialment en poesia: "Les hores", "El caminant i el mur" i "La pell de brau"...; però
també s'ha de tenir present la narrativa: "El doctor Rip", "Laia", "Ariadna"... I l'obra dramàti-
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ca: "Antígona", "Primera història d'Esther"....
Publicà "Israel", als setze anys. Poc a poc, Espriu anirà construint el seu món personal,
cultivant l'aventura de la cultura mediterrània: combinant la frescor del món clàssic grec,la
complexa societat jueva, i la bellíssima i críptica cultura egípcia.
Tot aquest univers marítim arribarà a Barcelona i sobretot a Arenys, espai des d'on Espriu teixeix un món íntim, que concilia la problemàtica espiritual, la recerca de l'ésser humà
i ei seu destí individual i col·lectiu; immers en una societat plena de tensions polítiques, socials, sobre la que hi planeja i s'hi elaboren els temes de justícia i llibertat.
L'obra d'Espriu ha estat traduïda a diverses llengües; l'any 1971 obté el premi Montaigne, i hom li atorga el premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any 1972.
Salvador Espriu és un escriptor perfeccionista i meticulós en el seu treball literari. Poeta
de caràcter emblemàtic per l'extraordinària dedicació a la llengua catalana, i el vigorós treball, quasi escultòric, realitzat amb la paraula. El 6 de juliol de 1981, l'Associació de Mestres "Rosa Sensat" organitzà l'acte poètic "Salvador Espriu i els mestres de Catalunya", en
el marc de l'Escola d'Estiu de Barcelona, sota el patrocini de la Generalitat de Catalunya.
Carrer: Joan Camps i Giró: (Mataró, 1948 - Granollers, 1976) Professor d
Salvador Llobet, i posteriorment, professor d'història de la Universitat de Barcelona.
Col·laborà amb l'Enciclopèdia Catalana.
Destacà la seva activitat política i formà part de l'Assemblea de Catalunya.
Publicà a l'Avenç núm, 1 abril 1977, la Biografia "Catalanisme polític i pensament colonial en Tomàs Bertran i Soler".

En la iiei i en el pacte
que sempre guardaràs,
en la duresa del diàleg
amb els qui et són iguals,
edifica el lent temple del
teu treball,
alça la nova casa en el solar
que designes amb el nom de
llibertat.
Salvador Espriu
"La pell de Brau"
Poema XLVII
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CP MESTRES MONTANA
Adreça: cl Esteve Terrades, s/n.
Telèfon: 879 56 43
Tipus: Pública i catalana.
Nombre d'alumna!: L'escola compta
amb 383 alumnes i 311 famílies.
Menjador: El servei de menjador té
una capacitat de 80 alumnes.
Biblioteca: El funcionament de la biblioteca escolar és de 12 a 1.

Gimnàs: No, s'utilitzen les pistes de l'escola i el Pavelló Olímpic. Gaudeix de l'au
psicomotricitat

Altres dependències: Un laboratori, aula de plàstica i aula d'audiovisuals. L'escola es
proveïda d'un espai obert per fer activitats diverses en grups.
Idioma: La llengua estrangera és l'anglès, establerta des de la seva fundació.
Activitats: Jocs Florals, Setmana Cultural.
Revista: Es publica una revista trimestral amb el títol: "Fem-la petar".
Apa: L'asociació de pares es fundà l'any 1990.

Història: L'escola està situada al carrer d'Esteve Terrades amb xamfrà al carrer de M
dia. Era precisament aquest el camí de partió de Granollers amb l'antic municipi de Palou
fins que l'any 1928, es va adherir a Granollers.
La fundació de l'Escola Mestres Montana data del maig de 1986. L'arquitectura és moderna i el projecte anà a càrrec de l'arquitecte Josep M. Martorell. A partir del curs 92/93, es
fusiona amb el Col·legi Públic Celestí Bellera.
El 10 de juny de 1993, s'atorga a l'escola el premi Baldiri Reixac, pel procés de catalanització. El curs 94/95, ha passat a ser escola de primària, en el nou mapa escolar.
El nom de l'escola es dedicà al matrimoni Joan Montana i Pradera (Organyà, 1899Granolíers,1985) i Maria Tuset i Sala (St. Vicenç dels Horts, 1901-Granolters,1987), que
dedicaren la seva vida professional a l'ensenyament en diverses escoles. La Unió Liberal,
l'escola Ferrer i Guàrdia i l'escola privada Montessori.
L'escola de nova creació rep el nom de Mestres Montana amb el suport d'antics alumnes de les diferents èpoques, i ciutadans granollerins com a reconeixement de la seva trajectòria progressista i catalana a l'ensenyament.
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Carrer: Esteve Terrades (Barcelona, 1883-Madrid, 1950). Enginyer industrial i de camins. Es doctorà també en ciències exactes i físiques.
Fou membre de I Institut d'Estudis Catalans des de 1911: en aquest moment fundà un
seminari fisic-matemàtic, i portà científics de primer ordre: Levi-Civita, Albert Einstein..., pe
fer intercanvis científics sobre la relativitat; totes aquestes conferències foren publicades
posteriorment. Fou director d'obres dels Ferrocarrils de la Mancomunitat de Catalunya.
Més tard, fou membre del Consell Superior d'Investigacions Científiques.
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CP PONENT
Adreça: P. Rafael de Casanova, 55
Telèfon: 840 09 06
Tipus: Pública i catalana.
Nombre d'alumnat: L'escola compta
amb 288 alumnes i 218 famílies
Menjador: Sí, Capacitat de 40 places.
Biblioteca: Sí, oberta durant l'horari es6 de la tarda, per a treballs de consulta.
Gimnàs: No.

Altres dependències: L'escola compta amb un pati central com a espai polivalent on s'h
realitzen representacions de teatre, s'efectuen classes de gimnàstica, i sessions de psicomotricitat en el cicle d'Educació Infantil.
Idioma: La llengua estrangera és l'anglès.
Activitat: Jornades Culturals,
Revista: "La Ganyota". Se'n fa una edició per Sant Jordi.
Apa: Es fundà fa onze anys.

Història: La construcció del barri s'inicia l'any 1975 i precedeix la construcció
tal·lacions educatives, per això, els alumnes del barri de Ponent s'han de matricular al
Col·legi Públic Pereanton. Però, per la manca de places escolars, s'habilita una aula a l'Escola de Treball el curs 1981-82. El curs següent, es tanca aquesta aula i se n'obren unes
altres als locals comercials del carrer Joan Camps, davant l'Escola de Treball, fins al curs
1987-88. Les aules depenien primerament del col·legi Pereanton i es traspassen a Fàtima
l'any 1983. Aquestes aules, i sis més que s'obriren en uns locals situats al mateix barri, seran el nucli del col·legi Ponent. Tot i l'adscripció ai col·legí Fàtima, el professorat ja mostrava voluntat de formar una escola pròpia, integrada en el barri don procedia l'alumnat. Així
consta en l'acta de la Junta de Matriculació, presidida per l'inspector Sr. Iglesias.
Des d'aquest moment, el col·legi públic Ponent es posa en marxa amb entitat pròpia i es
funda TAPA. El barri encara haurà d'esperar tres cursos més per a la inauguració de la nova escola. Ei curs 1988-69 el nou centre obria les portes.
El barri està ubicat a la zona oest de la ciutat, tocant el riu Congost que comunica Granollers amb Canovelles.És aquesta situació la que dóna nom al barri i també a l'escola.
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El col·legi està situat al barri Ponent, al bell mig del Parc, prop del riu Congost i del passeig Rafael de Casanova. Aquest centre presenta una original estructura cilíndrica. Amb un
disseny interior modern, funcional i pràctic, que va anar a càrrec de l'arquitecte granollerí
Jaume Llobet i Llobet.
Ell mateix defineix les iínies programàtiques del disseny i la direcció de l'obra:

"La idea de fer una Escola de planta circular neix, en primer terme, d'un planteig pre
en el projecte d'ordenació de l'àrea del parc de Ponent, que va ésser valorat positivament,
ja que permetia inserir l'escola, dins d'un àrea oberta entre els dos ponts sobre ei Congost.
D'altra part, els Serveis Tècnics van considerar positiu explorar una opció singular capaç d'oferir possibilitats d'aplicació en altres situacions semblants.
Una de les opcions Inicials, que la planta circular va suggerir, va ser que el recorregut
pels passadissos prendria molta importància ja que mirava ia pròpia escola, ja fos a través
de l'espai buit, com a pati, o a través de ia sala d'usos múltiples.
A partir d'aquí, els passos van ser valorats també com a espai annex de les aules susceptibles d'acollir certes activitats docents.
Un segon aspecte important a resoldre era el funcionament adequat de les aules, fent
possible la disposició regular del mobiliari amb el perímetre circular. Per aquesta raó, tant
el sistema d'il·luminació artificial com et tancament respecte al passadís i punt de reunió
generat, fou suggerit per la planta circular. Així, malgrat que es subdivideix en dues parts,
una tancada i i'altra exterior, la gran façana envidrada que les separa no impedeix que es
percebi sempre com una sola entitat, malgrat que puguin funcionar tant cada part per separat, com també de forma unitària".
El barri seguí el procés de remodelació: el 20 de maig de 1989 s'ina
llac i el 13 de juliol de 1990, la plaça det Parc de Ponent, i quedà pràcticament, acabada la
zona d'urbanització i ajardinament.
Carrer: Rafael de Casanova i Comes. (Moià, comarca del Bages 1660 - Sant Boi de
Llobregat, 1743). Exercí ddvocat. Fou el darrer conseller en cap de la ciutat de Barcelona
durant els anys 1713-14. Es comprometé políticament durant la guerra de Successió. Carles d'Àustria el feu ciutadà honrat de Barcelona. Enarborant la bandera de Santa Eulàlia,
defensà Barcelona de l'atac dels exèrcits de Fefip V, el dia 11 de setembre de 1714, caigué
ferit. Anys després tornà a exercir d'advocat a Barcelona. Posteriorment se'n tornà a Sant
Boi.
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ESCOLA MUNICIPAL
SALVADOR LLOBET
Adreça: cl Roger de Flor, 64
Telèfon: 879 40 01
Tipus: És municipal i catalana
Nombre d'alumnat: L'escola compta
amb 570 alumnes i 438 famílies.
Menjador: Té servei de menjador
per a 130 alumnes.
Biblioteca: S'ofereix servei de préstec, amb horari escolar i extra-escolar.

Gimnàs: Compta amb pistes poliesportives i gimnàs. Hi ha equips d'handbol, bàsquet
tennis de taula.

Altres dependències: Aula d'informàtica, a partir de l'any 1988, laboratori i coope
escolar.

Idioma: L'anglès és la llengua estrangera des de l'any 1984, que va substituir de f
gradual al francès.

Revista: El març del 1973, apareix la revista "Fulls Màgics", amb 10 seccions diferen
Al mes d'abril, s'hi publiquen els treballs guanyadors dels Jocs Florals. Aquest any se n'ha
festejat la dotzena edició. Paral·lelament s'edita l'informatiu: "Quatre coses de l'Escola".
Apa: L'any 1979, es creà l'Associació de Pares. I l'any 1980, queda representada
Patronat de l'Escola. L'APA organitza les següents activitats: Dansa, Esports, Natació, Escacs, Pintura a l'oli i Participació a la Rua de Carnaval de Granollers,

Història: L'actual Escola de Primària neix a partir dels dos cursos de Preparatòri
la prova d'ingrés al Batxillerat i Comerç; l'any 1962, ambdues especialitats eren impartides
a l'edifici del carrer Roger de Flor.
La construcció de l'actual Institut de Segon Ensenyament Antoni Cumella, l'any 1968,
provocà la transformació de l'Escola que, a més d'estudis de Comerç, Secretariat i Peritatge, amplià el nombre d'aules de Preparatòria.
El curs 1971-72, s'inicia l'EGB fins a 5è., i el curs 1975-76, ja es fa l'EGB completa (hi
ha dues línies de 4t. a 8è. i una de 1 r. a 3r).
Durant els anys 60 l'inici dels 70, s'anaren gestant i consolidant el que serien els trets
característics del centre. L'esperit de l'escola activa estigué present des dels inicis i fonamentà la renovació pedagògica i l'actualització dels plans d'ensenyament que es portaven a
terme en el centre. Es va configurar un sistema de treball en equip que afavorís i potenciés
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al màxim les activitats d'observació, experimentació i relació.
El sistema de treball dels cursos preparatoris ja era per centres d'interès, i alguns d'ells
ja es feien íntegrament en català, així com la també era la llengua vehicular a l'escola.
L'Escola posa èmfasi en aplicar el seu projecte educatiu de l'educació social de l'infant i
l'adaptació de la pedagogia al medi. En aquesta època, es comencen a fer sortides de convivència de dos dies. Per exemple, la sortida de final de curs de 8è. a Menorca es fa de forma continuada des del curs 1975-76, També es fan moltes sortides a l'entorn lligades amb
les Ciències Socials i Naturals. Es crea la cooperativa escolar de material el curs 1972-73, i
es creen els càrrecs que funcionaran a les classes (president, secretari, tresorer...) i que,
amb variacions, continuaran fins als nostres dies. Es treballa amb programacions; pràcticament, no hi ha llibres de text i ja es fan informes dels alumnes respecte al desenvolupament de la personalitat i ets aprenentatges. Es dóna un fort impuls a la Biblioteca d'escola i
de classes, i a l'activitat d'expressió (Plàstica, Corporal i Musical), considerades bàsiques
per a la formació integral de l'alumne.
S'inicia la revista escolar "El Xafarder", el curs 1972-73, que a partir del curs 1987-88
pren el nom de "Fulls Màgics". El mes de desembre de 1994, es publicà el número 71. El
mes de novembre de 1994, rebé un premi d'Òmnium Cultural.
El curs 1974-75, s'inicia la mecanografia per als nois i noies de 8è. d'EGB.
Atenent el gran nombre d'alumnes de fora, s'organitza un servei de menjador al centre
de les Germanes Religioses de San Josep. El maig de 1979, es farà ja aquest servei al
centre, a través d'una empresa de cuinats, amb continuïtat fins ara.
El curs 1973-1974, l'escola opta pel bilingüisme. Després de passar per diverses fases,
el curs 1985-1986, l'escola opta pel català com a llengua d'aprenentatge.
El curs escolar 1977-78, l'escola s'amplia amb 4 aules de Parvulari, i arriba a tenir 626
alumnes.
El curs 1981-82, s'inicien els Jocs Florals, lligats a la diada de Sant Jordi. La participació és amb dibuix, prosa i poesia, i el curs 1993-94, s'introdueix la modalitat del còmic. El
curs 1983-84, s'obté la concessió de l'Aula d'Educació Especial.
El novembre de 1985, s'inicia el programa de Ràdio "La Bicicleta" que obté, l'any 1987 '
el premi de Ràdio "Rosalia Rovira"; l'any 1990 participa, donant a conèixer el seu funciona- '
ment i organització, en el 1r congres de Ciutats Educadores, celebrat a Barcelona. S'emet
el programa fins al mes de juny de 1993. Per conèixer a fons aquesta rellevant activitat, es
pot consultar la revista "Lauro" núm. 2, del Museu de Granollers.
El curs 1987-88, s'inicien les activitats de música i dibuix (de 5è. a 8è.) després de la
jornada escolar.
El curs següent, 1988-89, s'inicia l'activitat d'informàtica com una nova eina d'ensenyament. El curs 1989-90, s'organitzen les Primeres Jornades Culturals, tres dies plens de tallers, excursions, esports, conferències i/o alguna pel·lícula.
El curs 1990-91, s'incorpora una nova activitat a l'entorn de la diada de Sant Jordi: a '
2n., 5è. i 8è. un escriptor, o un il·lustrador, parla amb els alumnes d'un llibre que, prèviament, hauran llegit.
Durant els mesos de juliol i agost de 1992, es fan les obres de remodelació del parvulari
i es crea l'aula de 3 anys.
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novació pedagògica, i en l'actualització dels plans d'ensenyament.
L'any 1981, l'Ajuntament va decidir posar nom propi al Col·legi Municipal. Es trià el de
"Salvador Llobet".
Salvador Llobet i Reverter (Granollers, 1908-1991), Neix a la casa de pagès de Can
Passasserres. Era autodidacta, doctor en geografia i història, mestre i investigador. A més
a més d'haver treballat com a administratiu a l'escola, ensenyà geografia amb entusiasme;
va ser director durant molts anys, i va dedicar bona part de la seva empenta i personalitat a
buscar beques per a estudi i per a llibres, dirigides a nois i noies de vàlua.
S'especialitzà en geografia regional: publicà "El medio y la vida en Andorra" (1947), "El
medio y la vida en el Montseny" (1947). Estudià les terrasses fluvials del Besòs i el Ter, i
també el periglacialisme. Amb caràcter general, preferí la geografia rural física i humana.
Col·laborà en la Geografia de Catalunya, Des de l'editorial Alpina va impulsar eficaçment la
cartografia i la geografia de la muntanya catalana.
El 25 de novembre de l'any 1989, l'Ajuntament el nomena Fill Predilecte de la ciutat amb
el recolzament de les entitats culturals de Granollers i algunes de Barcelona.
Carrer. S'explica al CP Ferrer i Guàrdia.
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ESCOLA PIA DE GRANOLLERS
Adreça: av. de Sant Esteve, 14 i
carrer Guayaquil, 54
Telèfons: 879 34 00 i 879 43 14
Tipus: És una escola privada,
concertada, confessional i catalana.
Imparteix classes d'Educació Infantil,
Primària, BUP, COU, i Mòduls
Ocupacionals.
Nombre d'alumnat: L'escola compta
amb 1.903 alumnes.
Menjador: El centre disposa de dos menjadors, que ofereixen el servei a 800 alumnes
de tots els nivells. El dinar és cuinat al centre.

Biblioteca: L'escola disposa de dues biblioteques. Una, oberta totes les tardes a
d'una bibliotecària, i una altra dedicada als alumnes de BUP.

Gimnàs: S'utilitza fins a l'actual vuitè d'EGB. Ets alumnes de BUP i COU v

Altres dependències: El centre compta amb dos laboratoris, dues sales d'act
aules d'informàtica, que es fan servir a les assignatures anomenades EATP.
Idioma: La llengua estrangera és l'anglès.

Revista: Des de l'abril de l'any 1986, es publica "El Crit", revista bimensual, que ac
ment fa l'alumnat d'EATP de periodisme.

APA: Organitza activitats extraescolars de manualitats, gimnàstica rítmica, es
coral i teatre.

Història: L'any 1864, l'Ajuntament va demanar a la central de l'Escola Pi
a la Cúria de Roma, la instal·lació d'un centre d'aquest orde a Granollers. Però no és fins al
29 de setembre del 1933 que s'estableixen al col·legi de Sant Josep, que fins llavors havien
ocupat els Germans de les Escoles Cristianes, situat a la plaça de ['Església, cantonada carrer de Ricomà i l'actual carrer Museu.
El primer curs, l'Escola Pia té 150 alumnes. En dos anys, se'n duplica el nombre. El
Centre Catòlic, situat a la mateixa plaça, els facilita una sala gran que tenia la funció de capella.
Al començament de la Guerra Civil, el col·legi i el Centre Catòlic són destruïts. En acabar la guerra, les classes es reanuden a l'edifici de l'Institut de Segon Ensenyament, situat
al carrer del Conestable. Com a conseqüència de la demanda, cada cop més gran de llocs
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escolars, es construeix un internat, noves aules foren inaugurades l'any 1945.
L'any 1960, s'edifiquen noves aules, quatre anys després, s'inaguren uns nous laboratoris. Aquest curs el col·legi és reconegut com a centre de Batxillerat. Fins al moment de la
construcció del nou edifici l'any 1968, s'habiliten uns locals a l'avinguda Sant Esteve, al davant mateix del centre.
A partir de 1980, l'Escola Pia comença a ser mixta, i el curs 1984-85 es fusiona amb
l'escola de les Germanes Carmelites. L'edifici de les quals es destina a l'alumnat de BUP i
COU, Aquesta fusió justifica que al centre hi hagi dependències dobles, provinents d'ambdues escoles (biblioteca, laboratori...).
El juny de l'any 1988, s'enderroca l'antic edifici del carrer Conestable, cantonada amb
l'avinguda de Sant Esteve i es construeix un edifici nou, en harmonia amb el ja existent.
Enguany s'està modernitzant també l'edifici del carrer Guayaquil.
El fundador i primer director del centre fou el pare Julià Centelles (Morella, Castelló,
1897-Roma, 1965). L'any 1965, Granollers posa el seu nom a un carrer perpendicular amb
el passeig Colom. Amb motiu del 25è aniversari de les Escoles Pies a Granollers, se li va
lliurar la medalla de la ciutat.
El carrer Sant Josep de Calassanç, paral·lel a l'av. Sant Esteve, és el que té l'entrada
de l'església i la del pati. Porta el nom del fundador d'una escola gratuïta que, sota el lema
"Pietat i Lletres", acollia infants desvalguts i els procurava, a més d'ensenyança, menjar i
vestir; i que es convertí més tard en la Congregació Paulina de Nostra Senyora de l'Escola
Pia, elevada a orde religiós el segle XVII, i destinada a l'educació de les classes populars.
El desembre de 1948, l'escola rep les relíquies d'aquest sant, nascut l'any 1557, a la comarca de Llitera, i considerat el patró dels Estudis Primaris. La seva imatge i la de la Verge
de l'Escola Pia, escultures realitzades per Frederic Mares, es troben a l'església del col·legi,
que està dedicada a Sant Josep, que donà el nom de l'escola.
Si bé se la coneix per Escola Pia, nom amb què es designa també l'orde religiós fundat
per Sant Josep de Calassanç a Roma, però introduït a la Península Ibèrica encara en vida
seva.
Els col·legis s'establiren contractats pels municipis cosa que, juntament amb ies donacions dels particulars, en feia possible la gratuïtat.
Les supressions d'ordes religiosos del segle XIX no inclogueren la dels escolapis per la
seva utilitat. No obstant, la promulgació de plans d'estudis posà fi a la seva autonomia pedagògica, i la centralització del finançament anul·là o féu insuficients les donacions municipals, i l'any 1873, la Santa Seu hagué d'autoritzar el cobrament als alumnes.
Joaquima de Vedruna i Vidal. (Barcelona, 1783-1854). Religiosa. Fundà a Vic la congregació femenina "Carmelitanes de la Caritat", destinada a la beneficència - especialment
hospitals i asils- i també a l'educació de noies.
A mitjans de segle XIX, ja hi havia una comunitat de monges carmelites a la nostra
tat, que, a petició de l'Ajuntament, atenien l'Hospital dels Caputxins, situat a l'actual carrer
Agustí Vinyamata, i ensenyaven a fer mitja i a llegir unes quantes alumnes. Com que la matrícula augmentava, i les alumnes havien de travessar quatre cops al dia la via del tren (llavors al carrer Girona), van decidir llogar una casa dintre del recinte urbà. L'any 1880, sis
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germanes obren el col·legi de Sant Joaquim al número 24 de la plaça Major (Porxada).
S'impartia l'ensenyança primària completa, i també hi havia un parvulari i una classe especial de planxa. Quatre anys més tard, s'adquireix un terreny al carrer de l'Alba per edificarhi una escola, que s'inagura el 2 de setembre de 1886. Centre privat des del principi, les :
monges solament tenien obligació d'impartir ensenyament gratuït a sis alumnes designades per l'Ajuntament, com a compensació d'haver estat lliurades d'impostos. Granollers tenia llavors uns 6.000 habitants, i al col·legi hi havia matriculades més de 200 alumnes. Més
endavant, es va obrir una escola dominical.
Durant el període del CENU el centre fou una escola de la Generalitat, s'anomenava
Ferrer i Guàrdia. Després de la guerra civil, es reprengueren les classes a càrrec de les religioses.
El terreny i les edificacions s'han anat ampliant, segons les necessitats. Fins als anys :
70, va haver-hi internat d'alumnes de la comarca. Els pares les visitaven el dijous quan ve¬
nien al mercat. En desaparèixer després els internats escolars, va haver-hi servei de mitja
pensió.
Fins a implantar-se la LGE, es feien classes de Batxiller i Comerç. En el primer cas.
s'estudiava francès i, en l'altre, anglès. És fins aquesta època que tes alumnes portaven
uniforme. Abans de fusionar-se amb l'Escola Pia, era mixta fins que l'alumnat feia la Primera Comunió. En et moment de la fusió, l'escola Vedruna tenia 1100 alumnes i l'escota Pia
1000;es convertí en el col·legi més gran de Granollers.
La fusió es produí a causa de la manca de germanes de la comunitat. Actualment, a la
ciutat hi viu la comunitat Vedruna de l'Hospital.
Carrer: Sant Esteve: Diaca i protomàrtir cristià. La seva festa se celebra
sembre ats Països Catalans, com a d'altres poblacions d'Europa. És patró de moltes poblacions catalanes, entre altres Granollers,
Guayaquil es deia antigament carrer de l'Alba. Des de 1950, porta el nom d'aquesta
important ciutat de l'Equador a petició de Pere Maspons i Camarasa, que hi havia viscut
durant molts anys.
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COL·LEGI MARIA ANNA MOGAS
Adreça: d de Corró, 325
Telèfon: 849 02 44
Tipus: Es una escola privada,
confessional, concertada,
d'immersió i d'integració de nens cecs.
Educació infantil primària i FP de
1 r. grau (branca Administrativa i
Comercial),
Nombre d'alumnat: L'escola compta
amb 791 alumnes. És un centre
de doble línia.
Menjador: Funciona des del curs 94-95.
Biblioteca: Oberta en horari extraescolar, per tal que els alumnes més grans puguin ferhi consultes, fer ús del servei de préstec.
Gimnàs: L'alumnat disposa de gimnàs i de pistes esportives exteriors.

Altres dependències: El centre té laboratori, sala d'actes, capella; una aula d'Inform
i una altra de Mecanografia.
Idioma: La llengua estrangera és l'anglès.

Activitat: Treball d'estudi de Ciències Naturals; estudi de l'aigua i Socials: estudi de l
Comarca.
Revista: No.
Apa: Data des de l'any 1974, i organitza, entre altres activitats, l'Escola Esportiva I el
Cross Escolar que porta el nom del centre; la seva primera edició fou el març del 1978, i
compta amb la participació d'escoles de tota la comarca.

Història: Maria Anna Mogas i Fontcuberta va néixer el 13 de gener de1827, al ca
Corró, 275, a l'Hostal del Lledoner regentat pels seus pares, i que encara avui es conserva
prop de l'escola. El gener del 1872, fundà a Madrid la Congregació de Religioses Franciscanes Missioneres de la Mare de Déu del Diví Pastor. Morí l'any 1886. Porta el seu nom el
carrer que hí ha davant de l'escola, i que va des del carrer Corró fins a la pl, del Lledoner,
El desembre de 1972, va ser nomenada Filla Predilecta de Granollers. El 15 de desembre
de 1994, va ser declarada VENERABLE per Joan Pau II. Segueix en curs el seu procés de
Beatificació.
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L'any 1957, es va establir a Granollers una comunitat de l'orde esmentat, conegut popularment com "les monges grises" pel color del seu hàbit. Aquell mateix any, es comprà la
Torre Can Sanpera i els terrenys que l'envoltaven. Aquest edifici modernista havia estat
construït, l'any 1912, per l'arquitecte Albert Joan i Torner, com a casa senyorial del Primer
Marquès de les Franqueses.
El setembre de 1958, s'obria el nou centre escolar. Les alumnes rebien els ensenyaments propis de l'època: Primària, Taquigrafia, Mecanografia, Música, Tall i Confecció, etc
El curs 1960-61 es va obrir l'internat, que va funcionar durant deu anys, i s'oferi el servei de menjador, que es tancà el 1988,
La creixent demanda de matrícula va fer que el 1969 s'iniciessin les obres en un altre
edifici al costat, inaugurat el juny de 1972. Així mateix, el 4 d'octubre de 1994, es va inaugurar un nou edifici, que allotja les classes d'Educació Infantil, de 3 a 5 anys.
En aquesta escola, és obligatori l'ús d'uniforme.
Carrer: de Corró és l'antic Camí Ral de Barcelona a Vic. Fou l'eix de la vila fi
1848, que s'obrí l'actual carretera.
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COL·LEGI L'ESTEL
Adreça: El centre està repartit en dos
edificis, un al c/ Joan Prim, 92-94,
que té correspondència amb el
d Tarafa, 69-71 i un altre al c/ Girona,
53 amb sortida al d Tarafa, 56.
Telèfon: 870 24 33
Tipus: Privada, concertada, confessional
i catalana. És un centre de Primària que
atén alumnes des dels 2 anys, edat
encara d'escola bressol.
Nombre d'alumnat: L'escola compta amb 353 alumnes i 335 famílies.
Menjador: El menjador té una capacitat d'unes 70 places.
Biblioteca: A la biblioteca del centre, van els alumnes grans amb la classe i en horari escolar. També visiten biblioteques públiques, abans de treballar a la del col·legi.
Gimnàs: Sí,
Altres dependències: El centre també disposa de laboratori i Sala d'actes, així com
d'Informàtica per als alumnes grans. Hi ha quatre patis petits, on els alumnes juguen per
toms.
Activitats: Informàtica, mecanografia, jazz, aeròbic i idiomes.

Idioma: A partir del curs 1984-85, que es fa anglès des de 1r. curs i francès d
curs.
Revista: En l'actualitat no s'edita, s'havia publicat "El Cim".

Apa: Des del curs 1979, que fa activitats extra-escolars diverses. El col·legi tamb
classes de repàs, de 5 a 7 del vespre.

Història: Aquesta escola es fundà l'any 1966, sota patrocini privat. Pertany al Secreta
d'Escoles Cristianes. Des del principi, ha estat una escola mixta, i ha organitzat colònies a
l'estiu, primer a la Torre Mas Bagà de Llinars i després a Cardedeu.
És obligatori l'ús de l'uniforme, de color gris i vermell.
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El seu nom prové dels versos del poema"Vírolai", de Jacint Verdaguer:
Rosa d'Abril
morena de la serra
de Montserrat Estel...

Carrer. Joan Prim i Prats, (Reus, Baix Camp, 1814 - Madrid, 1870) militar i po
Amb la seva influència s'aconseguí, l'any 1848, que el traçat de la carretera N-152 que
enllaça Barcelona - Vic tingués el seu pas per Granollers, va variar-se, d'aquesta manera,
el projecte original.
El nou traçat va significar per a la ciutat la zona urbana i un progrés en les vies de comunicació.
Girona. S'explica a l'Escola Bressol Kindergarden.
Francesc Tarafa i Savall, Llerona (Vallès Oriental), 1445 - Roma (Itàlia),
de la catedral de Barcelona. Diaca historiador i escriptor de diversos llibres.
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EDUCEM
Adreça: pl. Maluquer i Salvador, 19
Te/èfon: 870 15 99
Tipus: És una escola privada,
concertada, confessional i catalana.
Té alumnat d'Educació Infantil,
Primària, Cicle Superior d'EGB i FP
de 1 r grau (branques Administrativa
i Sanitària).
Nombre d'alumnat: L'escola compta
amb 504. És un centre d'una línia,
excepte a FP que hi ha tres aules
per nivell.
Menjador: L'escola disposa de menjador a l'edifici situat al carrer Francesc Ribas,8-10,
però el servei s'ofereix a tot l'alumnat.
Biblioteca: Sí.

Gimnàs: No. A partir de Primària, l'alumnat realitza les classes d'Educació Física
instal·lacions municipals.

Altres dependències: Tenen laboratori,au la d'Informàtica, aula de Mecanografia, a
ller de Sanitària i una sala d'actes polivalent.
Idioma: Des de fa uns 15 anys, es canvià el francès per l'anglès.
Revista: Un cop l'any s'edita la revista "Retalls".
Apa: Es va constituir durant el curs 1979-80. Les seves activitats s'han centrat en gestionar i organitzar les activitats extraescolars, conferències i trobades de pares. També
col·laboren en totes les iniciatives que sorgeixen des dels diferents àmbits del centre.

Història: Aquesta escola és el resultat de la fusió de tres escoles ja existents. P
està repartida en tres diferents edificis i llocs:
El centre del carrer Joan Prim, 59, va ser fundat el 15 de setembre de 1939, pel Sr. Donat Puig, antic mestre de la Generalitat, i duia el nom de "Educator". Actualment hi ha els
cursos de 3r., 4t. i 5è. de Primària.
A la plaça Maluquer i Salvador, 19, es fundà, l'any 1942, el "Centre d'Ensenyança Mercantil", tot i que se l'anomenava "Acadèmia Cots", perquè estava agregat pedagògicament
a aquest centre de Barcelona.
Ara hi ha els alumnes del Cicle Superior (6è., 7è. i 8è.) i d'FP. També s'hi fan les clas-
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ses nocturnes.
El centre de l'avinguda Francesc Ribas, 8-10 i Francesc Tarafa, 102, es fundà l'any
1951, segons projecte de l'arquitecte Baranger, i es deia "Colegio del Nino Jesús".
A l'actualitat, hi ha les classes d'Educació infantil i Cicle Inicial.
Durant el curs 1973-74, I en fusionar-se les tres escoles, prengueren el nom de "EDUCEM", provinent dels antics centres Educator i Centre d'Ensenyança Mercantil.
Carrer: Josep Maluquer i Salvador (Granollers, 1863 - Madrid, 1931). Juriconsult.
Fundador de l'Instituto Nacional de Previsión. Entre altres obres, publicà "Una campana en
pro del segura y de la previsión popular".
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COL·LEGI JARDÍ
Adreça: d Torras i Bages, 75-79-81
d Ponent, 36
Telèfons: 870 03 38 / 870 75 08
Tipus: Privada- concertada i catalana.
Nombre d'alumnat: L'escola compta
amb 683 alumnes i 570 famílies.
Menjador: Té servei de menjador
per a 200 alumnes.

Biblioteca: A l'escola, n'hi ha dues, una a l'edifici del carrer Ponent i l'altra a l'edifici
Torras i Bages.

Altres dependències: L'escola té organitzat el laboratori on es fa la classe de Natura
La sala d'audiovisuals es fa servir per les classes d'anglès. També disposa de sala d'actes.

Idioma: L'escola potencia, des de l'Educació Infantil, l'aprenentatge de la llengua ang
sa.
Activitats: Cada curs es realitzen els Jocs Florals i Els Pastorets.
El curs 1982/83, es creà la Coral Jardí, que realitza intercanvis amb cantaires d'altres
corals i participa en les trobades de cant coral infantil de la ciutat.
Altres activitats d'estudi han estat:
- Treball comparatiu de tres ciutats:
GRANOLLERS - MONTPELLER - APURIMAC (1983-84)
1 r premi de treballs de recerca de l'Obra Social de la Caixa.
- El projecte del Parc de Ponent (1986-87, 87-88)
- L'estadística ajuda a interpretar la realitat (1988-89)
-L'any Miró (1992-93).

L'escola Jardí desenvolupa en el seu currículum els següents eixos transversals, t
com defineix la Reforma del Sistema Educatiu: Educació Vial i Educació en la Diversitat.
Medi Ambient:La contaminació atmosfèrica a Granollers (maig de 1993).
El cofre del Medi Ambient (curs 1993/94).
L'enfocament metodològic i didàctic, que organitza la programació i determina els mètodes concrets a utilitzar en el procés d'ensenyament-aprenentatge, és el constructivista. Els
professors orienten els alumnes en la construcció d'aprenentatges significatius que els permeten establir relacions entre les experiències i els coneixements previs, i els nous continguts d'ensenyament.
Revista: Es publica trimestralment la revista anomenada "Boli Ràpid".
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Apa: Els pares organitzen activitats de lleure en col·laboració amb l'escola.

Història: El "Col·legi Jardí", en un principi anomenat "Jardín de Inf
l'any 1946 per Margarita Banús i Llonch. L'antic nom de l'escola va venir donat perquè acollia infants de parvulari. En continuar l'escolaritat fins els 14 anys, amb estudis de Batxillerat
i de Comerç, el nom es modificà i s'adoptà finalment e! de "Jardí".
El col·legi va començar la seva tasca el setembre de l'any 1946 en unes aules del carrer Ponent; més endavant, s'engrandí amb nous espais al carrer Torras i Bages davanl
l'antic escorxador; posteriorment s'aixecà un nou edifici al mateix carrer.
Amb el temps es reformaren els antics edificis i s'engrandiren. S'adquirí l'any 1960 un
terreny al carrer García Morató, actual Isabel de Villena, on es construí una nova escoia
anomenada "Jardín de Infància n5 3", per tal d'escolaritzar una nova zona en creixement.
Després d'uns anys, aquest centre va ser adquirit per l'actual Col·legi "Cervetó".
La darrera ampliació tingué lioc l'any 80 a l'edifici de Torras i Bages amb la incorporació '
de quatre aules de Pre-Escolar i una Sala d'Actes. Això va comportar que la zona de parvulari gaudís d'un accés independent.
A part de les transformacions de l'espai escolar, l'entorn del barri ha sofert canvis importants a través dels anys; especialment, en els camps de conreu de davant de l'Escola
de Torras i Bages, que han estat transformats en un Parc Municipal, i en l'antic escorxador,
on s'ha començat la construcció del futur teatre municipal de la ciutat.
Actualment, s'estan creant nous espais per poder continuar l'escolaritat obligatòria fins
ais 16 anys.
Carrer: Torras i Bages, (Les Cabanyes, Alt Penedès, 1846-Vic, 1916) Eclesi
criptor. Bisbe de Vic. En la seva obra més significativa, "La Tradició Catalana" (1892), expressa el seu catalanisme moderat-conservador, i la defensa del cristianisme en la història
de Catalunya. A més, de les seves tasques pastorals, intervingué en la redacció de les Bases de Manresa (1892) com a delegat de les Entitats Catalanistes de Barcelona.
Les seves pastorals en català foren llegides amb entusiasme a tot el territori de! Principat i a altres indrets dels Països Catalans. Els seus seguidors es declararen -religiosament
i políticament- fidels al seu pensament. Les Obres Completes són un recull d'escrits religiosos, estètics i polítics; d'investigació i de divulgació; pastorals, sermons, etc.
Torras i Bages ha estat una figura rellevant en la defensa del catalanisme. Va ésser un
home compromès amb la seva època. Per aquesta raó, Granollers posà l'any 1931 el seu
nom a un carrer.
Ponent és ei nom de la zona oest de la ciutat.
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ESCOLA CERVETÓ
Adreça: c/ Isabel de Villena, 43-45 i
46-48 (Parvulari, Primària) i
39-41 (BUP i COU)
Telèfon: Educació infantil i Primària :
870 15 39 i 879 16 52
BUP i COU: 870 03 97
Tipus: Escola privada, concertada i
catalana. Educació Infantil, Primària
i Secundària BUP, COU.
Nombre d'alumnat: L'escola compta amb 1.009 alumnes.
Menjador: Al menjador hi caben 300 persones.
Biblioteca: S'ofereix servei de préstec i consulta.
Gimnàs: L'alumnat disposa de gimnàs i pistes espostives.

Altres dependències: El centre té dos laboratoris, un de Biologia i un de Física, ai
dues sales d'actes, aula d'Idioma, d'audiovisuals i d'Informàtica.
Idioma: Es fa anglès a partir de 1 r. curs
Revista: La revista de l'escola es diu "El sac" i surt dos cops a l'any.

Apa: Col·labora en les festes de l'escola i fan balls de saló, conferències i altr
tats per als pares. El centre organitza unes activitats extra-escolars de taekwon-do, gimnàsia rítmica, teatre, handbol, futbol sala, bàsquet, patinatge, natació i tres tallers musicals:
coral, flautes i percussió.

Història: Aquest centre va començar la seva tasca educativa l'octubre de 1968, que s'inaugurà un parvulari ai carrer Sant Roc, 8. Aquell any tingué 60 alumnes. Des del coi mençament, ha estat una escola mixta i activa, amb metodologia innovadora; des dels seus
inicis, sortia al carrer amb els alumnes per ensenyar-los diversos llocs de la ciutat, així com
les parades de llibres de la Porxada; per Sant Jordi. Celebraven! els Jocs Florals i el Carnestoltes. A més, l'ensenyament es feia seguint un sistema de lectura francès, anomenat
Macoco, que era aplicable a la nostra llengua.
L'any 1972, l'escola es va ampliar amb un edifici al carrer García Morató 43-45 actualment, Isabel de Villena on es va començar a impartir l'EGB, des de 4t. curs, amb dues línies. L'any 1986, es va construir un nou edifici al costat que es va dedicar als nivells de
BUP i COU.
L'any 1991, es van traslladar el Parvulari i els tres cursos de Primària del carrer Sant
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Roc, al nou edifici i així, tots els nivells escolars, des de l'Educació Infantil fins al COU, quedaven concentrats en un mateix carrer. L'arquitecte d'aquests dos edificis nous va ser Ferran Llistosella i Vidal. Les pistes esportives i el gimnàs són també d'aquesta època.
Carrer: Isabel de Villena {València, 1420-1490). Religiosa i escriptora.
La seva única obra pervinguda és l'extensa "Vita Christi", escrita en català, publicada
l'any 1497, a instàncies de la reina Isabel I de Castella.
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IB ANTONI CUMELLA
Adreça: d de Sant Tomàs d'Aquino, 1 -3.
Te/èfon: 879 41 72
Tipus: Públic i laic.
Nombre d'aiumnat: El centre compta
amb 1.337.
Menjador: Té una cantina que
ofereix diàriament servei de menú.
Biblioteca: Ofereix servei de consulta i de préstec en horari lectiu.
Gimnàs: És utilitzat per l'alumnat del torn diürn. El torn nocturn no fa Educació
centre també disposa de pistes poliesportives.

Altres dependències: Compta amb dos laboratoris, aules de dibuix, d'ordinadors, d'au
diovisuals i d'idiomes. També té sala d'actes amb una capacitat per a 426 persones.
idioma: Es fa anglès o francès, segons l'idioma que han estudiat els alumnes en
anteriors; i l'altre, el poden triar com a optatiu.
Activitats: Es realitzen setmanes culturals un cop l'any.

Revista: Des de la creació del centre, s'han editat diferents revistes amb els nom
l a mallerenga", "Carpe Diem", "Informem 12" i la" Divina Cumella".

Apa: Si. El gener de 1972, començà la publicació d'un Butlletí, que s'edità d
anys.

Història: L'Institut es troba situat on antigament hi havia camps de conreu, gaireb
mant part de les terres adjacents al riu Congost. Ha estat des de mig segle ençà que
aquesta zona ha anat creixent urbanísticament, i s'hi han instal·lat diversos centres d'Ensenyament.
L'any 1965, l'Ajuntament sol·licità la creació d'un Institut d'Ensenyament Mitjà, que convenia tant a la ciutat com a la comarca, i aportà uns terrenys d'una superfície total de
10.000 m2, la meitat dels quals foren edificats, tot i que la part considerada com a útil és
d'uns 4.000 m2. El pressupost de la seva construcció va ser de més de 15 milions. L'obra
anà a càrrec de l'arquitecte Terradas Via.
El 4 de novembre de 1968, s'inaugurà el nou centre, amb la característica forma de "U";
amb 25 aules normals (capacitat, 40 alumnes) i 8 aules reduïdes (de 25 alumnes), 5 seminaris d'estudis, biblioteca, aula de Dibuix, gabinet de Física, Química i Ciències Naturals,
Gimnàs, Sala d'Actes, Capella, servei Mèdic amb Raigs X, Sala de Professors i dependen-
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cies múltiples destinades a Direcció i Administració,
La majoria de l'alumnat procedia del "Colegio Municipal de Ensenanza Media", que es
dedicava ais Estudis Comercials. També s'hi afegí alumnat d'altres col·legis de Granollers i
de la comarca. En total, 552 alumnes, dels quals 317 eren nois i 235, noies. En aquella
època, de 1r. a 4t. (Batxillerat Elemental) els/les alumnes encara estaven separats a les
classes i als patis, fins que feien Batxillerat Superior (5è. i 6è.) i Pre-Universïtari (més tard,
COU), en què els grups-classe eren mixtos.
Deu anys després, el nombre d'alumnes s'havia triplicat i, juntament amb el Joan Maragall de Barcelona, eren els dos instituts més grans de la província. Fins a aquell curs 1976,
i durant cinc anys consecutius, hi havia hagut quatre torns de classes: matutí (de 8 a 2),
diürn (mati i tarda), vespertí (de 4 a 10) i nocturn (de 6 a 10). És del curs 1979-80 que es
torna a fer solament diürn i nocturn, com al principi.
Pel que fa al professorat, hi havia diversitats remarcables tant d'horari (jornada normal.
plena i exclusiva) com de situació laboral: uns quants eren catedràtics i la majoria, agregats
i professors no numeraris. Avui la quantitat de catedràtics i agregats més aviat s'ha invertit,
i encara hi ha alguns interins, és a dir, professors sense plaça definitiva.
El curs 1984-85, es va arribar al rècord d'alumnes (més de 1.600), i es van haver d'instal·lar unes aules prefabricades on avui es troba l'IES Carles Vallbona. El gener de 1884, es
canvià fins i tot el nom de l'institut. Fins llavors s'havia anomenat Roser Pujadas, en memòria d'una inspectora d'Ensenyament de Cardedeu; però aquesta població demanà la cessió
del nom per tal de posaMo al seu Institut, i es trià el d'Antoni Cumella per al de Granollers.
El curs 1993-94, se celebrà el XXVè aniversari del centre amb la realització, entre altres, d'algunes activitats per part d'ex-alumnes (concerts de piano i de cant coral, conferències...), i l'assistència d'ex-professors. Tots van poder contemplar la renovada fesomia interior i exterior de l'edifici.
Antoni Cumella i Serret (Granollers,1913-1985). Ceramista. Als 16 anys va fer la primera exposició a la sala de la Unió Liberal de ia nostra ciutat i, el 1936, la primera a Barcelona. Participà a la Triennal de Milà on obté ia medalla d'or l'any 1951 i el 1957. Els anys
1954 i 1955, fou professor a la secció de ceràmica de l'escola de Treball de Barcelona. Un
any més tard, realitzà el primer viatge a Alemanya. Des de 1958 instal·là regularment murals amb relleus de gres, que foren el primer pas de Cumelia més enllà de la ceràmica de
tom. En va fer per Barcelona, Bonn, Nova York, Nuremberg i Madrid. L'any 1971, participa
en l'exposició "Homenatge a Miró", a Granollers. Aquest any també exhibí per primer cop
aquarel·les i litografies. L'any 1982, rep la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i la Medalla d'Or del FAD (Barcelona). Fou un important ceramista, l'obra del qual va ser
més divulgada a l'estranger que a Catalunya o que a la resta de l'Estat. Té obres als principals museus de ceràmica del món. Fou conegut especialment a Alemanya i als EU, on exposà moltes vegades. El 27 de gener de 1982, fou nomenat Fill predilecte de Granollers.
Fet que coincidí amb una important exposició seva al Museu de la nostra ciutat.
Carrer. Sant Tomàs d'Aquino, teòleg i filòsof italià del segle XIII. Procl
les escoles catòliques l'any 1880. Se'l considera patró dels estudiants de secundària.
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IES CARLES VALLBONA
Adreça: cl del Camp de les Moreres, 14
7e/èfon: 879 41 55
Tipus: Centre públic i català.
Nombre d'alumnat: BUP, 401, FP, 812.
TOTAL, 1.213. Famílies, 1.000.
Menjador: No.
Biblioteca: Sí, però funciona a la meitat
de les seves possibilitats.
Gimnàs: Sí
Idioma: Les llengües estrangeres són anglès i francès.
Revista: No.
Apa: Es crea l'any 1990,

Història: La forta demanda de places escolars d'ensenyament secundari va fer nece
ria l'ampliació de l'Institut de Batxillerat Antoni Cumella,
El curs 1934-85, s'obriren unes aules provisionals situades a la fàbrica tèxtil Roca Umbert. L'extensió tenia el nom de Granollers II.
El curs següent, l'Ajuntament cedí un ampli solar dins de la mateixa fàbrica, i el Departament d'Ensenyament autoritzà la construcció d'un nou centre d'Ensenyament Secundari
de Batxillerat i de Formació Profesional de la branca administrativa. El projecte anà a càrrec
de l'arquitecte granollerí Josep M. Botey. S'iniciaren les obres durant l'any 1987, i el centre
obrí les portes el curs 1988-89. Té una capacitat per a 700 alumnes. En aquest moment estan totalment desbordats per la gran allau de demandes de places escolars. A l'actualitat,
compta amb 1200 alumnes matriculats. L'equipament consta d'un edifici per a les aules, un
annex per a la formació professional, un gimnàs i una cantina en desús. Les pistes esportives ocupen l'espai central del solar i, a més, hi ha un passeig d'arbres en una zona àmplia
del pati.
Durant el curs 1994-95, la biblioteca no ha pogut realitzar la seva funció com tal perquè
se'n fa ús com a aula per la manca d'espai, i la casa del conserge s'ha adaptat per a departaments del professorat.
El centre està pendent d'inauguració, però, se li va posar el nom del granollerí Carles
Vallbona.
Carles Vallbona i Calbó. Neix a Granollers l'any 1927. Es llicencia en Medicina a la
Universitat de Barcelona el 1950, i rep el doctorat nou anys després. Actualment és ca-
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tedràtic de Medicina Comunitària al Baylor College of Medicine de Houston. Ha col·labora!
amb la NASA en diversos projectes. En aquest moment, treballa en la targeta òptica en la
qual es poden enregistrar amb làser els caràcters de l'historial clínic i mèdic de cada persona.
La seva trajectòria professional és polifacètica: recerca, docència i treball clínic. Ensenyament de pediatria, rehabilitació, fisiologia i medicina comunitària. Actualment es dedica
a la geriatria. La medicina comunitària és imprescindible si es vol realitzar medicina preventiva. Aquest tipus de medicina planifica la prevenció i el control de les malalties que han
aparegut a la comunitat. A través dels mitjans de comunicació, es realitzen programes a
les escoles i programes de promoció de salut. S'estudien aquelles malalties creades a
causa d'hàbits alimentaris, treball realitzat, influències de l'ambient i també les malalties infeccioses.
Carles Vallbona es pot definir com un treballador incansable, sensible als canvis de la
societat i als seus nous reptes. Investigador eficaç que ha obert nous camins a la comprensió de la medicina. Catedràtic en medicina comunitària, col·labora amb el Departament de
Sanitat de la Generalitat de Catalunya en la campanya "Mou-te", que tracta de fer conèixer
la importància de realitzar exercici físic.
Participa des de fa bastants anys a les Jornades Internacionals de Medicina de l'Esport
de Granollers.
Carrer: Camp de les Moreres. És un carrer situat al sud de la ciutat, en l
nova expansió urbanística les Tres Torres, de Granollers. El nom d'aquest indret es troba
inscrit al registre com una antiga zona agrícola de regadiu conegut per Camp de Moreres.
El recorregut d'aquest carrer connecta la Plaça Sant Miquel i el Passeig Fluvial, perpendicular al riu Congost.
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IES CELESTÍ BELLERA
Adreça: cl d'Esteve Terrades, s/n
Telèfon: 879 49 14
Tipus: Es un centre públic
d'Ensenyament Secundari, de 1 r, a 4t.
curs d'ESO, de Batxillerat i de Mòduls II
(Manteniment industrial)
Nombre d'alumnat: ESO, 264. Batxillerat
i Mòduls II de la Reforma: BUP, 37,
FP, 11, TOTAL, 312alumnes.
Menjador: No.
Biblioteca: A l'edifici hi ha una sala àmplia de 100 m2.

Gimnàs: L'alumnat gaudeix d'un gimnàs de 250 m2 i pistes poliesportives, de 1.600 m

Altres dependències: Aula d'àudiovisuals, aula d'ordinadors, laboratori, aula de dibui
aules de tecnologia, teatre, cuina, aula adaptada per a nens sords i aula de Música.
Idioma: Excepte a Mòduls II, es fa anglès a tots els cursos, francès és optatiu.
Revista: Des del desembre de 1994 surt "Peti qui peti".
Apa.SÍ.
Història: Aquest va ser ei primer centre granollerí en impartir l'Ensenyament Secundari
Obligatori, segons l'actual Reforma, S'inicià el curs 1992-93, amb 3 grups, que feien 3r. d'ESO en acabar 8è d'EGB. La majoria d'alumnes procedia del CP Mestres Montana i del mateix CP Celestí Bellera.
El curs següent, la primera planta fou ocupada per dos cursos d'EGB i la segona planta
per 3r. i 4t. d'ESO (sis aules). Uns i altres utilitzaven els espais d'ús comú.
Finalment, el curs 1994-95, el centre passa a ser IES i es comença a impartir ESO, des
de 1r, curs i, a més, de 1r. de Batxillerat i d'un Mòdul II.
Si bé l'Institut d'Ensenyament Secundari és recent, l'escola de Primària que hi havia anteriorment havia obert les seves portes el 21 d'octubre de 1974, per pressió popular, però
mancada encara de taules, cadires i pissarres (fins que no arribaren, s'escrivia darrere les
portes). El primer curs, hi havia classes des de pàrvuls de 5 anys fins a 8è.; ja tenia més de
500 alumnes, la majoria del barri recentment creat, i altres que provenien d'escoles de Granollers i rodalies. Molts d'ells no tenien ni llibre d'escolaritat. El repartiment d'alumnes era
desigual. A més, cal afegir la separació per sexes, però només va durar un any.
Des del principi, l'escola va tenir mestre de català a través d'Òmnium Cultural, i va realit-
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zar activitats esportives at pati els dissabtes al matí.
El segon any, es comptà ja amb professor d'Educació Física; començà a organitzar-se
l'APA, i s'obrí el servei de menjador, que no va funcionar més perquè la majoria dels alumnes vivia ai barri.
El curs 1976-77, va ser la primera escola de Granollers que anul·là les anomenades
"permanències", juntament amb el CP Jacint Verdaguer de Canovelles, i la segona que tingué aula d'Educació Especial. Aquest curs també, amb l'ajuda d'una assistent social, s'aconseguí que un altre edifici del barrí, a prop de l'escola, s'obrís per posar-hi les classes de
pàrvuls que, per demanda social, foren acollits des dels 3 anys. Va ser una de les primeres
escoles de tot Catalunya en tenir alumnes d'aquesta edat. Dos anys després, s'obrí l'altra
meitat de l'edifici com a escola bressol.
Sembla ser que també fou la primera escola pública en fer colònies escolars, el curs
1978-79, a Calafell. No va ser fins l'any següent que l'Ajuntament posà a disposició de les
escoles un monitor per a les colònies.
El canvi d'idioma estranger de francès a anglès es va fer el curs 1981-82, i un any després, se sistematitzaren les pràctiques al laboratori de 6è., 7è. i 8è. A cada un d'aquests
cursos es feien, aproximadament, 30 pràctiques i 2 sortides relacionades amb l'assignatura
de Naturals.
El mes de febrer de 1983, tingué lloc la inauguració de les noves pistes poliesportives
del pati. Aquest curs es van fitxar i classificar els 2.000 volums de la biblioteca, i s'organitzaren torns de mestres per tal que els alumnes tinguessin una hora després de les classes
per poder-hi accedir. Fou llavors també que l'escola passà a ser d'integració d'alumnes
sords i, a partir del curs següent, disposà d'una aula especial insonoritzada, i de logopeda.
El centre també participà alguns anys en la Campanya "El País a l'escola", en els apartats de cançons i sardanes. L'alumnat també assistia a les activitats de Cinema, Música i
Teatre organitzades per ['Associació Cultural de la nostra ciutat.
El centre augmentà la matrícula sense parar, i arribà a tenir tres línies per curs (uns 800
alumnes en total), la qual cosa va fer necessària la construcció d'un altre centre. Mentrestant, s'habilitaren tots els espais possibles i, fins i tot, s'ínstal-laren aules prefabricades al
pati del davant, que ja havia estat ampliat anteriorment fins al límit del carrer. En traslladarse, a mitjans del curs 1985-86, alguns mestres i alumnes al nou centre, l'escola tornà a ser
de doble línia.
El curs 1986-87, començaren a impartir-se classes de Música a tots els cursos, per part
d'un professor especialista en aquesta matèria, finançat pels pares. L'escola guanyà et primer Premi de Química, convocat per l'empresa de sabons CAMP, consistent en 150.000,PTA. en material de laboratori; dos alumnes del mateix curs de 8è. aconseguiren també
premis individuals pels seus treballs.
La immersió en llengua catalana es començà el curs 1988-89. El curs següent, es complí el XV aniversari del centre.
A partir d'aquell moment, l'escola va editar una revista anomenada "Que guaü", i logotip, sorgit d'un concurs que es féu entre els alumnes i triat per votació. També s'instal·là un
teatre, de cara a la celebració, que tingué lloc et dissabte 21 d'abril, a la qual van assistir
antics mestres i alumnat de l'escola. També va poder assistir-hi una neboda del mestre Celestí Bellera. Com a cloenda d'aquesta celebració i de la Setmana Cultural que tingué Floc a
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continuació, es realitzà una excursió col·lectiva per a tots els alumnes, en què es visità la
fàbrica de xocolates Torras a Banyoles. Aquell any fou també quan els alumnes de 8è van
visitar les instal·lacions de TV3 i participaren en el programa "Matraca No!". L'octubre de
1991, el curs de 7è va concursar a "Xafarranxo", a Sant Cugat i, tot i que, no van guanyar,
aconseguiren un premi d'un aparell de televisió i de vídeo per a l'escola.
L'any 1992, es comunicà a l'escola que, amb la confecció del mapa escolar de cara a la
propera implantació de la Reforma, passaria a ser Institut de Secundària. El curs següent,
s'inicià el procés de fusió amb el C.P. Mestres Montana. Cinc mestres i t'alumnat de Parvulari i cicle inicial van traslladar-s'hi.
El febrer de 1993, a la Nit de l'Esport, es concedí per primer cop un premi a un centre
escolar com a reconeixement de la seva tasca esportiva, que va recaure en el C.P. Celestí
Bellera, per haver estat campió, en diverses ocasions, de totes les competicions escolars
en què havia participat al llarg de 19 anys, i campió de totes les competicions de bàsquet
de la temporada 91 -92: alevins, infantils i sèniors, tant masculins com femenins.
A l'abril va sortir l'últim número de la revista "Que guai", el novè, ple de records de l'escola. L'acomiadament col·lectiu es va fer el juny, amb una excursió a Núria.
El curs 1993-94, s'acabà el procés de fusió, amb la incorporació al Col·legi Mestres
Montana de cinc mestres més i alumnat, dels Cicles Mitjà i Superior, però; per problemes
d'espai, els cursos de 7è. i 8è. (sis aules) es quedaren a l'edifici del C.P. Celestí Bellera, La
història del C. Bellera no seria completa sense mencionar el seu esponerós jardí.
Aquest centre sempre ha estat considerat com l'escola del barri perquè van néixer junts
en uns terrenys a mig camí entre Granollers i Palou, per ta! d'allotjar ia gran quantitat d'immigrants. Al principi, el barri s'anomenà "Viviendas Carreró Blanco" en al·lusió al president
del govern assassinat en un atemptat a Madrid a finals de desembre de 1973. Amb l'arribada de la democràcia, l'Ajuntament canvià el nom pel de Can Bassa, casa pairal que encara
conserva unes finestres gòtiques, i que donà nom als terrenys del seu voltant. Tot i que el
barri està connectat amb el centre per la línia d'un autobús, hi ha diversos establiments que
proveeixen el barri, i s'aconsegueix respirar un ambient de poble. El setembre de 1986, s'inaugurà el centre cívic, i el 18 de març de 1987, la capella de Sant Josep.
El centre escolar porta el nom d'un antic mestre de Palou, Celestí Bellera i Morera,
nascut a Gurp (Pallars Jussà) l'any 1889. Els seus antics alumnes coincideixen amb dir que
era un bon mestre, molt recte, però també molt amable i bona persona. Tenia uns 60 alumnes per classe, de totes les edats, i quan acabaven als 14 anys, aconsellava els alumnes
avantatjats els estudis convenients. L'única excursió que feien era anar fins a l'actual camp
de futbol que hi ha darrera l'església, prop del riu, i allà els feia fer un mapa d'Espanya amb
pedres. Celestí Bellera impartia també classes nocturnes a adults, a l'Ajuntament de Palou
(actual centre cívic), i antiga escola. En acabar ta guerra, no va poder seguir l'ensenyança
en català, tal com havia fet fins llavors. Va morir a Palou el 12 de març de 1940.
Carrer; S'explica al CP Mestres Montana,
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ESCOLA MUNICIPAL DE TREBALL
INSTITUT POLITÈCNIC
Adreça: d Roger de Flor, 66
Telèfon: 879 55 18 Fax: 879 61 29
Horaris: Diürn - 1r FP1: És de les 8
a 2 del migdia. I de les 3 a 2/4 de 5
de la tarda.
2n FP1: És de les 8 a 2 del migdia.
Règim de tarda: 3/4 de 5 a 10
del vespre.
Tipus: Municipal i Laica.

Nombre d'alumnat: 1.100, torn diürn i 1.011, torn de tarda. Total, 2.111 a
L'edat d'accés a FP1 són els 14 anys, acabada la primària. La mínima titulació que es
requereix és el Certificat d'Estudis Primaris.
Menjador: No té servei de menjador, però té una cantina.
Biblioteca: S'ofereix servei de préstec i consulta a hores lliures dels alumnes,
Gimnàs:Té un Pavelló Esportiu.

Altres dependències: Aules de dibuix, d'informàtica, de mecanografia. Labor
lectrònica, de química, de sanitària i d'informàtica. Taller d'automoció, d'electricitat i de
mecànica.
Idioma: L'idioma estranger és l'anglès.

Activitats: Fa quatre anys que s'organitza un intercanvi escolar amb una escola italiana
ISTITUTO A.MATTIONI, DE CIVIDALE DEL FRIÜLI (ITÀLIA), durant la primavera.
Cada curs també organitzen una setmana cultural.
Apa: Col·labora amb les activitats del centre.

Història: El col·legi es fundà l'any 1920 com a Escola D'Arts i Oficis, a
La matrícula no superava els 70 alumnes. Estava situat al carrer Conestable de Portugal.
L'any 1927, s'anomenà Escola Elemental de Treball.
L'any 1943, canvia totalmet la seva organització i es crea el nou patronat. S'amplia i es
consolida l'escola que passa al carrer Corró, a l'edifici de l'actual Centre de Teatre, i comparteix espai amb el col·legi de Segon Ensenyament.
Fou en aquest moment quan s'iniciaren les especialitats de Preparatòria, Comerç i Tèxtils, les de Mecànica (1944-45), Formació General (1946-47) i Electricitat (1949-50).
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L'any 1955, s'inauguren nous tallers de pràctiques d'electricitat, mecànica, fusteria i
construcció. A partir d'aquest moment, és un centre reconegut per lliurar titulacions d'Aprenent i d'Oficial Industrial de 3a.
El nou centre obre les portes el curs 1962/63 a la seu actual, del carrer Roger de Flor.
S'amplien les especialitats, i comença el torn diürn. Per tant, a partir d'aquest moment, es
fan dos horaris escolars. El més important és que aconseguí per primer cop un edifici propi,
deslligat de l'Escola de Segon Ensenyament amb la qual des d'un primer moment, sempre
havien anat plegades. L'any 1971, s'inicien els cursos d'Administratiu adaptats a la nova
Llei d'Educació (LGE).
En règim diürn, es cursaven quatre anys d'adaptació, tres d'oficialia per a delineants industrials i de la construcció i per a instal-ladors-montadors.
En règim nocturn, es feia un curs d'adaptació, tres d'oficialia per a torners, ajustadors,
fusters, instal-ladors-montadors, delineants industrials i de la construcció, i dos de mestratge de delineants. En aquell moment, impartien classes seixanta professors. La matrícula
era de 700 alumnes.
La creació de la nova Formació Professional de Primer i Segon Grau (FP1/FP2) obligà a
realitzar canvis dintre l'ensenyament. L'any 1975, el col·legi es transformà en un Centre Homologat. Aleshores la matrícula superava el miler d'alumnes.
L'any 1977, com a conseqüència del canvi que es produí al món de la indústria, fou necessari un canvi d'orientació en la programació del currículum. Es deixà de fer l'oficialia, i
s'amplià amb les següents especialitats noves:
FP1
QUÍMICA: De Laboratori.
AUTOMOCIÓ: Mecànica i Electricitat de l'Automòbil.
FP2
METALL: Màquines i Eines.
ELECTRICITAT: Electricitat - Electrònica, Industrial i Instal·lacions de Línies Elèctriques.
DELINEACIÓ: Delineació Industrial, Edificis i Obres.
L'any 1979, s'amplià l'edifici. Es configurà l'escola actual i es catalogà com a
litècnic. També s'iniciaren contactes amb el Ministeri per obtenir un concert econòmic; i
aconseguiren una subvenció, això va fer incrementar la demanda i la conseqüent matrícula
del Segon Grau.
L'any 1982, s'amplià un altre cop l'edifici, i s'impartí per primera vegada l'especialitat de
Sanitària en Auxiliar de Clínica i la d'Electricïtat-Electrònica en Telecomunicacions.
L'any 1987, es firmà un conveni amb el Departament d'Ensenyament amb intenció d'equiparar el centre a l'escola pública. Actualment l'escola té un equip de 119 professors.
A continuació s'especifiquen les branques i especialitats que s'imparteixen aquest any:
BRANQUES FP1
PROFESSIONS FP1
AUTOMOCIÓ
Mecànica de l'automòbil
DELINEACIÓ
Delineant
ELECTRICITAT
Electricitat
Electrònica
METALL
Mecànica
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QUÍMICA
SANITÀRIA

Operador de laboratori
Clínica

BRANQUES FP2
ADMINISTRATIVA I COMERCIAL
AUTOMOCIÓ
DELINEACIÓ

ESPECIALITATS FP2
Administració
Mecànica i Electricitat de l'Automòbil
Delineació Industrial
Edificis i Obres
Instal·lacions i Línies elèctriques
Electrònica de comunicacions
Electrònica industrial
Màquines-Eínes
Química de laboratori
Laboratori

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
METALL
QUÍMICA
SANITÀRIA

Carrer. S'explica al CP Ferrer i Guàrdia.
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ESCOLA D'ADULTS GRANOLLERS
Adreça: av. Prat de la Riba, 84,1 r 2a.
Telèfon: 870 03 77
Tipus: Col·legi públic i català.
Nombre d'alumnat: Entre 120 i
140 alumnes.
Edat d'accés: Apartir de 16 anys
Cursos: -Alfabetització
-Neo lectors
-Certificats d'estudi
-Pregraduat
-Graduat escolar
Horari: De les 3 de la tarda a les 9 del vespre.

Biblioteca: La biblioteca de l'escola és una eina bàsica per a la dinàmica de treball
les diverses àrees d'estudi que formen els cursos. Constitueix una font de consulta per a
l'adquisició d'aprenentatges nous dels alumnes.
Gimnàs; No

Història: L'Escola d'Adults "Granollers" es funda l'any 1978. La seva primera ubicaci
fou l'escola EMT al carrer Roger de Flor. Posteriorment es trasllada al CP Pereanton, c/ Espí i Grau; queda situada definitivament en uns locals municipals de l'avinguda Prat de la Riba. S'inicia sota el patrocini del Ministeri d'Educació i Ciència. Després del traspàs de competències, entra a formar part de la xarxa d'escoles d'adults del Departament de Benestar
Social de la Generalitat de Catalunya.
El profesorat era de dues persones al començament, i s'ha ampliat a tres en l'actualitat.
Aquest centre educatiu ofereix la possibilitat d'iniciar els estudis, en uns casos, o reprendre'ls, en uns altres, a un grup d'alumnes que, per raons d'edat o manca de recursos socials i econòmics, s'han trobat lluny de l'àmbit escolar. El centre està situat en un indret que
ha sofert grans modificacions urbanístiques. Fins als anys 60, l'avinguda Prat de la Riba i
voltants, era una zona molt poc habitada, amb algunes indústries que donaven vida a ia
ciutat. Quan posteriorment, va edificar-s'hi el grup Primer de Maig i el Pavelló d'Esports, la
ciutat va anar creixent, i aquest barri s'ha convertit en un lloc molt transitat i ben comunicat
cap al sud amb la zona de nova construcció "Les Tres Torres", i cap a Barcelona per l'avinguda Prat de la Riba.
L'escola està inmersa en una àrea escolar important: amb l'Escola-Bressoi "Cangur", el
C.P. Ferrer i Guàrdia i l'IES Vallbona, construït al solar de l'antiga fàbrica tèxtil Roca Umbert, a més del Poliesportiu, les Pistes d'Atletisme i les Piscines Municipals. L'escola porta
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el mon de Granollers per la seva situació geogràfica local.
Cal dir que l'ensenyament dels adults a la ciutat es pot datar el desembre de 1868.
Consta a les Actes Municipals que es demana local per a la instrucció dels adults, i s'encomana als mestres que s'afegeixin a tant lloable feina. Es concedeix un local de l'antic convent de Sant Francesc, en horari nocturn.
A l'actualitat, la formació d'adults està regulada per la Llei 3/1991 que constitueix el
marc general de la formació permanent a Catalunya. Defineix la formació d'adults en la mateixa línia proposada per la UNESCO i altres organitzacions internacionals. D'acord amb
aquesta llei i la LOGSE, la formació bàsica és el procés formatiu que comprèn des de l'alfabetització absoluta fins a l'obtenció del graduat en educació secundària. La formació
d'adults té com a finalitat el desenvolupament integral de les persones adultes, de manera
que puguin participar activament en la comprensió, l'anàlisi i la millora de les condicions de
vida personals i del seu entorn. Per això, cal possibilitar l'accés de les persones adultes a
tots eis nivells d'ensenyament reglat.
Carrer. S'explica a l'Escola Bressol Municipal Cangur.
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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
JOSEP M. RUERA
Adreça: d de Santa Elisabet, 16
Te/èfor?:870 15 83
Tïpus. Municipal i catalana.
Nombre d'alumnat: L'escola compta
amb 539, repartits de la manera
següent, harmonia 34, solfeig 248,
plano 115, violí 42, viola 1, violoncel 7,
flauta bec 10, flauta travessera 23,
guitarra 30, cant 9, clarinet 9,
violí barroc 3, oboè 3, clavicèmbal 5.

Professorat: L'elecció del professorat es fa, sempre que és possible, entre els millors
professionals en actiu de qualsevol de les especialitats.
Són els següents:
- Cant (Josep Benet)
- Piano (Josep M. Roger, Josep M. Sauret, Neus Bermúdez, Anna M. Piera, Jordi Masó, Montse Morral, Marta Poal, Anna Montana)
- Violí (Emilio Moreno, Jordi Humet, Ulrikas Kaise, Ernest Miralles, Eduard Herrero)
- Viola (Emilio Moreno)
- Violoncel (Antoni Perramon)
- Guitarra (Josep Henríquez, Josep Manel Marín)
- Flauta travessera ( Claudi Arimany, Anton Serra, Joan Bosch)
- Flauta de bec (Carles Riera, Xavier Blanch)
- Clarinet (Carles Riera)
- Oboè (Xavier Blanch)
-Clavicèmbal (Eduard Martínez)
- Assignatures teòriques (Josep Gualler, Anna M. Piera, Anna Alegre)
Orquestra de Cambra de Granollers: Es tracta d'una formació de corda integrada per
músics joves. Va néixer a l'escola Municipal de Música J. M. Ruera el curs 1987-88 amb
alumnes destacats, de nivell principiant, però amb interès. Sota la direcció del professor de
violí, Jordi Humet, van anar adquirint professionalitat. El curs 1989-90 els dirigí Francesc
Guillén, i s'ha anat ampliant amb més joves d'altres escoles; ara ja preparen obres d'envergadura de Hàndel. És una orquestra jove que ofereix uns programes de gran qualitat a base d'un treball seriós. El repertori que ofereix l'OCG inclou obres de diverses èpoques i estils. Actualment continua essent director Francesc Guillén.
Orquestra de joves de l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera de Granollers: Fa
dos cursos que funciona . Els dirigeix el professor de violoncel Toni Perramon. Són els petits de la colla i, pedagògicament, se'ls recorda la constància de l'esforç per aconseguir el

SERRA, Rosa; LLOBET, Núria; GARCIA. Carme; CLADELLAS, M. Dolors (1995)
«Canvi i continuïtat de l'ensenyament a Granollers (1857-1994)»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 6 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

trebalt musical ben fet amb les paraules de l'experiència, confiança, I alhora poètiques, del
nostre estimat Pau Casals:
"...és aquesta qualitat humana del treball fet en equip la que tothora m'ha produït una
complaença, com a músic d'orquestra o en grups de cambra, que cap recital personal no
ha reixit a proporcionar-me".

Dependències: Disposa d'una biblioteca i d'una fonoteca que està a disposi
alumnes, durant l'horari de funcionament del centre.

Història: L'Escola Municipal de Música de Granolfers és reconeguda oficialmen
conservatori elemental; de tota manera, també dóna ensenyaments superiors al grau elemental de forma no oficial. Un dels objectius de l'escola és l'intent d'aproximació a la realitat europea. I un altre d'important és que l'ensenyament rebut pugui ser útil en ell mateix,
tant si l'alumne vol ser amateur com si vol esdevenir professional.
Paral·lelament, el centre organitza un cicle de concerts per a tothom, i participa en el
Festival Internacional de Música de Granollers.
La idea de la creació d'una escola de música a Granollers es començà a perfilar entre
els membres de la Junta de l'Associació de música i els mestres Aureli Font, Marià Bataller
i Josep M. Ruera. El primer pas es donà el 17 de novembre de 1927. Però no va ser fins a
l'any 1928 que es creen les places de solfeig-teoria i piano concedides als mestres Josep
M. Ruera i Aureli Font.
De moment s'habiliten dues aules al C.P. Pereanton, i foren 50 els alumnes matriculats
aquell curs. L'any 29, es concediren les places de clarinet i saxofó al professor Joaquim
Pla, i la plaça de violí que guanyà el mestre Joan Coll.
A finals de l'any 1929, s'atorgà la plaça de director interí de l'escola al mestre Joan B.
Lambert i Caminal i de sots-director, al mestre Josep M. Ruera i Pinart.
L'any 1931, proclamada la República, motivà un canvi absolut de Patronat I les aules es
traslladaren a un pis de la plaça de la Porxada, damunt de la font.
El 18 de febrer de 1939, es van suspendre les classes de l'Escola de Música.
El 21 de setembre de 1939, s'acordà l'obertura de l'Escola si el professorat s'avenia a
cobrar pel seu compte les matrícules i a pagar el lloguer de les aules.
Els anys 40 l'Escola passà per diverses vicissituds, com haver de cedir les aules per a
oficines militars, fins que tornà a la normalitat l'any 1944. Aquest mateix any entrà com a
professor el mestre Felicià Maresma.
L'any 1945, després de la mort del mestre Joan B. Lambert.es concedí la plaça de director a Josep M. Ruera i Pinart. Essent President del Patronat el senyor Frederic Riera,
l'Escola passà a ser filial del Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona, així
passà a ser escola oficial el novembre de 1954.
EI curs 1959-60, es canvià de nou la seu de l'Escoia i es passà a la Casa de Cultura de
la Fundació P. Maspons i Camarassa.
_ El 16 de gener de 1983, per acord municipal, es concedí el nom de Josep M. Ruera a
l'Escola Municipal de Música.
En el DOG del 7 de novembre de 1983, es publicà el Decret 510/1983 pel qual es reconeixia la validesa acadèmica oficial amb grau de Conservatori Elemental dels ensenyaSERRA, Rosa; LLOBET, Núria; GARCIA. Carme; CLADELLAS, M. Dolors (1995)
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ments de l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera.
El 1984, fou nomenat Director de l'escola, Carles Riera i Pujal.
Avui l'Escola Municipal de Música està situada a la casa de "Can Puntes". Aquest edifici
fou reformat l'any 1910 per l'arquitecte modernista Manuel J. Raspall i Mayol, que remoòelà
les façanes, on destaquen dues franges d'esgrafiats amb motius florals, i un conjunt de reixes que segueixen el mateix estil.
L'any 1986, l'Ajuntament rehabilita l'edifici per convertir-lo en Escola de Música. Els arquitectes encarregats d'aquesta remodelació foren Antoni Codina, Joaquim Valls i Joan
Prat. L'allotjament definitiu de l'escola actual fou el 21 de gener de1989.
L'escola porta el nom de Josep M. Ruera, el seu fundador (Barcelona, 1900-Granollers,
1988). Fou un insigne pedagog i compositor granollerí, deixeble d'Enric Morera i de Joan
Baptista Lambert. La seva obra de composició musical posà en relleu la música popular,
les sardanes, la religiosa, la vocal de cambra i la simfònica: "Els tres moviments Sinfònics"
fou seleccionada per estrenar-la al congrés de la Societat Internacional de Música Contemporània, a Barcelona, l'any 1936. Ja l'any 1923, formava part de l'orquestra de Pau Casals.
La ciutat li reconeix ia seva vàlua brindant-li molts homenatges; l'any 1977, rebé el decisiu
quan se li oferí l'enregistrament de dues de les seves obres, escollides per ell mateix, "Empúries"- 4 poemes simfònics per a orquestra i cobla, i el "Ball de les Donzelles de Granollers" per a cobla.
Aquest homenatge fou possible gràcies a la col·laboració dels granollerins i de les entitats socials i culturals de la ciutat, i de l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat
el nomena Fill Adoptiu el 21 de desembre de 1984. La seva obra original es conserva a la
Biblioteca de Catalunya -Secció de Música-, junt amb altres composicions d'autors catalans
dels segles XIX i XX. L'Hemeroteca Granollers també té l'obra completa de Josep M. Ruera
i Pinart.
Carrer: Santa Elisabet. L'escola es troba en el casc antic de la ciutat. El carrer conserva el nom de l'antic portal de Sta. Elisabet que junt amb altres cinc portes, tancaven el recinte de les muralles bastides l'any 1291. A sobre de cada un dels portals, hi havia una capella; en aquest cas, la de Sta. Elisabet,
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CENTRE DE PEDAGOGIA
TERAPÈUTICA MONTSERRAT
MONTERO
Adreça: carretera de Vallderiolf, s/n
Te/èfm: 870 92 17 Fax. 879 68 39
Tipus: És un centre d'Educació
Especial comarcal. Depèn del
Patronat Comarcal de Pares de
persones amb diminució psíquica
Nombre d'alumnat: 120 alumnes,
de 3 a 18 anys. ACÍ 4 i 5.

Horari: L'horari lectiu és de 10 a 1 del migdia i de 3 a 5 de la tarda. De fa 1 a les 3
dedica a menjador i esbarjo.
Calendari: El centre es regeix pel calendari escolar del Departament d'Ensenyament.

Transport: El transport està subvencionat pel Departament d'Ensenyament, i e
el Consell Comarcal.

Menjador: Tots els alumnes utilitzen el servei de menjador. El personal docent
el monitoratge.

Dependències: El centre disposa de 24 aules, distribuïdes en tres pavellon
amb eis serveis necessaris.
Disposa també de: Sala d'Actes, quatre menjadors, Sala de Fisioteràpia, Sala de Joc
Simbòlic, Sala de Psicomotricitat, Taller domèstic, Taller de manteniment, Gimnàs, Sala de
tennis taula, Biblioteca tècnica, dues Biblioteques per als alumnes, Sala de Diapositives,
dues Sales de Logopèdia, Piscina coberta i camp d'esports.
Personal docent: El claustre està format per 24 tutors/es, 8 educadors/es, 2
peutes i 2 logopedes, compta amb assistent social. Els assessors són: una psiquiatra, una
psicòloga i una neuropediatra.

Idioma: Ateses les dificultats de l'alumnat, la llengua d'aprenentatge és la mate
cop assolida, s'introdueix la segona llengua a nivell oral.
Revista: No.
Apa: Sí.

Història: L'any 1964 es crea el Patronat Comarcal de Pares de Persones amb D
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ció Psíquica, format per un grup de pares de Granollers i de La Garriga amb fills disminuïts
psíquics. El maig del 1965, comença a funcionar una escola especialitzada, al carrer de
Torres i Bages, 15 (on ara hi ha la seu de l'emissora de ràdio). Es deia "Verge de Montserrat' i tenia 8 nens. L'any següent, ja n'hi havia 24. L'any 1968, quan l'escola tenia ja 40
alumnes, es trasllada al carrer Maresme, al barri de La Torreta, a una casa cedida per un
particular.
L'any 1971, els gairebé 100 alumnes eren atesos per 3 llicenciades en pedagogia, 1
professora d'EGB, 1 especialista en psicomotricitat, 1 logopeda, 2 educadors, 5 monitors, 1
psicoterapeuta, 1 profesor d'educació física, 1 psiquiatre, 1 neuròleg, 1 psicòleg i 1 assistent
social.
Durant tots aquests anys, l'alumnat es traslladava amb taxi fins al centre. Allà mateix hi
havia el Centre de Diagnòstic, on es feien les valoracions de cara a la matrícula de l'alumnat. Actualment, se n'encarrega l'EAP.
Amb la inauguració, a finals d'any, de dues noves aules de l'escola, es projecta fer-hi
manufacturats de pell, per als alumnes grans, que anaven al "Taller Verge de Montserrat" a
fer treballs de Serigrafia i material elèctric, situat en un pis de Can Pedrals (carrer Espí i
Grau, cantonada PI. Maluquer i Salvador). En aquest mateix lloc, hi havia el club juvenil "La
Brúixola", on podien anar els diumenges. Allà eren atesos per 6 monitors i un professor
d'Educació Física, amb els quals feien futbol, excursions, jocs de saló i altres activitats recreatives. Hi assistien unes 60 persones. La Parròquia va cedir una aula a la pl. de l'Església, per als alumnes amb coeficient més alt, que podien seguir un pla d'estudis bàsic. Els
matins feien treballs manuals i les tardes, les classes escolars. Els nens disminuïts psíquics
profunds podien anar a una escola bressol al d Guayaquil, cantonada d Navarra, a les tardes; hi assistien 10 nens menors de 10 anys; o bé a una Residència d'Alella, en règim de
pensió completa, on eren atesos de manera individualitzada. Hi havia 24 nens de tota la
província de Barcelona, dos dels quals eren del Vallès Oriental. Aquesta residència va ser
' cedida per l'orde de les Escoles Pies, que hi tenien el Seminari.
L'any 1972, l'Ajuntament de Granollers, gràcies a un préstec sense interessos que va
! fer la Mútua del Carme, va poder comprar 2.5 hectàrees de terreny, per construir l'escola
• actual.
El febrer de 1976, el Ple de l'Ajuntament de Granollers, en sessió ordinària, va aprovar
el conveni amb l'Associació Patronat Comarcal de Pares de Persones amb Disminució Psíquica, que estableix les bases que regulen la relació entre l'Ajuntament i l'Associació. A
l'apartat segon, s'especifica que l'Ajuntament li concedeix el dret d'ús per un període de 30
anys, renovable per igual període de duració. Aquest dret d'ús tindrà caràcter essencialment administratiu.
Aquest mateix any, s'inicien la construcció i els tràmits administratius per tal de sol·licitar al Ministeri d'Educació i Ciència la concessió d'una subvenció per a l'execució de les
obres.
El maig de 1978, el Ministeri notifica l'aprovació de l'expedient de subvenció, corresponent al 8 0 % del pressupost total. El 20% restant el finança la Fundació Montserrat Montero de Sisquelles, dedicada a l'ajut dels disminuïts psíquics, per considerar que en aquell
moment era el sector social més necessitat. També existeix una residència de nens profuns a Cerdanyola, que porta el mateix nom. En reconeixença d'aquesta col·laboració es va
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acordar denominar-lo Centre de Pedagogia Terapèutica Montserrat Montero.
Ef 17 de juny del 1978, s'inaugura el nou centre, situat a la carretera de Valideriolf, prop
del barri de Can Bassa i sobre la serra de Palou, des d'on es pot veure el Montseny, el
Corredor i Sant Llorenç.
La inauguració oficial la va fer l'Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Sr.
Jordi Pujol, el 20 de juny de 1980.
Aquell mateix any, el Patronat demana al bisbat de Barcelona, propietari de la finca de
Can Prat, la donació de 3 Hes. annexes al centre. Actualment la Fundació disposa de 6.5
Hes. de terreny, on hi ha construïts, l'escola, els "Tallers Valideriolf" i la residència pera
disminuïts psíquics.
Als "Tallers Valideriolf", treballen 180 usuaris, distribuïts en tres centres de treball: el
centre especial de treball CET, el taller de transitoris i el taller ocupacional.
A la residència inaugurada el 6 d'octubre de 1994, hi ha 63 usuaris en règim de residència, i 12 usuaris en règim de centre de dia.
La Fundació té, des de l'any 1992, un pis-residència al carrer Rosselló, 27 de Granollers, on viuen vuit nois autònoms, atesos per tres monitors.
Actualment, el Centre de Pedagogia Terapèutica Montserrat Montero és una entitat que
depèn de la Fundació Privada Valies Oriental per a Disminuïts Psíquics, registrada en la Direcció General d'Entitats i Dret Jurídic del Departament de Justícia, amb el núm. 632 i qua
lificada com a Fundació Benèfica de caràcter assistencial.
Es tracta d'un centre d'Educació Especial, concertat pel Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya. El Concert cobreix el total de les despeses de personal
d'atenció directa, el salari del personal docent i dels monitors de menjador, l'esbarjo i el
transport, i una part de les despeses de funcionament. La resta de les despeses són finançades mitjançant la quota familiar, la subvenció de l'Ajuntament de Granollers, els donatius diversos i els recursos generats per a les activitats socials de la Fundació.
Carrer; Valideriolf, veral situat a ponent del terme de La Roca i fronterer amb el de
Granollers, ja apareix citat al Cartulari de Sant Cugat, el 945.
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COOPERATIVA NÚRIA
Adreça: cl de Sant Cristòfol, 49
Telèfon: 870 69 05
Tipus: És un centre d'integració
d'infants sords a l'escola ordinària
Atén, individualment, i en la seva
llengua materna, casos des de
l'estimulació precoç fins a adults.
El seu àmbit d'acció és comarcal.
Nombre d'alumnat: Hi assisteixen
8 alumnes, atesos per tres logopedes.

Història: L'any 1978, un grup de set famílies d'infants sords es reuní per forma
cooperativa. En aquell moment, a Granollers no hi havia cap centre d'aquest tipus. Actualment, el nombre de famílies s'ha doblat. El centre compta amb l'ajut econòmic de la Generalitat i d'alguns Ajuntaments.
Les dependències de la Cooperativa estan situades en un reduït local de 42 m2, on es
distribueixen dues aules i una sala d'espera.
La Cooperativa està situada en un lloc cèntric de la ciutat, prop de l'església parroquial
de Sant Esteve.
Els últims cursos, el nombre d'infants atesos ha disminuït perquè a les escoles s'ofereix
l'atenció de logopèdia i, algunes famílies prescindeixen d'aquest servei privat.
Els objectius del centre són: l'assistència i ajuda de tipus logopèdíc, fonològic i audiològic en general, i pedagògic especialitzat a l'infant sord o bé hipoacústic.
Carrer: S'anomena així per la proximitat amb l'antiga capella de la muralla dedicada
Sant Cristòfol, que fou un màrtir del segle lli. El seu nom prové del grec i significa "portador de Crist", per haver portat Jesús sobre les espatlles per travessar el riu. Esdevingué el
patró de viatgers i vianants, raó per la qual estava representat iconogràficament prop del
portal de les esglésies o en carrers molt transitats. També fou patró dels barquers i actualment ho és dels automobilistes.
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CLUB NATACIÓ GRANOLLERS
Adreça: d Lluís Companys, 10
7LF.-870 45 99 FAX: 870 62 26
Història: Inauguració: L'any 1967, es
fundà el club. L'any 1972, s'inaugura
la piscina coberta. El curs 1974/75,
comencen els cursets a les escoles.
Activitats: Eís cursets: Són les classes
de natació que s'ofereixen a les escoles
de la ciutat i de la comarca, amb una
freqüència d'un cop a la setmana, i d'una durada de les sessions d'uns cinquanta minuts. El
curs dura 8 mesos, d'octubre a maig, L'objectiu bàsic és aprendre a nedar.

Metodologia:
L'ensenyament que s'imparteix es divideix en 4 fases:
1. Familiarització amb el medi aquàtic.
2. Desplaçaments amb materials d'ajut (flotadors, bombolles i pales...}.
3. Desplaçaments sense material d'ajut amb perfeccionament progressiu d'estil.
4.La introducció a altres modalitats de la natació, un cop s'ha arribat a un cert nivell de
coneixement.
Segons el nivell, es realitzen les classes a la piscina profunda o poc profunda.
S'utilitza un cavallet de mar que s'ha de cosir al banyador.
Són de diferents colors segons el nivell:
NIVELL BLANC: és el més elemental, encara no saben nedar.
NIVELL GROC: neden sense estil 12 metres, i estan familiaritzats amb ei medi aquàtic.
NIVELL CARBASSA: neden 25 metres crol, amb principi de coordinació de la respiració
i amb un inici a l'estil d'esquena.
NIVELL VERD: neden el crol i d'esquena correctament, inicien l'estil braça.
NIVELL VERMELL: neden crol, esquena i braça correctament, i s'inicien en l'estil de la
papallona.
NIVELL BLAU: neden els quatre estils correctament.
NIVELL MARRÓ i NEGRE: s'exigeixen uns temps determinats en distàncies de 100 metres.
Durant el curs es fan un total de 3 avaluacions.
La natació dins de l'activitat escolar és un element molt important en ei creixement i desenvolupament de l'infant i en la seva formació i educació.
Carrer: Lluís Companys i Jover (El Tarrós, 1882 - Barcelona, 1940). Políti
de l'Ajuntament de Barcelona. L'any 1931, proclamà ia República a Catalunya. A la mort de
Francesc Macià, fou president de la Generalitat. S'exilià a França l'any 1939. Detingut per
les forces del govern alemany, li fou aplicada l'extradició. Després d'un consell de guerra,
fou afusellat el 15 d'octubre de 1940 al castell de Montjuïc.
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MUSEU DE GRANOLLERS I MDGCIÈNC1ES NATURALS "LA TELA"
Adreça: Museu de Granollers
c l Anselm Clavé, 40-42 - Tel. 870 65 08
Museu de Granollers-Ciències Naturals
cl Francesc Macià, 51 - Tel. 870 96 51
Tipus: Municipal.
Revista: Lauro, Treballs.
Equipament Museu de Granollers: Impulsat per la societat civil, el Museu de Granollers va ser creat l'any 1932 per l'Ajuntament, i
és regit per un patronat. Durant la Guerra Civil la "Junta de Salvaguarda del Patrimoni de la
Generalitat" hi diposità obres d'art procedents, bàsicament, de col·leccions particulars i
eclesiàstiques de la comarca. Acabada la guerra, les obres no reclamades quedaren en
propietat del Museu.
L'any 1946, s'estructurà definitivament el Museu de Granollers i s'inaugurà a Can Molina, amb importants col·leccions arqueològiques, ibèriques i romanes de la contrada, especialment de mosaics romans, i una excel·lent representació de la pintura i escultura medieval i moderna,
L'Ajuntament enderrocà Can Molina, l'any 1967, per a la construcció de l'ambulatori de
la Seguretat Social, i el fons museístic fou emmagatzemat en precàries condicions. Finalment. l'Ajuntament es féu ressò del neguit ciutadà per l'abandó del Museu, i l'any 1974 enderrocà l'antic edifici de l'extingida Unió Liberal i en construí un de nou, d'avançada línia arquitectònica i concepció museística, obra dels arquitectes Bosch, Botey i Cuspinera. Avui
és un dels més moderns equipaments d'aquesta índole a Catalunya. El nou museu s'obrí
per les festes de l'Ascensió l'any 1976 i, des de llavors, porta a terme una fecunda activitat
cultural.
D'ençà de 1976, es pot parlar de la segona època del Museu de Granollers. Museu pluridisciplinar, compta amb sala d'actes i d'exposicions temporals i mostra, en les tres plantes
superiors, una part del seu Fons -Arqueologia i Art- d'una manera monogràfica; es renova
periòdicament, l'exposició.
Per tal d'aconseguir una millor consecució dels fins de la Institució, dins l'estructura de
funcionament general de! Museu, s'insereix un àmbit de participació i de col·laboradors que
està agrupada en diverses àrees.
El Museu de Granollers coordina, conjuntament amb el Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, i dóna suport a la major part de les excavacions de la comarca que
realitzen, sovint, arqueòlegs vinculats al Museu per mitjà de l'Àrea d'Arqueologia. Els membres de les Àrees d'Història (Medieval i Moderna i Contemporània) i Geografia del Museu
porten a terme una tasca d'investigació i d'estudi sobre la història i el patrimoni comarcal
(arquitectura romànica, estudi sobre les masies, demografia, història contemporània, etc).
L'Àrea de Pedagogia realitza una tasca en coordinació amb les àrees i les entitats que promocionen exposicions, per tal de preparar-ne la seva difusió a través de l'elaboració de
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propostes de treball. També es porten a terme, en ambdós equipaments, activitats diverses
(conferències, debats, projeccions, etc.) per a la protecció i la sensibilització del patrimoni
cultural i natural.
Així mateix disposa dels serveis de disseny, de muntatge i de restauració. La importància d'aquest museu no rau solament pel fet d'ésser centre d'exposicions, sinó perquè des
del museu s'afavoreix la investigació, la difusió i la docència.
El servei d'educació facilita la millor comprensió de les exposicions i tallers. En les dues
seus del Museu es realitzen algunes activitats del programa d'educació de l'Associació Cultural.
El Museu té diferents programes de col·laboració amb universitats catalanes.
Equipament Museu de Granollers-Ciències Naturals: L'edifici del Museu de
Ciències Naturals, a la torre noucentista "la Tela", fou inaugurat l'any 1987 i desenvolupa
una activitat de difusió, recerca i dinamització cultural dels temes de les ciències naturals,
del medi ambient i de l'ecologia. Els membres de l'Àrea de Ciències Naturals hi realitzen
tasques de recerca i difusió del patrimoni natural.
Les sales permanents presenten l'exposició amb referències comarcals sobre "L'Home i
el medi natural"; en el jardí, es troben exemplars vius de la flora i la fauna de la comarca, i
una mostra de la seva geologia. També compta amb la biblioteca i el Centre de Documentació de l'àmbit de Ciències Naturals del Parc Natural del Montseny. A més a més, gestiona
l'Estació Meteorològica de Granollers, des de 1950, en conveni amb l'Institut Nacional de
Meteorologia,
Cal destacar la tasca pedagògica i de difusió científica, en l'àmbit escolar, que es duu a
terme en el laboratori, el jardí i les sales d'exposició d'aquest centre.
Carrer: Anselm Clavé (Barcelona, 1924 - 1874). Músic, poeta i polític rep
jectà de sostreure els obrers de l'ambient miserable de les tavernes on se solien reunir, i
d'unir-los en societats corals. Adquirí nocions de violí, flauta, teoria musical i compongué
melodies que eren cantades als cafès.
L'any 1845, organitzà una agrupació coral, l'Aurora, que es transformà en La Fraternitat,
primera coral peninsular (1850), origen dels cors de Clavé.
L'impuls de la Renaixença el dugué a escriure les primeres composicions en català.
Francesc Macià i Llussà. (Vilanova i la Geltrú, 1859 - Barcelona, 1933).
Creador de t'Estat català. Exercí el càrrec de President de la Generalitat de Catalunya des
de 1930 fins al seu traspàs, el 25 de desembre de 1933.
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FUNDACIÓ HOSPITAL-ASIL DE
GRANOLLERS: HOSPITAL
GENERAL DE GRANOLLERS.
CENTRE GERIÀTRIC ADOLFO
MONTANA RIERA
Adreça; av Francesc Ribas, s/n
Telèfon: 842 50 00 - Fax 842 50 17
Tipus; Fundació benèfico, privada
regida per un Patronat.
Publicacions: Es publica ia revista anomenada "De Bat a Bat". I el "Manual de Procediments d'Infermeria", any 1993.

Activitats: De prevenció amb caràcter educatiu sobre higiene escolar. Elaboració d'
dis científics i d'Investigació.
L'any 1980, s'inicia l'educació sanitària als col·legis en coordinació amb algunes mestres d'escoles de la comarca. Per la seva acceptació uns anys més tard, es comencen a
coordinar aquestes visites des de la Comissió de Formació Continuada. Però és l'any 1986
que se sistematitza, i es fa una recollida de dades (segons s'observen els gràfics).
Els objectius són els següents:
• Oferir educació sanitària a la comunitat escolar.
• Donar a conèixer la Institució apropant i familiaritzant l'Hospital a la infància.
El grup d'escolars que ha rebut fins a l'actualitat l'Hospital es concreta en un títol de
5.256 alumnes dels cursos de cicle mitjà i superior d'EGB, Es desenvolupen diversos programes que atenen cursos d'ensenyament primari i secundari:
• Visites a les instal·lacions: - Cuina
• Programes de prevenció.
- Planta de pediatria
- Safareig i planxador
• Programa de seguretat
* El niu
- Llenceria
• Programa primers auxilis
- Farmàcia
- Fusteria
PROGRAMA DE PREVENCIÓ: adreçat als nivells següents:
• 3r. de Primària
a) Què és un hospital? Es realitza ta visita a les instal·lacions. Se'ls explica mitjançant
diagrames què és un hospital, qui hi treballa i com s'organitza per atendre la persona malalta.
b) Normes d'higiene: en aquest apartat se'ls explica la importància d'obtenir un estat òptim de salut, mitjançant normes i consells a tenir en compte per tota persona sana.
• 4t. curs de Primària
La temàtica a desenvolupar se centra:
- Àmbit comarcal de l'Hospital.
- Nutrició i salut.
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• 5è. curs de Primària
La temàtica de l'explicació se centra en:
- Història de l'Hospital.
- Funcionament dels òrgans del cos humà.
- L'Hospital com a institució.
- Prevenció de les malalties.
L'explicació de tots aquest temes es recolza amb material audiovisual (diapositives,
transparències i dibuixos), i fa que sigui més amena i entenedora.

PROGRAMA DE SEGURETAT: es tracta d'un programa de primers auxilis amb l'o
tiu de donar a l'alumnat una sèrie de nocions bàsiques per solucionar els problemes amb
els quals es poden trobar a l'escola, al mar, a la muntanya, a casa..., i tenint en compte els
materials de què poden disposar per posar-hi remei. A aquest programa hi dediquen també
mitja jornada escolar, o bé una mitjana de quatre hores per sessió.
Consta de:
- Prevenció d'accidents.
- Primers auxilis en petits accidents.
- Correcta manipulació de productes pirotècnics.
El mètode d'explicació segueix essent el mateix que en l'anterior programa: mitjançant
transparències, dibuixos i formació tècnica. Un cop acabada l'exposició, l'alumnat realitza
diverses pràctiques on entren: neteja de ferides, cures, embenats, immobilització d'extremitats, etc.
S'intenta fer una mica d'acoplament dels mèrits per tal d'aconseguir un resultat òptim de
la visita; entrellaça seriositat, imaginació, hores de diversió i esbarjo, que fan que sigui més
didàctica i profitosa l'explicació.
PRIMERS AUXILIS: 6è., 7è. i 8è. d'EGB.
- Coneixement dels principals factors de risc que provoquen accidents.
- Prevenció d'aquests accidents.
- Mesures a prendre en el cos quan aquests accidents es produeixen.
RESULTATS OBTINGUTS (I)
Assistència de cursos

ASSISTÈNCIA
Nombre alumnat

2000

TOTAL CURSOS: 157

TOTAL ALUMNES: 5.256
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ENSENYAMENT UNIVERSITARI: Any 1976: inauguració de l'Escola d'Infermeria amb
el resultat de dues promocions amb un total de 40 infermeres. Centre associat a la Facultat
de Medicina de la Universitat de Barcelona per impartir el cicle clínic de Medicina, Cirurgia i
Ginecologia-Obstetrícia de 4t. i 5è. curs.
Any 1983: centre acreditat per a la Formació Post-grau de metges especialistes (MIR).
Any 1984: primera promoció de Metges Interns Residents, amb les següents especialitats: Medicina Interna, Cirurgia General, Obstetrícia-Ginecologia, Pediatria. Primera formació de Farmacèutic Intern Resident (FIR).
Any 1989: acreditació docent d'especialitat en Geriatria i Anestèsia/Reanimació.
Any 1990-91: alumnes en pràctiques de la Diplomatura d'Infermeria de l'Escola Universitària de Vic, total 33 alumnes.
Any 1992-93: alumnes en pràctiques de la Diplomatura d'Infermeria de l'Escola Universitària de Vic, total 80 alumnes. Alumnes en pràctiques de Formació Professional, branca
Sanitària.
Any 1993: acreditació docent de l'especialitat de Llevadores Internes Residents per la
Universitat de Barcelona.
Any 1994: alumnes en pràctiques de la Diplomatura d'Infermeria de l'Escola Universitària de Vic, total 80 alumnes. Alumnes en pràctiques de Formació Professional, branca Sanitària, Acreditació docent de l'especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica.
Història: Els precedents històrics de l'Hospital Asil de Granollers es remunten a
dació per Bertran de Seva, l'any 1329, d'un hospital a l'antiga vila de Granollers. Des d'aquest any fins al 1521, va funcionar com a institució de caràcter privat.
La ubicació de l'Hospital ha canviat al llarg de la seva història. De Sant Domènec va
passar, l'any 1844, a l'antic convent dels Caputxins. L'any 1855 la Congregació de les religioses Carmelites Vedruna s'instal·len a Granollers per atendre l'Hospital.
L'any 1923, gràcies a llegats i donacions particulars, es va inaugurar, en el lloc on és
avui, un nou hospital que va posar fi a la precarietat de mitjans que havia patit anteriorment. Ja en la segona meitat del segle XX, l'Hospital ha anat creixent progressivament.
L'any 1971, es va inaugurar un nou pavelló amb dues plantes d'hospitalització que van ser
ampliades a sis l'any 1978. L'any 1984, es va inaugurar el Centre Geriàtric "Adolfo Montana
Riera". L'any 1988, es va posar en funcionament una nova zona de serveis centrals composta per ra d iod i agnòstic, urgències i documentació clínica. El setembre de 1993, es van
iniciar les obres de quatre noves plantes d'hospitalització, una unitat de cures intensives,
nous quiròfans, noves sales de parts i una nova central d'esterilització; han estat inaugurades el febrer de 1995. La posada en marxa d'aquestes noves zones de l'Hospital el preparen, juntament amb la implantació del nou Pla d'Espais, per donar resposta a les necessitats de la població de Granollers i de la comarca en el pròxim canvi de segle.
Carrer: Francesc Ribas i Serra fou el president de la "Junta de Reforma de Granollers
i Construcció del nou Hospital Asil", constituïda el 1913. L'Ajuntament acordà de posar el
seu nom a aquest carrer de la ciutat el mateix any de la seva mort, ocorreguda el 15 de febrer de 1929, un agraïment a qui havia estat benefactor de l'hospital.
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ASSOCIACIÓ CULTURAL
D'ANTICS ALUMNES
DE SEGON ENSENYAMENT
Adreça: Casa de Cultura St. Francesc
de la Fundació Pere Maspons i
Camarassa, c7 Espí i Grau, 1,
de Granollers.
Telèfon; 879 04 81
Horari: De 9 a 1 del matí i
de 3 a 5 de la tarda.
Revista: "El full vermell", edició trimestral.

Objectius: Realitzar, patrocinar o donar suport a qualsevol acte que fomenti la cultura,
l'art i els costums.

Activitats: Ofereix periòdicament audicions musicals, concerts, vetllades literàrie
ferències, cursets, certàmens literaris o artístics, representacions teatrals, recitals, exposicions, exhibicions cinematogràfiques. Per a les escoles, ofereix cursets, seminaris, cinema,
música i teatre. Per portar a terme les activitats pròpies de l'Associació, l'entitat s'organitza
en les següents seccions:
-Centre d'Estudis.
-Teatre de l'Associació Cultural (TAC.)
Història: L'any 1947 es fundà l'Associació Cultural d'antics alumnes de
ment. Les activitats d'aquell any eren conferències. L'any següent s'afegiren els concerts.
L'any 1950, s'inicià el Cine-Club, el T.A.C. i els cursets; dos anys més tard, es crea el Centre d'Estudis, L'any 1954, comencen les exposicions .
L'any 1982, l'Associació Cultural organitza activitats en horari lectiu de cinema, teatre,
música i museus per als escolars de Granollers i comarca. Durant els caps de setmana del
curs escolar, funciona la campanya "La Roda d'espectacles infantils", amb activitats de teatre i cinema; també es facilita informació a les escoles.
Actualment, hi participen disset mil alumnes d'escoles públiques, privades i municipals
de Granollers i la seva comarca.d'edats molt diferents, compreses entre els 2 i els 18 anys,
Cada etapa té un programa adequat al seu nivell maduratiu.
Per portar a terme aquesta tasca hi ha tres persones treballant a l'Associació Cultural
de Granollers que compten amb l'ajuda de la Junta Govern de l'Entitat. Un equip de mestres, especialistes de cada cicle, completa el grup de treball. El seu objectiu és triar les activitats segons els criteris de programació. També elaboren guies didàctiques adreçades al
professorat, que ofereixen informació sobre l'espectacle, i compten amb una segona part
d'aprofitament didàctic. Aquestes guies són una eina interessant per als educadors per
aprofundir al màxim sobre les actuacions concretes.
Carrer; S'explica al CP Pereanton.
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CERCLE CULTURAL DE LA
FUNDACIÓ "LA CAIXA"
Adreça: d Joan Camps, 1 Granollers
TLF/FAX: 870 64 67
Equipament; 3 sales d'exposició amb
un total de 291 m2 de superficie útil.
1 auditori polivalent amb capacitat
per a 350 persones.
Inauguració: Març de 1981. Aquest
equipament fou concebut segons un model
inèdit en el context cultural català (del seu moment), i coetani al CC.de la Caixa d'Estalvis
de Terrassa i als primers Centres Cívics promoguts per l'Ajuntament de Barcelona. L'obra
anà a càrrec de l'arquitecte granollerí Joan Valls i Ribas.
Objectius:
• La participació activa dels assistents. • L'experimentació i la sensibilització envers les
diferents temàtiques proposades. »La formació dels diferents col·lectius vinculats a l'ensenyament: alumnat, educadors/res i pares, així com del conjunt de la població, • La complementació dels continguts dels programes de l'ensenyament reglat.

Activitats: Ja des del seu inici, s'ha caracteritzat per una intensa i diversa gamma d
vitats.bona part de les quals han estat orientades en el camp que comunament s'entén com
a "educació no formal no reglada'". En una primera etapa, el Cercle Cultural de Granollers
acollí el programa La Caixa a les Escoles, adreçat especialment al públic escolar i que amb
caràcter pioner oferí fins a l'any 1985 ininterrompudes activitats de teatre,dansa, música i
cinema als alumnes de tots els nivells de Primària. La difusió del programa abarcava tot
l'àmbit del territori català. En aquest context, sovint s'han establert relacions bidireccionals
fruit de l'estreta col·laboració amb els diferents agents educatius i culturals de Granollers i
de la comarca; com a exemple, l'exposició "Catalunya-Europa:una mirada
pedagògica.Montessori,Decroly,Piaget,Freinet,ahir i avui", presentada el setembre de 1988,
en el marc de l'Escola d'Estiu organitzada pel Casal del Mestre de Granollers. Del conjunt
d'activitats ofertes des del Cercle Cultural de Granollers a l'àmbit escolar, entre els anys
1986 i 1994,amb un total de 34.188 assistents.cal destacar-ne particularment, i pel que fa
al període 1984/94, els Tallers de Teatre que han estat oferts a diferents centres de segon
ensenyament de Granollers i de la comarca. Animats per professionals de la Companyia de
teatre La Farinera, els Tallers propicien una experiència pràctica de teatre en la que el binomi actors/espectadors adquireix renovades projeccions entre els joves estudiants de secundària. Actualment es desenvolupa també a C.C. "Caixa" de Lleida i Vic. Cal afegir, la renovada voluntat que des del Cercle Cultural s'ha mantingut, i es manté, envers el fet educatiu entès des d'una perspectiva de globalitat i no restringit al món de l'escola.
Carrer: S'explica al CP Salvador Espriu.
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OFICINA GESTORA
Adreça; c/ Manel Masjuan, s/n
Telèfon: 846 56 88
Àmbit Territorial: Vallès Oriental
Entitat de la qual depèn: Generalitat
de Catalunya. Delegació Territorial
Barcelona-Comarques II.
Departament d'Ensenyament
Horari: Hivern de 9 a 2 del migdia i de 3
a 2/4 de 6 de la tarda; excepte dijous al mati tancat i a la tarda a partir de les 4
Estiu (1 juny -15 setembre) de 8 a 3 de la tarda. (Atenció al públic de 9 a 2 del migdia).
excepte dijous.
Objectius:
- Informació professorat de primària i secundària.
- Registre d'entrada de la documentació general per a les escoles.
- Portar l'agenda de les visites de la Inspecció.
- Gestió administrativa dels serveis educatius.
- Concursos de trasllats.
- Concursos de mèrits (Ed. Compensatòria, EAPS, Centres de Recursos, etc).
- Oposicions.
- Llistes de nova contractació.
- Situacions administratives:
- Llicències i permisos:
• Excedències.
• Malaltia
• Comissions de Servei i adscripcions.
* Infantament
• Reingressos.
• Matrimoni
* Provisionals consorts.
• Assumptes propis
- Substitucions.
- Reconeixement de serveis.
- Entitats bancàries.
- Ajut familiar.
- Triennis.
- Retribucions.
- Nomenament càrrecs directius.
- Certificacions a efectes de declaració de l'ÍRPF.
- Certificacions de serveis, destinacions, etc.
- Sol·licitud de beques.
- Llibres d'escolaritat.
- Despeses de funcionament.
- Informació genèrica sobre l'activitat del Departament, i específica de l'àmbit dels SerS'explica al CP Pau Vila.
veisCarrer:
Territorials.
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SERVEI D'ENSENYAMENT
DEL CONSELL COMARCAL
Adreça: d Ricomà, 46
Telèfon: 879 14 44
Àmbit Territorial: Comarcal.
Entitat de qual depèn: Generalitat
de Catalunya
Horarr. de 8 a 3 de la tarda i de 2/4 de 5
a les 8 del vespre.
Objectius:
-Tramitar beques de menjadors i transport escolar
-Desenvolupar el pla d'educació viària.
Carrer: Manuel de Ricomà (Granollers - Barcelona, 1361)
Escriptor i jurista que residí a la Cort papal d'Avinyó. L'any 1345 el papa Climent VI, el
nomenà bisbe de Vic, Va ser el primer bisbe que no tou nomenat pel Capítol, Un any després, es traslladà a Barcelona d'on també fou bisbe. L'any 1348, coincidí amb l'epidèmia de
pesta negra a Barcelona, i hom diu que convertí el palau en hospital i desplegà un gran zel
a favor dels empestats. Agafà el mal, però no morí. Després fundà una confraria sota l'advocació de Santa Eulàlia, agraït per la suposada intervenció en la seva curació de la pesta.
Manuel de Ricomà fou autor de diverses constitucions sinodals.
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SERVEI D'ENSENYAMENT
DE L'AJUNTAMENT
Adreça: av. del Parc, 9
Telèfon: 842 66 82 Fax: 842 66 98
Àmbit Territorial: Municipal.
Entitat de què depèn: Ajuntament
de Granollers.
Horari d'atenció al públic;
de 9 a 2 del migdia.

Objectius:
- Coordinació del funcionament escolar amb eis serveis territorials de la Generalitat.
- Organitzar el Consell Escolar Municipal i totes les seves comissions.
- Coordinar les activitats dels diferents serveis de les escoles públiques i privades.
- Confecció de les fitxes dels centres públics I privats.
- Participar en els Consells Escolars de les escoles públiques.
- Vetllar pel manteniment i seguiment de les inversions de l'escola pública.
- Participar en la Comissió de Matriculació de l'alumnat,
- Gestió i contractació del personal no-docent de les escoles públiques.
- Atendre la gestió dels quatre patronats: Escoles bressol Cangur i Tortuga, Escola Municipal Salvador Llobet, Escola de Música, Escola Municipal de Treball.
Carrer: avinguda del Parc. Nom que ve donat pel veïnatge amb el Parc Tor
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EQUIP D'ASSISTÈNCIA I
ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA
(EAP) B-14 Vallès Oriental. Sector A
Adreça: d Manel Masjuan, s/n
Telèfon: 870 89 07
Àmbit Territorial: El seu àmbit territorial
d'actuació, en l'actualitat, es circumscriu
a Granollers, Canovelles,
Les Franqueses i la Roca.
Entitat de la qual depèn; És un Servei
Educatiu del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Horari d'atenció diària al públic: De 3 a 5 de la tarda.

Personal: Està compost per tres psicòlegs, dos pedagogs i una diplomada en Treball
Social.
Objectius:
-Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials de l'alumnat, en col·laboració amb els mestres i professorat, especialistes i serveis específics.
-Participació en f'elaboració I el seguiment dels diversos tipus d'adaptacions del currículum que puguin necessitar els alumnes, en col·laboració amb els mestres i professorat, especialistes i serveis específics.
-Assessorament als equips docents sobre els projectes curriculars dels centres educatius pel que fa a aspectes psicopedagògics i d'atenció a la diversitat de necessitats de
l'alumnat.
-Assessorament a l'alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d'orientació personal, educativa i professional.
-Col·laboració amb els serveis socials i sanitaris de l'àmbit territorial d'actuació, per tal
d'oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.
-Aportació de suport i de criteris tècnics psicopedagògics a altres òrgans de l'Administració educativa.
-Altres funcions que els atribueixi el Departament d'Ensenyament.
Història: La fundació de l'Equip Psicopedagògic data del dia 1 de gener de 1984. El
curs 1994/95, han deixat el despatx de la Plaça de les Olles per situar-se a la nova àrea
dels Serveis d'Ensenyament de la Generalitat,
Carrer: S'explica al CP Pau Vila.
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CAPIP (Centre d'Assistència
Primària Infantil Psiquiàtrica)
Adreça: d Lluís Companys, 23
cantonada Can Corts
Telèfon: 879 68 50
Àmbit Territorial: L'area d'actuació del
CAPfP de Granollers és la comarca
del Vallès Oriental,
Entitat de la qual depèn: Ajuntament
de Granollers. Serveis Municipals
de Salut Pública.
Horari: De 9 a 2 del migdia i de 3 a 5 de la tarda.

Objectius: El CAPIP és un Centre d'Atenció Primària, específicament p
quiàtrica, per a la infància i l'adolescència; com a tal ha de realitzar funcions preventives,
diagnostiques i terapèutiques puntuals, focals i de duració limitada. En parlar d'infància i
d'adolescència, es considera la població compresa entre els 0 i 18 anys.
L'assistència es fa en hores concertades. Cal demanar prèviament dia i hora de consulta, bé per telèfon o bé personalment al Centre.
Per ser atès al CAPIP, és imprecindible portar un full d'interconsulta complimentat pel
metge de capçalera o especialista de l'ICS.
Si bé es tindrà en compte la gravetat del cas en el moment de donar hora de visita, cal
remarcar que el CAPIP no és un centre d'urgències. Així doncs qualsevol cas que necessiti
intervenció d'urgències, caldrà derívar-lo a l'URPI de la Vall d'Hebron.
Cal recordar que la comarca disposa de Serveis d'Atenció Precoç, de Drogodependències i d'Equips d'Assessorament Psicopedagògic (EAP) que són els indicats per atendre
nens o joves que presentin dificultats lligades al seu camp específic d'actuació.
L'Equip del CAPIP està format per: 1 psiquiatra, 3 psicòlegs, 1 assistent social i 1 administrativa.
Carrer S'explica a Club Natació Granollers.
Can Corts: nom de l'antiga masia situada en el lloc on actualment passa aquest carrer,
i que fou enderrocada amb el pla d'urbanització de la zona de les Tres Torres.
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SERVEI DE BENESTAR SOCIAL
Adreça: av. del Parc, 3a Planta
Telèfon: 842 66 65
Horari: Atenció al públic al matí.
Equipament:
Tots els ajuntaments tenen:
1) Equips d'atenció primària.
UBASP-Unitat Bàsica Atenció Social
Primària, La denominació és general a
tot Catalunya. Aquests equips estan formats els educadors de carrer, que treballen en un medi obert, capten els nois i els porten
als centres equipats per a les seves activitats,
2) Atenció Infància i Joventut.
Es tracta dels centres on els joves desenvolupen les activitats dirigides per educadors
semioberts.
Aquests poden ser:
-Centre Obert.
-Pretaller.
Es tracta de centres creats pel propi municipi.
Objectius:
Es planteja el seguiment d'una persona. S'organitzen activitats que reconstrueixin hàbits;els educadors del centre semiobert marquen la pauta.
Un equip de la UBASP consta de :
-Un educador de carrer: atenció directa als nens.
-Assistent Social: atenció a la família.
-Treballadors familiars: organització domèstica des de dins de la llar.
Relació existent amb L'EAP.
Quan l'escola troba un alumne amb dificultats, tes accions a prendre s'han de realitzar a
través de l'EAP, que adequa d'uns programes per a nens amb dificultats escolars o bé socials, (UBASP).
Els equips d'educadors de carrer tenen tres locals de Zona que són:
Zona I -Camí Vell de Canovelles ,29
Abarca els barris: Can Gili, Congost i Ponent.
Zona li - Primer Marquès de les Franqueses.
Abarca els barris: Lledoner, Can Mònic, L'Hostal, Joan Prim i Font Verda.
Zona ///-Sant Miquel.
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Abarca els barris: Sota el camí Ral, Sant Miquel, Tres Torres, Can Bassa, Palou.
Descripció dels dos equipaments:
A} Centre Obert.
Adreça: Antigues Aules de Ponent.
Edifici Fides.
Obert el curs 1994/95.
Edats d'admissió de 6 a 17 anys.
B) Pretaller.
Funciona des del curs 1983/84.
Adreça: Vivenda dels mestres de Palou.
cl Doctor Fàbregues.
Components: 2 Educadors
12 Alumnes.
Matèries:
- D'Atenció: Granja de bestiar.
Fusteria i Jardineria.
Reparacions i manteniment de la casa.
- De Prevenció: Pintura ( és itinerant).
Mecànica.
Tenen 6 alumnes i 1 Educador.
Carrer. S'explica al Servei d'Ensenyament de l'Ajuntament.
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CENTRE DE RECURSOS
PEDAGÒGICS
Adreça: cl Manel Masjuan s/n
CP Pau Vila
Telèfon: 870 07 67
Àmbit Territorial: Vallès Oriental Nord,
Entitat de ia qual depèn: El CPR és
un servei educatiu que depèn del
Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, i que està
adreçat a tots els docents dels centres públics i privats de la Comarca del Vallès Oriental,
Zona Nord.
Horari: De 9 a 2 del migdia i de 5 a 7 del vespre.

Instal·lacions: El seu servei ofereix: biblioteca especialitzada i material de tecnologi
educativa.
Objectius:
-Oferir un servei estable de recursos pedagògics i materials didàctics que prestin suport
a les programacions.
-Facilitar un servei de documentació, bibliografia, difusió, recerca i treball pedagògic.
-Assegurar el coneixement i facilitar el préstec de diferents materials i tecnologies educatives.
-Donar suport als programes experimentals aprovats.
-Afavorir l'elaboració de materials i l'adequació dels programes a partir dels recursos i
possibilitats socio-culturals del medi.
-Promoure activitats de cooperació entre escoles, a fí de beneficiar-se de l'intercanvi
d'experiències educatives.
rat. -Estimular la participació i oferir col·laboració a les activitats de Formació del ProfessoRevista: Butlletins Informatius per als mestres i altres publicacions puntuals.

Història; Comença l'any 1982, situat en un local del CM. Salvador Llobet. L'àmbit t
torial era, aleshores, tota la comarca. Es va tancar l'any 1985, i es va reemprendre l'activitat el mes de gener de 1986. El curs 86-87, es traslladà als locals municipals del carrer Josep Umbert; continua amb el mateix àmbit territorial fins a l'any 1988; després té assignada
la zona del Vallès Oriental Nord. Durant la tardor del curs 1994-95, les instal·lacions es
traslladen al Col·legi Públic Pau Vila on s'ha adaptat una part de l'edifici a serveis administratius del Departament d'Ensenyament i de Formació Permanent del professorat.
Carrer: S'explica ai CP Pau Vila.
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CASAL DEL MESTRE
DE GRANOLLERS
Adreça: d Josep Umbert, 25-27, 2n 3a.
Telèfon: 870 33 25

Entitat de la qual depèn: Associa
de professionals de l'ensenyament.
Conveni amb l'Ajuntament.
Horari: Tardes de 4 a 7.
Objectius: Investigació, recerca, formació, recollida de material, i organització d'activitats culturals i educatives, adreçades primordialment al sector professional docent. En destaca especialment l'Escola d'Estiu.
Revista: A partir de l'any 1984, s'edita una revista bianual, anomenada "i/o", i
Informatiu" mensual.

Història: L'any 1970, un grup de mestres de la nostra comarca organitza la 1a
d'Estiu a Granollers. A partir d'aquest fet, alguns anys amb més activitat i altres amb
menys, mestres de la comarca es van trobant, i organitzen diferents tipus d'activitats orientades a la millora i modernització de l'ensenyament. Les converses s'intensifiquen i, a partir
de 1980, s'organitzen activitats, debats i es mantenen els primers contactes amb l'administració local.
L'any 1982, el grup de mestres veu la necessitat de constituir-se com associació i prenen el nom legal de Casal del Mestre de Granollers, amb una clara vocació comarcal. Els
estatuts daten del setembre de 1982, i s'inaugura el 25 de novembre del mateix any. L'any
1983, s'organitzen les "Jornades Pedagògiques", una represa de l'Escola d'Estiu que, l'any
1984, es fixen definitivament.
Durant aquests primers anys, es consolida l'organització, i a l'any 1984 se signa un conveni amb l'Ajuntament de Granollers que cobreix bàsicament necessitats d'infraestructura,
alhora que s'estableixen lligams amb els ICES, facultats de Pedagogia, escoles normals i
altres grups de mestres d'arreu de Catalunya.
El Casal del Mestre es converteix en un lloc de trobada d'intercanvi d'activitats, orientat
a la millora de l'ensenyament i de l'educació. Això és possible, bàsicament, per la participació i col·laboració de molts mestres i professors de Granollers i de la comarca.
Es una època en què es constata que la formació permanent del professorat és una de
les necessitats bàsiques per al futur dels ensenyants. El Casal promou moltes activitats de
formació i es compromet a treballar amb altres institucions, ICES, Departament d'Ensenyament (CRP, Inspecció...), per tal d'establir criteris, coordinar recursos...En aquest sentit, es
desenvolupa el 'Pla Unitari' que durant bastants anys constituirà un treball mancomunat i
molts mestres i professors participaran d'una manera activa en la seva pròpia formació;
més de 1000 mestres de tota la comarca participen anualment en aquestes activitats.
Els canals oberts, tant per les Escoles d'Estiu com pels Plans Unitaris, fan que a la co-
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marca arribi una important informació sobre els avenços i les reflexions pedagògiques, amb
una important millora qualitativa per a les escoles. Cal destacar també la important participació de les Escoles Bressol i d'alguns Instituts de la comarca. Paral·lelament, el Casal participa i es compromet amb altres col·lectius: APA, sindicats... en totes les reivindicacions
que es fan per a la millora de l'Escola Pública. Des dels seus inicis, el Casal del Mestre participa i comparteix criteris amb altres moviments de mestres d'arreu de Catalunya. Aquests
moviments que actuen de forma coordinada, s ' o r g a n i t 2 e n com a Federació l'any 1985. El
Casal del Mestre de Granollers té un important paper en aquest pas, i assumeix la secretaria de la nova Federació. Durant els anys 1989-1991, el representant del Casal del Mestre
a la Federació és escollit perquè representi aquesta al Consell Escolar de Catalunya, més
endavant, aquest representant és elegit pels diferents sectors de mestres com el seu representant a la Junta Permanent de l'esmentat Consell.
El Casal també participa en diferents Consells Escolars Municipals de la comarca com
el de Granollers, Les Franqueses, La Garriga...
Actualment el Casal del Mestre de Granollers compta amb uns 250 socis/es, mestres,
educadors i formadors de tota la comarca, I continua essent l'associació oberta que d'una
manera independent, recull i potencia iniciatives, treballs, debats de caire pedagògic; que
afavoreix l'assossiacionisme i la cooperació per la millora de l'ensenyament i de l'educació
de la nostra comarca.
Carrer: Josep Umbert i Ventura fou un industrial tèxtil de Sant Feliu de Codines que
s'instal·là a Granollers, al carrer de l'Aurora. L'Ajuntament decidí atorgar el seu nom al carrer l'any 1917, després de la seva mort, en reconeixement a la contribució econòmica deixada en herència a l'Hospital-Asil de la nostra ciutat.
El carrer J. Umbert uneix Granollers amb la Torreta. Popularment, era conegut pel carrer de! Pont perquè, a la cruïlla amb l'actual carrer Girona, es va construir un pont que era
el pas d'accés a la ciutat, per sota la via fèrria. Amb el nou traçat ferroviari i la posterior i urbanització del carrer Girona els anys 1966-67, es modifica el paisatge urbà d'aquesta zona.

SERRA, Rosa; LLOBET, Núria; GARCIA. Carme; CLADELLAS, M. Dolors (1995)
«Canvi i continuïtat de l'ensenyament a Granollers (1857-1994)»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 6 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

SERRA, Rosa; LLOBET, Núria; GARCIA. Carme; CLADELLAS, M. Dolors (1995)
«Canvi i continuïtat de l'ensenyament a Granollers (1857-1994)»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 6 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

T e r c e r a

p a r t

Escoles tancades
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PRESENTACIÓ
En aquest espai, s'han descrit escoles que actualment estan tancades. Per fer-ne la classificació, s'han aplicat els criteris de tituiaritat, motiu
i època de tancament definitiu, quan ha estat possible.
Tot i que a la majoria de centres s'impartia religió, s'ha creat un capítol
agrupant les escoles que estaven regentades per ordes religiosos.
La informació es presenta sistematitzada com al capítol anterior, fet
que cohesiona el treball en la seva perspectiva global. En aquest recull es
troben descrits aspectes essencials, corresponents a l'estructura i a l'organització de l'escola. La confecció de la tercera part ha estat possible
després d'un treball de recerca oral que recull la vivència de persones
vinculades al fet escolar de l'època.
Per limitació d'espai i per evitar les subjectivitats personals dels records, s'ha escrit allò que és del comú, d'àmbit global. Els nuclis d'intimitat que cadascú crea respecte de ia seva escola pertanyen a l'àmbit privat, individual; i per motius dels criteris que han regit aquest treball, no hi
poden constar.
Esperem que tothom ho sàpiga comprendre des d'un punt de vista objectiu.
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escoles. Algunes escoles no s'adaptaren a
les reformes escolars necessàries i acabaren desapareixent.
1. Per falta d'infraestructura: Ntra. Sra.
de los Reyes, Montserrat, Col·legi del Sr.
Masjuan i Santa Eulàlia.
2. Per falta de titulació de la directora:
Sant Antoni,
3. Fusió d'escoles: Un altre grup d'escoles va adaptar-se a la L.G.E, va associarse i va repartir-se els graus d'Ensenyament
XIII. COL·LEGIS PRIVATS D'ORDES
Obligatori en tres centres. Aquest fou el
RELIGIOSOS
S'han inclòs en aquest grup les escoles cas dels col·legis "Nino Jesús", "Educator" i
el Centre d'Ensenyament Mercantil, que el
regentades per religiosos. Van tancar per
curs 1973-74 es fusionaren crearen el
motius diversos. San José de Cluny, Germans de la Doctrina Cristiana de la Salle i col·legi Educem.
C. Escoles tancades per jubilació de la
Escola Antoniana.
persona titular: Aquest ha estat un motiu lògic de tancament d'algunes escoles. Sra,
XIV. ESCOLA D OBRA SOCIAL
Encarnació i Assumpta Esteve, Escola del
L'empresa tèxtil Roca Umbert mantin- Blanqueig, C. Maria Brau i Llar d'infants El
gué oberta una escola bressol per als fills Niu. L'Escola Montessori s'explica a la pridels/les treballadors/es de la fàbrica.
mera part.
"Casa Cuna".
D. Escoles tancades per motius diversos: Hi ha unes altres escoles, de les quals
es desconeixen els motius de tancament;
XV. ALTRES ESCOLES PRIVADES:
es detallen a continuació: Escola Sra. Rita
A. Tancades durant la guerra civil: El
Pinart, Escola EDESA, Acadèmia Francoconflicte bèl·lic va destruir alguns equipaEspahola i Guarderia Victòria Calafell.
ments escolars. Per altra part, la instauraXVI. ALTRES ESCOLES
ció del C.E.N.U. féu tancar diverses escoEncara queda un altre grup d'escoles,
les. Si bé algunes reobriren després de la
de les quals es té una informació fragmenguerra civil. L'Escola del Centre Catòlic
tada i puntual. De tota manera, volem que
s'explica breument a la primera part.
constin a la monografia perquè en un altre
Acadèmia Vié, Col·legi del Sr. Jaume
treball puguin ser investigades amb més
Vivé i Escola lliure de la Unió Liberal,
amplitud, i es pugui reconstruir l'EnsenyaB. Tancades per l'aplicació de la L.G.E.: ment a la ciutat en la seva totalitat: Col·legi
La implantació de la L.G.E. va provocar
Sr. Grané, Col·legi Sagrat Cor i Col·legi
canvis diversos en el mapa escolar de la Ntra. Sra. de los Dolores.
ciutat, i comportà alguns casos de tancament, de transformació I d'associació entre

XII. COL·LEGIS PÚBLICS
Es tracta de dos parvularis i una escola
unitària que, per l'aplicació de la LGE, passen, en cada cas, a dependre, primerament
d'un aitre centre més gran i, més endavant,
es produeix el trasllat d'alumnes i el tancament definitiu dels antics centres. Parvulari
núm. 1, Parvulari núm. 2 i Escoles de Palou.

I
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PARVULARI NÚM. 1
Adreça: cl Corró, 49.
Tipus: Públic, mixte.
Horari: De 9 a 12 matí i de 3 a 5
L'hora de permanències era de 5 a 6.
Calendari: De dilluns a dissabte,
a la tarda. El dijous a la tarda era festiu.
El període lectiu i de vacances era
com l'actual.
Edats: De quatre a nou anys. Per acceptaMos es demanava que tinguessin hàbits d'higiene i d'autonomia personal.
Nombre d'alumnat: 30.
Menjador: El centre no disposava de servei de menjador.

Activitats: No es realitzaven excursions perquè la mestra no treballava amb cap a

Material escotar: Material Montessori molt variat per aprendre les diferents matèri
nels de cordar de tot tipus, lletres i números de paper de vidre, de filferro, etc.

Història: És el Parvulari més antic de la ciutat. Entre els anys 1899 i 1935
Sra. Josefa Puig. A partir de l'any 1943, se'n féu càrrec la Sr, Castro que el va dirigir durant
més de trenta anys. El Parvulari estava situat a la planta baixa de l'edifici que fou l'antic Institut de Segon Ensenyament. S'hi accedia per la placeta de l'antic hospital de Sant Domènec.
L'any 1963, el parvulari es traslladà a un altre local, prop de l'escorxador, entre els carrers Torras i Bages i Espanya, Allí funcionà encara durant deu anys més. El trasllat es va
produir un dia d'escola, de manera senzilla. Els alumnes encara recorden que cadascú va
carregar la seva cadira al cap i van despiaçar-se als nous locals, sense més complicacions.
La Sra. Sofia Castro havia treballat anteriorment a l'Escola del Mar de Barcelona. Aquella prestigiosa escola que Pere Vergés adaptà als plantejaments d'Escola Nova i metodologia Montessori. De manera que Sofia Castro adquirí un excel·lent mestratge.
El Parvulari núm. 1 estava proveït amb molt material Montessori que Sofia Castro sabé
aprofitar i aplicar durant eis seus anys d'ensenyament. El Parvulari era una escola independent, però l'aplicació de la LGE, l'any 1970 féu que aquest centre quedés adscrit al CP Pereanton. Posteriorment s'enderrocà perquè formava part del solar on actualment es construeix el nou Teatre Municipal.
Carrer: S'explica al Col·legi Maria Anna Mogas.
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PARVULARI NÚM. 2
Adreça: d Corró, xamfrà d València.
Tipus: Públic, mixte.
Horari: De 9 a 12 del matí i de 3 a 5 de
la tarda. De 5 a 6 es feia una hora
optativa de permanència al centre.
Calendari: Les classes es feien de
dilluns a dissabte, excepte dijous
a la tarda.
Edats: L'alumnat tenia de tres a set anys, i n'hi havia més de setanta, raó per la qual es
demanava que tinguessin hàbits d'higiene i d'autonomia personal.
Idioma: Es parlava en català, però l'aprenentatge es feia en castellà.

Activitats: El 27 d'abril s'anava a veure la Mare de Déu de Montserrat, a l'esglési
Sant Francesc d'Assís, que era on feien la Primera Comunió. Una altra sortida era anar fins
l'anomenat Pont del magraner, aproximadament on ara hi ha el que enllaça el carrer Girona
amb el Barri Bellavista. Es feia una festa a final de curs, amb actuació de pallassos.

Organització de classes: HI havia una mainadera que ajudava, però l'aprenentatge a
va a càrrec de la mestra. S'insistia molt en l'adquisició d'hàbits. Era fonamental que els
nens anessin nets a l'escola. A l'entrada, se'ls revisava les mans. No podien entrar menjant
ni portar res per berenar que pogués tacar, i l'ús del tovalló era obligatori. Un altre hàbit era
el de treballar en silenci i, per assolir-lo, s'utilitzava el recurs d'avisar l'alumnat amb el so
d'una campaneta. Cada alumne gran en tenia un de petit assignat del qual s'encarregava.
Pel que fa a la puntualitat, la porta s'obria a l'hora i es tancava un quart més tard, per
evitar interrupcions a la classe. Abans de començar la feina, es feien uns exercicis d'atenció que afavorien la concentració, com, per exemple, marcar ritmes picant de mans, alçantles juntes o per separat per treballar la lateralitat, i d'altres exercicis semblants.
Metodologia: L'alumnat seia separat per edats. L'aprenentatge de la lecto-escriptura es
feia en castellà. S'utilitzava l'anomenada "Cartilla Àlbum", de José Ma Toral, i la mestra la
seguia acuradament per nivell de dificultat dels alumnes. Aquests aprenien abans a llegir
que l'abecedari, perquè a partir del dibuix s'aprenia la paraula, després la síl·laba i, finalment, la lletra. Per evitar que els alumnes aprenguessin coses sense entendre-les, es donava una gran importància a explicar les poesies, les cançons, els contes, els relats
d'Història Sagrada i el Catecisme.
La mestra demanà que es plantessin arbres al pati, per facilitar l'aprenentatge de les estacions de íany.
El procés de lecto-escriptura s'iniciava amb un treball motriu, es resseguia amb el dit les
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lletres escrites a les pissarres murals, abans de passar l'escriptura ai paper. Posteriorment
es feia cal·ligrafia, o bé els dibuixos de la "cartilla" de lectura.

Història: Aquest parvulari era a la planta baixa d'una casa particular, en esp
s'havia de fer nou a la plaça J.Verdaguer, i que no es realitzà mai. Se l'anomenava popularment "Col·legi de la Srta, Font" que va substituir la mestra anterior Sra. Maria. Carme Font i
Serra, després d'aprovar amb el número 1 les Oposicions de parvulista, ocupà la plaça a
principis dels anys 50, i en va ser la mestra titular fins a l'any 1979. L'any 1981, es tancà el
parvulari, que havia estat independent fins als últims anys, i que passà a dependre del CP
Pereanton per l'aplicació de la LGE.
Carrer: S'explica al Col·legi Maria Anna Mogas,
València és la capital del País Valencià, conquerida per Jaume I, l'any
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ESCOLES DE PALOU
Adreça; p. del Doctor Fàbregas, 42-44
Tipus: Pública i unitària. Aules
separades per a nens i nenes,
distribuïts per seccions segons l'edat.
Horari; De 9 a 12 del matí i de 3
a 6 de la tarda.
Calendari: De dilluns a dissabte al matí.
El curs escolars s'acabava el
15 de juliol.
Edats: L'alumnat tenia entre 6 i 14 anys.
Idioma: L'ensenyament s'impartia en castellà, i la llengua de comunicació era el

Activitats: El dijous gras es realitzava la sortida a la Font del Ràdium, Es feien sortid
l'església de Palou per seguir el calendari religiós, i el dissabte resaven el rosari.
Jocs: A l'hora del pati, les nenes jugaven a la xarranca, a saltar a corda, a amagar,
car cromos, a tirar cinc pedretes en l'aire.

Organització de classes: Com que eren més de 40 alumnes per classe, els més gra
feien llegir als més petits una estona, mentre la mestra posava feina a la pissarra o atenia
les altres seccions. Es donava molta importància a la presentació dels treballs i s'organitzava una exposició a final de curs. Llavors se'ls donaven llibres o joguines de premi.
Càstigs: La mestra imposava una disciplina molt rígida.

Material escolar: Els llibres d'estudi que utilitzaven eren les enciclopèdies de grau Pr
paratori, Elemental i Superior. Escrivien amb llapis o tinta que hi havia als pupitres, i tenien
llibretes.

Currículum acadèmic: Cal·ligrafia (lletra "Redondilla" i "Gòtica") i Labors diver
més petites feien ganxet; les mitjanes, cosien, feien brodats al tambor, punt de creu i punta
al coixí; i les més grans aprenien Tall i Confecció, també feien gimnàstica.

Història: Palou fou un municipi independent, fins la seva annexió a Granollers, l'any
1928. Les escoles més antigues de Palou estaven situades a la planta baixa de dues cases, a tocar el camí Ral. Les aules tenien unes condicions força precàries. L'Ajuntament
aprovà el projecte de construcció d'escoles unitàries i una casa per als mestres. Jeroni
Martorell i Terrats fou l'arquitecte dels dos edificis d'estil Noucentista.
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El 18 de maig de 1932, l'alcalde visita les obres, ja acabades, i la nova escola s'inaugura el setembre, sota la direcció del mestre Celestí Bellera, que pretenia despertar la
intel·ligència als alumnes, i transmetre'ls el goig per llegir i aprendre. A la secció de nenes,
impartia classes la seva esposa, Sra. Rita Gibernau. Es preocupava perquè les alumnes
capacitades poguessin continuar estudiant. I, si no podien desplaçar-se fins a Granollers
per fer Batxillerat, es quedaven a fer Comerç amb ella. L'escola continuà essent unitària,
amb separació de nens i nenes, fins al seu tancament.
El curs 1974-75, s'obrí el CP Celestí Bellera al barri de Can Bassa, del qual fou nomenat director el mestre dels nens de Palou, que s'hi traslladà amb els seus alumnes. L'aula
unitària de nenes roman a Palou, però depèn del nou centre. El curs següent, s'obre una
aula de pàrvuls de 4 anys a la classe que havia quedat lliure. Els últims anys, l'escola funciona com a unitària mixta, amb 22 alumnes en total, de pàrvuls de 4 anys fins a 5è. d'EGB.
Durant els curs 1978-79, s'efectua el trasllat definitiu de l'alumnat a la nova escola, i es
tanca la de Palou.
Carrer. Francesc Fàbregas i Mas, a qui està dedicat el carrer d'aquestes es
metge barceloní nascut a finals del segle XIX. Va ser uns dels principals impulsors de
l'Hospital-Asil; fins i tot, un dels pavellons porta el nom de la seva esposa, Faustina. L'any
1935, se li ret un homenatge pòstum, amb la col·locació d'un bust seu en aquest nou edifici.
El 29 de març del 1928, havia estat nomenat Fill Adoptiu de Granollers.

Antigues escoles de Palou, camí Ral. A l'esquerra, escola de nenes, anomenada "Costura". A la dreta escola de nens.
Font: Rosa Serra, 1995.
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SAN JOSÉ DECLUNY
Adreça: d Ricomà, cantonada d Llorer,
Tipus: Religiosa, femenina.
Parvulari mixt. Ensenyament primari.
Internat.
Horari: De 8 a 12 del matí, de 2 a 5
de la tarda. Es feia pati al matí.
Era optatiu quedar-se a aprendre
a cosir, fins a les 7 de la tarda.
Menjador: L:escola gaudia d'aquest servei.
Idioma: L'ensenyament es feia en francès i en castellà. S'impartien classes d'anglès i
alemany.

Activitats: Després de les classes del matí, es dedicava una estona a la pregària
sejar i a explicar contes en francès, a l'aire lliure. El dilluns i dimarts de Carnaval, es feia
una festa, però s'evitaven les disfresses. Es realitzava una sortida al castell de La Roca i
una altra al bosc de Can Tarrés de La Garriga, ambdues excursions es feien a peu.
Avaluació: Cada cap de setmana, les alumnes amb millors qualificacions rebien una
medalla; el color de la cinta destacava la matèria en què havia reixít. Es tornava cada dilluns.

Equipament: A la planta baixa, hi havia les aules de pàrvuls, i la capella al costa
jardí. Les alumnes celebraven la Primera Comunió a ia capella de l'escola. Al primer pis, hi
havia les aules de les alumnes més grans i l'internat. En el segon pis, es trobava la vivenda
de les monges.
Pel fet que l'edifici incloïa vivenda i escola i es trobava dins del nucli urbà, l'equipament
tenia un pati que era alhora d'esbarjo i d'ús domèstic; per aquest motiu, a l'eixida hi havia
un safareig, que evitava que les monges anessin a rentar al safareig de can Fortià de Granollers.

Currículum acadèmic: Ensenyament primari i Tenedoria de llibres, cosa que fa suposa
un ensenyament mitjà. Malgrat tot, no s'han pogut recopilar més dades sobre aquest tema.
Dibuix artístic i perspectiva. Pintura a l'oli, aiguada, pastell i pirogravat.
Es feien classes de música i s'aprenia a tocar el piano. Durant el mati dels dijous, les
alumnes podien triar dedicar-se al dibuix o a cosir. No es feia cap altre tipus de treballs manuals.

Història: La proclamació de la 3a República a França, l'any 1870, la restaura
publicans, l'any 1879, i la promulgació de les lleis d'ensenyament dels anys 1881 i 1882 on
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s'establia que l'escoia fos gratuïta, neutra i obligatòria, van desplaçar lòrde religiós de San
José de Cluny a Catalunya. Perquè a França l'escola havia passat a mans de l'Estat que va
teixir un dens tramat d'escoles públiques. Es pot datar l'escola a Granollers l'any 1904. Durant els fets de la Setmana Tràgica, les monges s'amagaren a la masia Can Riera de la Serra de Palou, per evitar l'agressió dels avalots anticlericals. Malgrat tot, un cop trobades, foren objecte d'intimidació. Refeta la situació política, reanudaren les classes. Posteriorment,
tancaren l'escola I anaren a viure al Convent de la Congregació situat a Caldes de Malavella. A l'actualitat, aquest orde no està establert a Catalunya.

Carrer: Una de les poques representacions de la flora al nomenclàtor de carrer
ciutat és el del Llorer, existeix des del 1911.
Ricomà s'explica al Servei d'Ensenyament del Consell Comarcal.
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"SAN JOSÉ" DELS GERMANS DE LA
DOCTRINA CRISTIANA DE LA SALLE
Adreça: PI. de l'Església,
cantonada d de Ricomà i d Museu.
Tipus: Confessional, masculina.
Nivells primari i mitjà.
Horari: De 8 a 12 matí, 2 a 5 tarda.
Pati matí i tarda. Tardes,
una hora extra de francès optativa.
Calendari: De dilluns a dissabte, matí i tarda. Alguns dijous, festa. El dissabte a la tarda,
es realitzava la pregària del rosari i la catequesi de la litúrgia del diumenge. Diàriament,
abans de començar la tasca, es deia la pregària del Parenostre. El període de vacances
era Nadal, Setmana Santa i Estiu.
Edafs: De 6 a 14 anys.
Menjador. El centre no disposava del servei de menjador com s'entén a l'actualitat.
Aleshores, els alumnes de fora de Granollers es portaven el dinar en una carmanyola. El
centre posava a la disposició de l'alumnat els fogons de la cuina econòmica per escalfar-se
el dinar i poder estar atesos en el mateix col·legi.

Idioma: Llengua vehicular d'aprenentatge, el castellà. Classes de Religió, en català
municació entre els germans, en francès. Llengua de comunicació de l'alumnat, el català.
Activitats: No es feien sortides de treball. Les excursions eren considerades un premí.
Es realitzaven sortides d'esbarjo a indrets propers: la Verneda d'en Fortuny a Canovelles, o
anar a jugar a futbol a La Roca.
Jocs: A l'hora del pati, solien jugar a pilota, a empaitar, a la baldufa i a bales.
Organització de classes: Feien deures diàriament. Hi havia control d'assistència
giene dels infants.
Càstigs: La disciplina era molt estricta. Es castigava els alumnes posant-los de cara a
paret, agenollats o amb els braços oberts, realitzar còpies. No es pegava a ningú.

Avaluació: Cada dissabte, es lliuraven butlletins de notes, tant de matèries com de c
portament. Ei butlletí s'havia de tornar signat el dilluns. A final de curs, es repartien premis:
medalles d'or, plata i bronze, per cada classe, als alumnes que tenien millors qualificacions.
En general, es llegien en veu alta les notes, les faltes d'assistència i els retards de l'alumnat. Es pot dir que aquesta metodologia els fomentava la rivalitat i la competició.
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Material escolar: A les classes, s'utilitzaven les llibretes i s'escrivia amb tinta i ploma. El
mobiliari de l'auia eren pupitres. Per transportar el material escolar, els nois utilitzaven una
cartera penjada en bandolera. Una altra solució de l'època era subjectar els llibres amb
dues fustes i lligar-los amb una corretja amb nansa incorporada: quedava com una cartera.

Currículum acadèmic: Llengua, Gramàtica i Cal·ligrafia, Matemàtiques
bra, trigonometria i geometria. Francès i Anglès. Educació física i Refígió Catòlica.
Currículum dels Estudis Comercials: Comptabilitat: Tenidoria de llibres. Dibuix linial
tístic. Taquigrafia, Idiomes, Física, Química, Ciències.
La metodologia del Dibuix era rellevant perquè afavoria un bon domini de la tècnica artística. Destaca l'ex-alumne granollerí, el pintor Francesc Serra.

Història: Comptava amb deu professors i tres-cents alumnes, organitzats en qua
graus. S'impartia ensenyament primari i mitjà, i es cursaven assignatures de Dibuix, Ciències i Estudis comercials. L'any 1923, es tancà per amplíar-se després amb l'ajut de personalitats de la ciutat que formaren una societat. El cardenal de Tarragona, Francesc Vidal i
Barraquer, va beneir el nou edifici el 21 de març de 1925, El projecte anà a càrrec de l'arquitecte Manuel J. Raspall. L'escola es traspassà als Pares Escolapis el 30 de setembre de
1933.
Història de la Fundació de l'Institut de la Salle, és una congregació religiosa fundada a
França el s. XVII, per Sant Joan Baptista de la Salle. Dedicada a l'ensenyament primari,
tècnic i professional. S'introdueix a l'Estat Espanyol el 1878. L'any 1890, a Catalunya havien fundat 7 cases. L'any 1904, l'institut és expulsat de França.
Carrer: La plaça de l'Església està davant de la parròquia de Sant Est
Ricomà, s'explica al Servei d'Ensenyament del Consell Comarcal.
Molina, antic museu.
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ESCOLA ANTONIANA
Adreça: cl Corró 168-172
(portal actualment tancat).
Tipus: Privada, Religiosa, Masculina.
Revista: "El Mensajero de San Antonio".
S'edità a Granollers entre 1917-1936;
entre 1949-1963. Des de 1964 s'edita
a Padova (Itàlia).
Horari: De 9 a 1 del matí i de 3 a 6
de la tarda.

Calendari: De dilluns a dissabte a la tarda.
Edats: Entre 5 i 14 anys. Repartits en tres classes: petits, mitjans i grans. Entre vint i
vint-i-quatre alumnes per classe.
Idioma: La llengua d'aprenentatge era el castellà, però la llengua de comunicació entre
l'alumnat era el català.
Jocs: Sortien a jugar al pati matí i tarda: Soldat Plantat, Cavall fort, empaitar, a pilota.
Els dies de pluja, es quedaven a l'aula i jugaven a classe a oficis fent representacions amb
mímica.

Organització de classes: El mobiliari escolar era de pupitres dobles amb tinter. Pissarra
i mapes. S'escrivia amb ploma i llapis. L'altre material escolar era llibres i llibretes. Es realitzaven sortides educatives a la Font del Cargol, La Verneda d'en Fortuny. També anaven
amb autocars, un cop l'any, fins a la Conreria, St. Miquel del Fay, Tagamanent. Alguns dijous a la tarda anaven a berenar a ia Font de Can Carrencà.

Avaluació: realitzaven exàmens orals, com si es preguntés la lliçó un dia norma
alumnes més grans s'examinaven per escrit. Cada mes es donaven notes. Cada dia resaven a l'església.
Càstigs: Còpies, plegar tard.
Metodologia: Estudiaven geografia al pati. Feien un mapa d'Espanya entre els alumnes
distribuïts per llocs diversos i els feien anar d'una província a t'altra. Era un mètode d'ensenyament actiu, basat en l'aprenentatge a partir del joc; en els centres religiosos (provablement seguidors del pedagog A. Manjón),
També treien els pupitres al pati i feien les classes al aire lliure, aprofitant les estones
de sol, sobretot a l'hivern.
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Currículum acadèmic: S'impartia: Gramàtica, Aritmètica, Geografia, Història Sagrada,
Història d'Espanya, Urbanitat. No s'impartien: Educació Física ni idioma estranger. Els treballs manuals consistien en plegat de paper. Després de la guerra civil s'impartia Comptabilitat, Francès, Taquigrafia, Física i Química, Dibuix.

Història: La restauració dels Pares Franciscans Menors Conventuals a l'Est
s'autoritza el 21-11-1905, després de tres segles de la seva supressió. Segueixen l'orde
fundat per Sant Francesc d'Assís. S'instal·len a Granollers ajudats pel barceloní Pere Bordoy i Torrent.
Mentre es realitzava la construcció del convent, l'Arxiprest de Granollers oferí una capella dedicada a la Mare de Déu de Montserrat.
Convent i església s'instal·len en un solar que es troba a la zona Nord, a 10 minuts de
la ciutat, sobre un turó, davant la pl. J. Verdaguer, coneguda per Plaça de la Muntanya.
La fase de construcció culmina pràcticament amb ia radical demolició que succeí durant
els fets de la Setmana Tràgica i que afectà amb intensitat les ciutats de Barcelona, Sabadell, Terrassa i Granollers.
El 27 de juliol de 1909, es van tancar les fàbriques i reunida la població obrera a la
Plaça Gran, es van produir movilitzacions per anar contra les institucions religioses de la
ciutat; quedaren especialment afectats els Pares Franciscans.
El dimecres 28 de juliol, es dispersà la comunitat de frares i llecs, avisats per amics i
veïns que els facilitaren roba de paisà per poder fugir. Primer, s'amagaren a ia Rectoria
Parroquial de Sant Esteve, després anaren a Llerona i a la Garriga, Finalment, tres pares
marxaren a Itàlia, dos a Vic, un a Barcelona i un restà en una rectoria prop de Granollers.
A tes cinc de la tarda, cremava església i convent. Posteriorment, es dugué a terme la
demolició de parets interiors i un probable pillatge dels béns.
A Granollers s'havia tallat la via fèrria, els fits de telèfon i telègraf. Els agents protagonistes dels aldarulls incontrolats foren la confussió i el foc; fou una explosió social, una revolta mancada d'orientació política i d'objectius concrets, que es transformà en una mobilització caòtica i anticlerical, però arbitraria que, a Granollers, es va concentrar en la comunitat dels Pares Franciscans, sobretot.
La repressió als fets de la Setmana Tràgica fou immediata i contundent, com a Barcelona on es va responsabilitzar dels fets al mestre i pedagog F. Ferrer i Guàrdia. A Granollers,
s'empresonà el mestre de l'Ateneu Obrer, Lluís Castellà i Sanabra.
La repressió es va fer sentir en el món obrer I es va castigar la societat civil d'ideologia i
trajectòria radical que defensava la societat laica.
Algunes de les conseqüències de tot plegat foren el distanciament entre església i poble; entre obrers i empresaris, i entre població i polítics. I el retrocés en l'escola laica.
A Granollers, el jutge, l'arquitecte i un perit prepararen un sumari pels danys soferts al
convent, de manera que es volia demanar ajuda econòmica al govern; aquest va fixar els
danys en 25.000 pessetes, mentre que les autoritats eclesiàstiques l'havien fixat en 96.000
pessetes.
Quedà el sostre de l'església d'empeus, en canvi, el convent arrasat. El mateix any
1909, tornaren dos frares per buscar ajuda i iniciar la restauració.
L'any 1910, encara faltava personal a la comunitat i no es podia pensar en el noviciat.
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Es va reconstruir el convent a base de donacions i d'almoines. L'obra s'inicia el 26 de
març de 1910 sobre l'antic convent. S'amplia l'any 1911 i es construeix l'escola. L'equipament de planta baixa i dos pisos. L'any 1913, volen construir dues o tres aules "higièniques", demanen subvenció a l'Ajuntament, Aquest fet suscita entusiasme entre un sector,
però suscità querelles entre els gups radicals i es desestima aquesta possibilitat.
La Tasca docent dels Pares Franciscans es reflexa en aquestes línies de l'any 1913.
1) S'ensenya en un col·legi públic.
2) Es vol obrir una escola gratuïta per a nens i joves pobres, especialment nocturna.
3) El col·legi públic de segon ensenyament, subvencionat pel municipi es pensa traslladar al Convent dels Franciscans.
Els estudiants ocuparan els locals als quals s'accedeix directament des del carrer, sense que hagin de travessar el convent o entrar a la clausura.
A Granollers, l'escola de llatinitat o de segon ensenyament s'havia tancat l'any 1909. Els
alumnes que volien seguir estudis superiors havien de cursar-los en torn lliure i examinarse a Girona o Barcelona.
Un recurs per resoldre la preparació d'aquests estudis era l'escola Antoniana de caràcter privat. L'any 1917, el municipi restablí l'escola de llatinitat i es recuperà el règim d'estudis.
L'any 1936, l'edifici dels Pares Franciscans és incautat, i el convent passa a ser el Grup
Escolar Concepció Arenal. L'església rep els impactes de la revolta social; es cremen el
mobiliari i la iconografia religiosa. A la postguerra, els Pares Franciscans tornen al convent i
reprenen la tasca escolar fins a mitjan anys quaranta que es tanca definitivament per als
alumnes externs. Només queda per als seminaristes franciscans. Des de 1917, funciona el
Semanari de l'orde dels Pares Franciscans a l'Estat Espanyol. Aquesta tasca arriba fins a
l'actualitat.
El nom d'escola Antoniana prové de l'advocació de l'església a Sant Antoni de Pàdua.
Carrer: S'explica al Col·legi Maria Anna Mogas.

Restes del convent després dels
fets de la Setmana tràgica, any 1909.
Font: Pares Franciscans.

Convenia l'actualitat, any 1995.
Font: Arxiu Carme Garcia.
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"CASA-CUNA"
Adreça: cl Josep Umbert, cantonada
cl Orient
Tipus: Escola bressol.
Horari: De les 8 del matí fins al vespre.
Edat: Fins als cinc anys.
Menjador Tots els infants realitzaven
tres àpats: esmorzar, dinar a la una de!
migdia i berenar a les quatre de la tarda. El menú era variat i l'aprova el metge Dr. Grau.
Les famílies aportaven una quantitat exigua. Aquest servei escolar estava inclòs en l'obra
social de l'empresa Roca Umbert. Primer va tancar l'escola bressol, després el cosidor per
a obreres de la fàbrica, després va tancar la fàbrica i l'edifici es va enderrocar. Actualment
hi ha un immoble per a vivendes.

Equipament: L'edifici gaudia d'un espaiós jardí i unes esplèndides instal·
cialment pensades per a la infància: piques a mida, cadiretes i joguines. Cal·lefacció central
que convertia les habitacions en espais acollidors, amb una temperatura idea! per als més
petits. A l'escola hi havia uns dormitoris amb sis llits. L'edifici estava obert al jardí per uns
amplis finestrals que convertien l'equipament en un indret clar i assolellat; net, en el més
ampli sentit de la paraula.
Carrer: S'explica al Casal del Mestre de Granollers,

Orient és un dels que hi ha a la ciutat que fan referència al recorregut d
situat a la zona est.
LES RELIGIOSES DE SANT JOSEP
Adreça: cl Sant Josep
Tipus: Les religioses foren cridades per l'Ajuntament l'any 1884.

Història: Oferiren a la ciutat una escola amb horari nocturn, adreçat a dones
durant l'any 1913.S'instal·laren primer al carrer de Ricomà i, definitivament, en el nou convent des de 1922, al carrer Sant Josep. En l'actualitat, es dediquen a l'atenció de persones
grans.
La institució religiosa basava la seva fundació en l'atenció de les dones treballadores. A
partir del 13 de desembre de 1933, van atendre l'escola bressol per als fills dels obrers de
la indústria tèxtil Roca Umbert.
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ACADÈMIA VIÉ
Adreça; c/ d'Anselm Clavé, 52.
Tipus: Centre privat i mixt.
Horari: Matí i tarda.
També classes a hores i nocturnes.
Calendari: Obert de dilluns a dissabte.
Vacances durant el juliol i l'agost.
Edats: Entre 9 i 15 anys.
Idioma: La llengua emprada era la castellana.
Activitats: No es feien excursions. Tampoc no hi havia pati.
Avaluació: Els exàmens es feien a Barcelona, a final de curs.

Currículum acadèmic: S'estudiava Batxillerat i Tenedoria de llibres. S'impartien classe
de Francès, Música (piano) i Cal·ligrafia (quaderns de lletra "Redondilla" i "Gòtica"). No es
feia Educació Física ni Labors.

Història: Aquesta acadèmia havia estat primerament al carrer Sans, i era dirigida p
Sra. Teresa Vié. Més endavant, canvià d'edifici. Les classes es feien en una sala gran, d'un
segon pis. El centre es tancà en esclatar la guerra civil; després, l'escola es reobrí a Barcelona.
Carrer: S'explica al Museu de Granollers.
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COL·LEGI DEL Sr. JAUME VIVÉ i
ALERM
Adreça: pl. Jacint Verdaguer,
cantonada carrer Joan Prim.
Tipus d'escola: Privada, unitària,
iaica i mixta.
Horari: Torn de dia, infància.
Torn de nit, adults.
Calendari: De dilluns a dissabte,
matí i tarda.

Activitats: Com que no tenien pati, sortien esporàdicament a jugar a la plaça.
cursions a Can Mònic i a la Font del Cargol.
Idioma: La llengua emprada era la catalana.

Organització de classes: Hi havia 30 alumnes, i la disciplina era molt estricta
escola pionera en l'ensenyament de l'Anatomia humana. També s'aprenia a jugar a escacs i s'impartia Dibuix.
Material escolar: Els alumnes seien en bancs i treballaven en unes taules llargues.

Història: Fou la primera escola unitària, laica i mixta. El Sr. Vivé va se
Grup d'Escacs de Granollers, fundador de l'escola nocturna de La Unió Liberal de la qual
era professor de Matemàtiques. Fou Secretari general dels mestres del Vallès Oriental, i
mestre de primària a Santa Eulàlia de Ronçana durant el període de la guerra civil. Exiliat a
França durant la post-guerra, fou un personatge molt actiu i va ajudar a d'altres refugiats.
Morí l'any 1983, als 76 anys. Cal recordar també que el Sr. Vivé va començar a estudiar
arran d'un accident laboral, que tingué als 14 anys, que el va deixar sense el braç dret.

Carrer: Jacint Verdaguer (Folgueroles, Osona 1845 - Vallvidrera, Barcelona 1902). Sa
cerdot i escriptor romàntic.
La plaça és coneguda popularment com la plaça de la Muntanya.
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ESCOLA LLIURE
DE LA UNIÓ LIBERAL
Adreça: cl d'Anselm Clavé, 40-42.
Tipus: Primària, laica, mixta, activa,
privada.
Horari: Diürn: De 9 a 12 del matí,
de 3 a 5 de la tarda.
Nocturn: Es feien classes a adults.
Calendari: De dilluns a dissabte al matí.
Edats: De sis a catorze anys.

Activitats: Els dijous a la tarda s'anava d'excursió a la Font del Ràdium, la Font
gol, a la Verneda d'en Fortuny, a Canovelles, al Castell de la Roca. Un cop al mes feien
sortides llargues: a l'Observatori Fabra, al Poble Espanyol, a Pedralbes, de Barcelona, al
Massís Montseny.
També anaven al cinema, a veure pel·lícules adequades per als alumnes. A final de
curs, es feia una festa i es convidaven els pares. Al teatre, es recitaven poesies, es cantaven cançons i al pati es feien exercicis gimnàstics, amb música. Era una síntesi de l'educació basada pel gust del treball ben fet.
A l'estiu, s'anava de colònies durant quinze dies o un mes al Masnou o a Pineda, amb
els mateixos mestres, s'anava alternant l'alumnat. Durant l'estada, aprenien a nedar. Per tal
de recollir diners, s'organitzava una tómbola i es feien representacions de teatre, i de concert de cant per l'escola, sota la direcció del mestre pianista Aureli Font.
Fou una escola pionera en l'organització de les colònies escolars per motius pedagògics i per afavorir el creixement i establir un bon contacte amb la naturalesa, fet que possibilitava una millora i prevenció en la salut.
Jocs: Al pati, els nois solien jugar a futbol, a cavall fort, a saltar i parar, a pistrac, o bé
amb pinyols d'albercoc. Les noies jugaven a corda, a atrapar, o bé amb agulles llargues de
cap de colors, que s'havien d'encreuar en tirar-les enlaire per guanyar.

Organització de classes: L'alumnat estava distribuït en tres aules, segons les edat
eren uns quaranta a cada classe.

Avaluació: Es corregia diàriament. A la festa de final de curs, es donaven les not
premiava els deu primers alumnes.

Material escolar: El material que feien servir els alumnes era el següent: llibretes, tint
dels pupitres i ploma, llapis, goma, joc de compassos, difuminador de dibuix; Atlas, llibres
òe text i de lectura, etc, A la classe, hi havia pissarra.
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Currículum acadèmic: Estudiaven Català, Castellà, Història de Catalunya, Dibuix, Cal·ligrafia, Aritmètica, Geometria, Música, Treballs Manuals i Educació Física. No s'impartia
Religió, però es respectaven les creences de l'alumnat.

Història: La Unió Liberal fou una associació creada l'any 1891 sota el pr
Garrell. Va aglutinar una part de la població que configurava la societat civil laica. En
aquest projecte, ja es tenia present el funcionament d'una escola per a infants; entre altres
seccions dedicades a l'ensenyament: escola de música i d'adults, al foment de la cultura:
teatre i biblioteca. L'escola es va fundar l'any 1913. En aquest moment, en fou director Pere
Vegué i Matamoros, a qui succeí l'any 1926, Joan Montana i Pradera. Aquest fou un mestre
entusiasta que s'entregà plenament a la tasca educativa amb una visió pedagògica global.
oberta a disciplines I metodologies europees, vinculades al moviment d'Escola Nova. El
curs 1928-29, s'obre una classe per a noies, la professora era Maria Tuset i Sala.
Aquest estil s'avenia al pensament d'esperit progressista i liberal que a Granollers
agrupà una part de la societat. L'ambient de l'escola es fonamentava en un esperit de bona
convivència i tolerància. Per poder-hi assistir l'alumnat, els pares havien de ser socis de La
Unió Liberal. Aquesta escola es tancà amb la implantació del CENU.
L'edifici fou incautat després de la guerra per la Falange. No es reprengueren les classes.
Carrer: S'explica al Museu de Granollers.
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NTRA. SRA. DE LOS REYES
Adreça: d Pizarro,14.
Tipus: Privada, unitària i mixta.
Horari: Matí i tarda.
Calendari: De dilluns a dissabte ai matí.
Edats: De 4 a 10 anys.
idioma: L'ensenyament s'impartia
en castellà.

Activitats: No es feien excursions, però se celebraven algunes festes populars al pati, a
l'altre cantó de la via del tren, que passava pel carrer Girona. El mes de maig celebraven el
mes de Maria,

Organització classes: Es mantenia una relació protocolària i tradicional, els 40
havien de besar la mà de la directora, en entrar i sortir; resaven abans de seure. La disciplina era molt rígida, quan calia imposar silenci, es feia sonar un timbre de taula, del tipus que
hi ha als hotels.

Currículum acadèmic: A part de les assignatures típiques de l'època, s'imparti
es feia Catequesi.

Història: Antònia Batle i Franch, mestra titulada, fundà aquesta escola el curs 1948
es tancà l'any 1970, per causa de la implantació de LGE. Els dos últims anys, després de la
mort de la directora, l'escola s'anomenà Pedagògium del Vallès i estava dirigida per la Sra.
Concepción Blasi Gutiérrez,
Carrer: Francisco Pizarro (Trujillo, Extremadura, 1478 - Lima, 1541). És conegut per
haver realitzat la conquesta del Perú, juntament amb Diego de Almagro.
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MONTSERRAT
Adreça: c! Sant Josep, de Palou.
Tipus: Privada, unitària i mixta.
Horari: De 9 a 12 de! matí i de
3 a 6 de la tarda.
Calendari: De dilluns a divendres,
i vacances d'estiu des del 15 de juliol
fins al setembre.
Edats: Des dels 5 anys fins als 15.

Idioma: Els llibres de text eren en castellà, però les classes es feien en ca

Activitats: A més de les matèries del currículum, els alumnes aprenien ca
braven festes típiques catalanes. S'anava d'excursió a peu pels voltants, al Montseny, al
Zoo de Barcelona; sortida de final de curs amb els familiars, i colònies al juliol a Montserrat.

Organització classes: Organitzada per seccions, segons el nivell de l'alumnat; g
paratori, Elemental, Mitjà i Superior. Es feien treballs per centres d'interès, preparats per la
mestra. Sortien al pati al matí i a la tarda.
Avaluació: Es realitzava cada dos mesos, a partir de proves objectives. També
aquests controls de nivell a final de curs. Els pares rebien un butlletí de notes. A partir de
les 6 de la tarda, els alumnes més grans de deu anys feien classes de repàs i de preparació per al Batxiller. Després, es presentaven als exàmens del torn lliure, a Barcelona.
Material escolar: Tenien llibres de text, llibre de lectura I de gramàtica.

Currículum acadèmic: S'estudiava Castellà, Geografia, Història, Cièncie
ques, Plàstica, Religió i Cal·ligrafia. S'iniciaven en els treballs manuals.

Història: Aquesta escola va ser fundada l'any 1965 per Lluïsa Salvador i Tuset
titular, per tal d'introduir nous mètodes propers a l'escola activa. Les classes es feien en un
pis. Hi assistien més de 30 alumnes, i hi havia una ajudant. Aquesta escola es tancà l'any
1971, per l'aplicació de la LGE.

Carrer: La important veneració envers alguns sants va fer que també tinguessi
en el nomenclàtor de carrers de la ciutat. Sant Josep és considerat patró de l'Església universal. Quan el seu culte es difongué a Occident, a la baixa edat mitjana, aconseguí una
gran devoció popular. Aquest carrer es va obrir l'any 1880 amb la construcció de "Can Regalat". Posteriorment es va anar creant el veïnat fins al traçat actual.
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ACADÈMIA GRANOLLERS
(Sr. Masjuan, 1a època)
Adreça: cl del Lliri, cant. cl Palaudàries.
Titpus: Privada. Mixta.
Horari; Matí i tarda.
Calendari: De dilluns a divendres.
Vacances des de mitjans de juliol fins
al setembre.
Edats: Des dels 6 anys, aproximadament, fins als 14.

Pati: Era al cl. Palaudàries. Tenia una glorieta d'obra imitant troncs, un saltant d'ai
amb unes roques i arbres. Els alumnes hi anaven una estona, tant al matí com a la tarda.
Idioma: Les classes es feien en català.

Activitats: Alguna tarda anaven d'excursió cap a Canovelles, i a la pineda d'en Fortu
per jugar a futbol, o per berenar. Un cop, van anar tots els alumnes a l'Observatori Fabra de
Barcelona.
Jocs: Els nois i noies jugaven junts a amagar, a saltar a corda, a "pistrac", etc.

Organització de classes: El Sr, Masjuan, feia les classes als grans a la planta baix
el primer pis el Sr. Fontcuberta, s'ocupava dels mitjans, i el Sr. Batlles, atenia els més petits, i fou substituit més endavant pel Sr. Donat Puig. També hi havia la Sra. Enriqueta Alsina, que ensenyava a fer Labors. A les classes hi havia uns 30 alumnes. L'ambient era d'ordre i de treball i d'higiene. Havien de fer deures diaris, fins i tot durant les vacances d'estiu.
Material escolar: L'alumnat seia en pupitres dobles i transportava els llibres en una cartera de cartró amb nansa.

Currículum acadèmic: S'estudiava Català, Castellà, Geografia, Aritmètica, Fra
Cal·ligrafia, Urbanitat, etc. S'insistia tant en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura com en
el dels verbs. Només els nois feien Educació Física, al pati. Les noies feien labors, a les tardes, consistents en brodats al tambor, mitja, ganxet, calats, etc. Tots feien manualitats, treballaven trama i ordit de paper.

Història: Fundat per Manel Masjuan i Bellonch l'any 1931. Durant la guerra civil, amb
plicació del CENU, s'hagué de tancar l'Acadèmia i tots els seus mestres van anar a fer classes al Grup Escolar Ferrer i Guàrdia.
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ACADÈMIA GRANOLLERS
(Sr. Masjuan, 2a època)
Adreça: cf d: Alfons IV.63-65.
Tipus: Escola privada, unitària i mixta.
Edats: De 9 a 14 anys.
Idioma: Les classes es feien en castellà.
Activitats: Participaven en els concursos
de Redacció i de Dibuix, organitzats
per la Biblioteca Francesc Tarafa.

Jocs: Com que no hi havia pati, sortien al carrer Grivé, que tenia arbres a b
da, hi jugaven a bales, vigilats per la Sra. Masjuan.
Avaluació: Els exàmens es realitzaven a Barcelona.
Currículum acadèmic: S'estudiava Comerç i Batxillerat Elemental.

Història: A la postguerra, el Sr. Masjuan reprengué la docència, de ma
en una classe unitària.
El 29 d'abril de 1983, va rebre un homenatge dels seus antics alumnes, i l'Ajuntament li
dedicà un carrer de la ciutat. Morí l'11 de maig de 1992, als 84 anys.

Carrer: Alfons IV, dit "El Magnànim", fou rei de Catalunya-Aragó i Nà
berà Granollers del poder dels Torrelles, senyors del Castell de la Roca, i la declarà "Membre i carrer" de la ciutat de Barcelona amb gaudi de diversos privilegis. Des de 1866, el carrer és anomenat així. L'any 1926, fou canviat pel nom del President Wilson fet que provocà
protestes fins que retornà el nom anterior.
Lliri, planta boscana i de jardí (Iris sp).

Palaudàries, poble del municipi de Lliçà d'Amunt, Esmentat ja l'any 959, f
nia de Montbui.
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SANTA EULÀLIA
Adreça: d Girona, 313,
cantonada c/ Juli Garreta.
Tipus: Privada, mixta i bilingüe.
Horari: De 9 a 1 del migdia i
de 3 a 7 del vespre.
Els últims anys, fins a les 6 de la tarda.
Calendari: Dilluns a dissabtes matí.
Edats: L'alumnat tenia entre un i nou anys.
Activitats: Entre altres, anaven a un bosc de Les Franqueses, al santuari de La Salut
d'Olot, al Zoològic de Barcelona, a Montserrat i a Viladrau, Durant les sortides, es recollien
plantes i es feien herbaris. Se celebraven audicions musicals, de dansa, d'expressió corporal...
Jocs: Es feien molts jocs dirigits al pati que hi havia al darrere de l'edifici.
Organització classes: El nombre màxim d'alumnat per classe era de 18 els petits,
els més grans. Hi havia quatre classes en total. A l'escola es vetllava pel creixement global
de la infància. S'impartia una educació basada en crear hàbits d'organització, d'autonomia
personal i de relació. El mètode de lecto-escriptura era global, i basat en l'experimentació.
No es feia un treball de fitxes fins als cinc anys. L'ideari era establir una escola activa en un
barri pobre. Els alumnes pagaven una quantitat simbòlica, segons les seves possibilitats,
no hí havia quota fixa.
Material escolar; Utilitzaven un material d'aprenentatge elaborat per les mestres.

Història: Isabel Giménez Membrive, mestra titulada del col·legi Jardí, va fundar a
escola l'any 1965, en un edifici de planta baixa i primer pis. Tres anys després, es muntà a
l'escola un grup d'esplai les tardes de dissabte i diumenge. Acollia nens i nenes de tot el
barri, i existí fins que es tancà l'escola. La directora va morir el novembre de 1972. Les altres mestres de l'escola, també titulades, van continuar fins al juny de 1974, en què el centre es tancà per motius econòmics i, per causa de la implantació de la LGE.
Carrer: Juli Garreta (Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà 1875-1925). Músic. Va escriure diverses obres simfòniques, música de cambra. Transformà la sardana en una forma
musical apta per al concert; d'aquesta manera, contribuí a fer-la conèixer internacionalment.
Girona, s'explica a l'escola bressol Kindergarden.
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SANT ANTONI
Adreça: cl Corró.
Tipus: Mixta i unitària.
Horari: De 9 a 12 del matí i
de 3 a 5 de la tarda.
Calendari: De dilluns a divendres.
Edats: De 4 a 14 anys.
Idioma: L'ensenyament es feia en castellà.

Activitats: Se celebraven les festes populars, així com la Primera Comunió dels
nes. Durant 14 anys, es van fer colònies d'estiu al juliol i agost, a la Costa del Montseny,
per a nens de l'escola i altres que fossin familiars o veïns. Durant el període del segon edifici, s'acostumava a anar d'excursió cada mes: al Montseny, a ia Font de can Poal de Corró, etc.

Currículum acadèmic: Els 50 alumnes que assistien estudiaven matèries de
bàsica: Gramàtica, Aritmètica, Geometria, Geografia, Història d'Espanya i Universal,etc. No
feien Educació Física. També s'impartia formació religiosa i moral. Es resava el Parenostre
en entrar i en sortir. Als vespres, es feien classes nocturnes de Comerç; els exàmens es
realitzaven a l'Acadèmia Pràctica de Barcelona.

Història: Aquest col·legi era dirigit per Paquita Pineda i Baeza, però, en
tulada, figurava com a tal Adelina Segarra. A més, hi havia una ajudant. La Sra. Pineda començà a fer classes a l'escola Pi i Margall durant la guerra. A la postguerra, obrí l'escola
privada al carrer Joan Prim,71. Cap al 1960, es traslladà al carrer Girona,53, davant del
camp de futbol, on anaven a jugar per falta de pati. Deu anys més tard, quan la Inspecció
s'oposà que els nens sortissin al carrer, es va traslladar al carrer Corró, prop de la plaça J.
Verdaguer, en un edifici que tenia un pati gran amb dos cirerers. Els altres dos locals també eren de planta baixa.
A partir del curs 1979-80, en no ser mestra titulada, hagué de transformar l'escola i tenir
solament alumnes de maternals i parvulari. Llavors fou quan decidí plegar. Això va ser el
curs 1982-83.
Carrer: S'explica al Col·legi Maria Anna Mogas.
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NINO JESÚS
Adreça: d Francesc Tarafa, 102.
Tipus: Escola privada, unitària i mixta.
Horari: De 9 a 12 del matí i
de 3 a 6 de la tarda.
Calendari: Obria de dilluns a dissabtes
al matí, però tancava els dijous
a la tarda.
Edais: Des de 3 fins a 7 o 8 anys, quan feien la Primera Comunió.
Activitats: Es feien petites sortides a peu.
Jocs: Al pati es jugava a corda i a la xarranca.

Organització de classes: Al principi, els seixanta alumnes estaven en una sola classe
Més endavant, estaven separats, per edats en dues aules. Cada alumne tenia la seva cartilla, segons el nivell personal d'aprenentage. Fins i tot els més grans ja tenien un llibre de
text (anomenat Enciclopèdia). Les nenes duien una bata rosa i els nens, de color blau.

Material escolar: Els alumnes duien a dins d'una capseta de fusta el llapis, la goma i
colors de fusta. Escrivien en llibretes.

Història: Aquesta escola va ser fundada l'any 1951 per la mestra titulada Mercè G
xé Canudas, i una ajudant.
Carrer: S'explica al col·legi l'Estel.
(La fotografia correspon a l'entrada actual per l'avinguda Francesc Ribas, 8-10. El carrer
s'explica a la Fundació Hospítal-Asil).
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EDUCÀTOR
Adreça: d Joan Prim, 59.
Tipus: Centre privat, unitari i mixt.
Horari: Diürn: 9 a 12 matí, 2 a 5 tarda.
De 5 a 7 del vespre s'ensenyava
Comerç pràctic o Tenedoria de llibres.
Nocturn: de 8 a 10 del vespre.
Calendari; De dilluns a dissabte a la
tarda, però la del dijous era festiva. Es
feien vacances durant el mes d'agost, però no es tancava, sinó que hi havia un servei de
repàs per a l'alumnat que el necessités.

Edats: De 5 a 12 anys. Difícilment hi anaven fins als 14 perquè ja come
llar d'aprenents. A fes classes nocturnes, els alumnes solien tenir entre 15 i 17 anys.

Activitats: Algunes tardes s'anava d'excursió, a peu, fins a alguna font, com l
dium, la de can Carrencà i la de can Duran, a Canovelles, o ia de can Poal, a Corró
d'Amunt. A final de curs, solia fer-se una excursió amb els pares, a algun lloc de la costa.
S'havia anat a Sitges, Vilanova i La Geltrú, Blanes, Tossa de Mar... Participaven en el concurs literari de Sant Jordi organitzat per la Biblioteca, i en una ocasió, van guanyar tots els
primers i segons premis. També participaven en l'exposició de dibuixos nadalencs del Casino.
Es feien entrenaments d'handbol, i un any van quedar campions escolars en altres ocasions, subcampions.

Organització de classes: Hi havia una classe de pàrvuls, mixta, i dues class
separades per sexes. A cada una, l'alumnat estava dividit en quatre seccions, segons el
grau d'aprenentatge: Preparatori, Elemental, Mitjà i Superior. Respecte a la metodologia,
es feia una adaptació dels centres d'interès d'Odivi Décroly.
Cada dia hi havia un alumne encarregat de fer el Diari escolar, on s'anotava com havien anat les classes, els exercicis que s'havien fet aquell dia i tot el que havia passat. Al
pati, s'hi anava per torns perquè no era gaire gran, i perquè juguessin els nens i les nenes
separats.

Avaluació: Els exàmens es feien a la mateixa acadèmia, que donava, al p
Certificat d'aptitud a tots els alumnes, excepte als de les classes nocturnes. Més tard, es
lliuraren els diplomes oficials segons la disposició legal.
Material escotar: L'alumnat seia en taules de 6 i tenia tinters per escriure.

Currículum acadèmic: A l'època en què s'obrí l'escola, totes les matèr
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ven eren en castellà, i solien estar concentrades en un sol llibre de text, anomenat "Enciclopèdia Graduada". A més tenien un llibre d'Aritmètica i Geometria, i un altre de Gramàtica.
També s'ensenyava Urbanitat, Dibuix, Labors i Educació Física, que consistia en taules de
gimnàstica sueca, que es feien al pati. No s'impartia cap Idioma. A partir dels anys 50, ja va
haver diversos llibres de text que encara agrupaven algunes matèries. Amb l'aplicació de la
LGE, es produí un canvi radical i es passà als llibres actuals. També es començà a fer tot
tipus de manualitats. Pel que fa al Català, a finals dels anys 60, alguns alumnes llegien voluntàriament el llibre "Terra i Ànima", mentre els altres continuaven amb la seva feina. Després es va iniciar l'escriptura en català.
A les classes de Tenedoria de libres, s'estudiava Càlcul, Taquigrafia, Mecanografia,
Correspondència comercial, Cal·ligrafia...
Història: El Sr. Donat Puig i Coma, mestre titular de la Generalitat, fundà aquest
el 15 de setembre de 1939. En no ser-li reconegut el seu títol per la Dictadura, durant 30
anys, va ser ajudat en la seva tasca per Antonina Riera i Arrufat, també mestra titulada.
Al començament, hi havia 40 alumnes, quantitat que, progressivament, va anar augmentant fins arribarà 160, nombre màxim d'alumnat que va haver-hi a l'escola, entre el torn
diürn i nocturn.
El 30 de novembre de 1985, els ex-alumnes de les primeres promocions es van reunir
per retre homenatge a l'antic mestre, de qui guardaven un gran record.
Carrer: S'explica al col·legi l'Estel.
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CENTRE D'ENSENYANÇA
MERCANTIL
Adreça: PI. Maluquer i Salvador, 19.
Tipus: Escola privada i mixta.
Horari: No hi havia un horari fix.
Depenia dels estudis que s'impartien.
També s'hi podia anar a hores o
fer-hi classes nocturnes.
Calendari: Es feien classes de dilluns
a divendres. Vacances d'estiu,
al juliol i agost.

Edats: El total de 100 alumnes tenien entre 10 i 15 anys, repartits en un màxi
per classe.
Idioma: Les classes es feien en castellà.
Activitats: No es realitzaven excursions. No hi havia pati.

Organització de classes: Hi havia cinc mestres, cadascun tenia la seva aula i l
anava a una o altra, segons l'assignatura. També hi havia Laboratori i aula de Mecanografia. Cada dia s'havien de fer deures.

Avaluació: Els exàmens de Comerç es realitzaven a final de curs a l'Acadè
Barcelona, i els de Peritatge mercantil, a l'Escola de Comerç de Barcelona o de Sabadell.

Currículum acadèmic; S'estudiava Comerç i Peritatge mercantil. També s'apre
Anglès o Francès.

Història: Aquest centre fou creat l'any 1942 per tres socis que eren professo
tils: Miquel Castarïé, Esteve Duran i Helena Mejan. Era conegut com "Acadèmia Cots", perquè era un centre agregat pedagògicament a aquesta acadèmia de Barcelona.
Carrer: S'explica al col·legi EDUCEM.
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ESCOLA SRES. ENCARNACIÓ i
ASSUMPTA ESTEVE
Adreça: d d'Alfons IV,
abans d'arribar al c/ Bisbe Grivé.
Tipus: Privada, unitària i femenina.
Horari: De 8 a 12 del matí i de 2 a 5
de la tarda.
Calendari; Les classes es feien de
dilluns a dissabte a la tarda; era festiva
la tarda del dijous. No es tancava per vacances d'estiu.
Edats: Les alumnes solien anar-hi dels 4 als 9 anys. Algunes continuaven fins a més
grans.

Idioma: Si bé els llibres de text eren en castellà, les classes es feien en català
Jocs; A l'escola no hi havia pati i les alumnes jugaven al carrer, sense trànsit en
època, quan plegaven de classe.

Organització de ta classe: Les quaranta alumnes que assistien a aquesta escola seien
en pupitres de fusta, distribuïts en dues fileres; les petites seien al davant i les grans al darrere. No es feien excursions.
Material escolar: Hi havia pissarra i abecedari, i la mestra feia servir puntero per assenyalar les lletres. S'escrivia amb ploma i tinta dels tinters que hi havia als pupitres.

Currículum acadèmic: Als matins, solien aprendre Història d'Espanya, Història Sa
feien cartes, problemes amb les quatre operacions bàsiques, etc. Havien de fer la lletra ben
feta i sense faltes d'ortografia. També tenien un llibre que es deia "Urbanidad en verso". A
les tardes, solien estar amb la Sra. Assumpta, fent Labors, que consistien en ganxet, brodats al tambor, puntes al coixí o punt de creu, entre d'altres. Anaven a aprendre a cosir roba interior a casa de la Sra. Carmeta Relats quan acabaven les classes.

Història: Ja es tenia notícies de l'escola a principis dels anys 20; era portada pe
germanes Esteve, l'una titulada (la Sra. Encarnació) i l'altra que l'ajudava. Impartien les
classes a la gran entrada que hi havia a casa seva. Eren unes persones molt humils i pietoses. A la seva escola, les alumnes resaven cada dia, aprenien la doctrina per fer la Primera
Comunió, i els dissabtes a la tarda resaven el rosari. A la bata de l'escola, duien un cor brodat. L'escola es tancà a finals dels anys 40,
Carrer: S'explica al Col·legi Sr. Masjuan.
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ESCOLA DEL BLANQUEIG
Adreça: d del Rec, 21.
Tipus: Escola privada, femenina.
Horari: Les classes es feien en torns de
matí o tarda, o bé tot el dia. També es
feien classes nocturnes.
Calendari: Les alumnes hi assistien de
dilluns a dissabte. A l'estiu, es tancava
durant el mes d'agost.
Edats; Dels 9 als 14 anys.
Idioma: L'ensenyament es feia en castellà. Durant la Segona República un
mana, s'impartien les classes en català.
Activitats: No s'anava d'excursió; a final de curs, es feia una exposició de
pes i treballs manuals realitzats, i la mestra donava un premi a cada alumna. També es donava una medalla simbòlica a les tres millors.

Jocs: Tant al matí com a la tarda, tenien una estona d'esbarjo. El pati era a
darrere, i s'hi accedia per una escala, ja que el terreny era més fondo per aquella banda.
Era molt gran, amb grava; hi havia un safareig i un pou alt. Jugaven a saltar a corda, a pilota, a la xarranca; i també, amb agulles de cap de colors que havien de tirar enlaire i en caure havien de quedar creuades per poder guanyar. No jugaven a nines.
Organització de la classe: Les classes es feien a la planta baixa de la casa
una taula gran, ovalada, tot i que n'hi havia unes en forma de mitges llunes que es podien
ajuntar per a alumnes més grans. En total eren unes 20 alumnes, que treballaven en silenci
total. Cada dia havien de fer deures. S'enduien els llibres de text a casa, embolicats amb
un hule negre i subjectats amb una goma. A les alumnes se'ls donava punts per ser puntuals, per no tenir faltes d'ortografia, per saber els verbs..., i a la festa de final de curs, triaven el regal segons la puntuació obtinguda. No anaven d'excursió.
Càstigs: Si una alumna no sabia la lliçó, o no havia fet alguna feina dels
de quedar a treballar mentre les companyes jugaven al pati.

Currículum acadèmic: S'estudiava Gramàtica, Aritmètica, Àlgebra, Histò
Geografia i Tenedoria de llibres o Comptabilitat. S'insistia especialment en l'aprenentatge
de la Gramàtica (sobretot els verbs) i el càlcul. També feien Cal·ligrafia, Dibuix i Treballs
Manuals (per exemple, un àlbum de trama i ordit amb paper o bé figures geomètriques de
cartró en volum). A més, aprenien Història Sagrada, resaven, i la mestra els explicava
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qüestions litúrgiques relacionades amb les diferents festes religioses.

Història: La Sra. Montserrat Solé i Pallarols (1876-30-9-1955), mestra diplomada, r
tava l'escola, situada al costat de la torre Rocaverda de Furnó (Can Jonch). Fins al carrer
Balmes s'estenia la fàbrica de tints, aprestos i blanqueig de teixits, propietat del germà de
la mestra. Per això es coneix l'escola amb aquest nom.
Aquesta escola era considerada de categoria, i les alumnes pagaven una quota força
elevada per a l'època. Sigui per això, o bé per aprofitar al màxim l'horari les nenes que hi
anaven solament en torn de matí o tarda, no s'aprenia a cosir, ni s'hi feia cap tipus de labors -tot i que la mestra en sabia molt- perquè, tal i com els deia, "de grans no els faria vergonya d'anar-ne a aprendre, mentre que d'anar a aprendre de lletra, si". D'aquest comentari puntual, se n'extreu el valor que la Sra. Solé donava al currículum escolar femení, que a
la seva època estava diferenciat dels aprenentatges que rebien els nois. La Sra. Solé defensava l'alfabetització de les noies davant l'ensenyament domèstic que era el comú en el
seu moment. Primant l'alfabetització es facilitava l'accés als coneixements, i ampliava les
possibilitats laborals de les alumnes. En canvi, l'ensenyament domèstic limitava la vida a
l'àmbit privat i quotidià que, sense desmerèixer-lo, reduïa les possibilitats d'autonomia personal, professional i econòmica de la dona.
La Sra. Montserrat inicià en la docència a finals de segle. Exercí gairebé fins a la seva
mort, i dedicà tota la seva vida a la professió de mestra, i va sentir una gran il·lusió i interès
per millorar la situació cultural de les noies.
Carrer: El nom fa referència al rec per on passava un antic rierol d'aigua potabl
rant els anys de la guerra civil, se li canvià el nom per dedicar-lo al general Jofre; però, l'any
1939, tornà a recuperar l'antiga denominació.

SERRA, Rosa; LLOBET, Núria; GARCIA. Carme; CLADELLAS, M. Dolors (1995)
«Canvi i continuïtat de l'ensenyament a Granollers (1857-1994)»
Estudis de Granollers i del Vallès Oriental. # 6 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

COL·LEGI MARIA BRAU
Adreça: av. Francesc Macià, 23
Tipus: Privada. Femenina.
Horari: Diürn: De 9 a 12 del matí i
de 2 a 7 del vespre. Les classes
de la tarda començaven a dos quarts
de tres. Nocturn: Es donava classes
a dones adultes de 7 a 9 del vespre.
(Durant una època).

Calendari: El període de classes lectives durava fins el 15 de juliol. Els altres p
de vacances eren com els actuals,

Edars: L'admissió era des dels quatre anys complerts, fins als catorze, però al
anys hi havia alumnes que ja es desplaçaven a centres de Batxillerat o Comerç.

Activitats: No es realitzaven excursions. Les sortides a la Parròquia de Sant Es
eren per rebre el sacrament de la Penitència, Al pati, no es podia córrer perquè era molt petit. Hi havia grava per no aixecar pols.
L'edifici no era una construcció escolar, sinó unes vivendes adaptades a escola; per
això, a l'eixida, hi havia un safareig ple de grava, voltat de testos amb geranis vermells. Hi
havia estones de pati al matí i a la tarda, excepte a l'hivern.

Organització de classes: Es dedicaven els matins a treballs de llengua i mate
A la primera hora de la tarda, es realitzava un dictat diari. La programació s'estructurava a
partir de centres d'interès que seguien les estacions de l'any, les festes tradicionals i els
costums populars. L'escola estava organitzada per nivells, situats en diferents espais: El
parvulari estava al pis de dalt. A la planta baixa, hi havia tres aules; a l'aula més gran,
l'alumnat estava repartit en taules segons les edats i el nivell d'aprenentatge. Convivien
alumnes de diferents edats en el mateix espai, el funcionament d'aquesta última aula era
com una unitària.
Maria Brau vetllava pel desenvolupament en les alumnes d'uns hàbits de bona relació,
respecte i una acurada higiene personal. Durant les classes, era prescriptiu portar una bata
blanca. Per altra part, es desenvolupava el currículum de manera exhaustiva. Es donava
molt valor ais coneixements apresos sòlidament, amb rigor i precisió. Maria Brau exercia la
docència amb molt bona preparació dels temes; sabia portar ies classes amb rigor, dinamisme i creativitat.
Avaluació: Es realitzava una avaluació contínua, correcció individual i a
deures diàriament. Això suposava una bona dedicació a l'estudi i al treball personal de les
alumnes. I molta atenció de tot el professorat del centre.
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Història: Maria Brau i Auferil, (Granollers, 22-12-1906). Estudià a la ciutat i realitzà el
primer curs de Magisteri a l'Escola de! Professorat de Granollers, junt amb dues companyes més. Acabà els estudis a l'Escola Normal de Magisteri de Barcelona, d Dr. Dou, als divuit anys. L'any 1930, obre l'escola a la casa núm. 35 del c/ Marquès de Montroig. Durant
el període del CENU, l'escola tanca, i Maria Brau és nomenada de la Generalitat i treballa
al Grup Escolar Ferrer i Guàrdia de Granollers.
Es pot llegiren el seu diari personal d'aquesta època:

"En el Ferrer i Guàrdia, jo vaig aprendre a fer de mestra, ja que fins aleshores e
coneixements sobre Pedagogia els havia adquirit en ets llibres, però la pràctica del sistema
Montessori i Décroiy l'aprengué en el Ferrer i Guàrdia, on veia com treballaven els Srs.
Montana, la Sra. Roure, i també de les conferències que, de tant en tant, ens venia a donar
el Sr. Alexandre Galí, i d'altres. I amb les visites a Escoles com Blanquerna, Pau Vila, Del
Mar, on només calia mirar i escoltar, admirada. Haig de dir que, malgrat hi hagués la trista i
dolorosa guerra, vaig tenir la sort de conèixer i conviure amb unes persones meravelloses,
els Srs. Montana, la Sra. Roure, esposa del Secretari de l'Ajuntament de Granollers, del Sr.
Masjuan, del Sr. Triadú, de la Srta. Pilar Guanyabens i d'altres dels quals guardo, el record
d'uns amics entranyables, que tots treballaven amb fe i amb il·lusió, l ens estimàvem com
Déu mana, i que et seu bon record m'ha acompanyat sempre".

Després de finalitzar la guerra civil, demana obrir l'escola al Rector de la Universitat i
concedeix provisionalment. L'any 1947, li concedeixen un altre permís provisional fins a
l'any 1958, que li arriba el permís definitiu. Hi treballa un equip de quatre mestres. La Teresina Brau ajudava en les tasques més quotidianes de l'escola. És una escola de primària
fins l'any 1970. Amb la LGE, ha de tancar aules; sol·licita tenir Pre-escolar el 27-6-1972; se
li concedeix, prèvies unes obres d'adequació de! centre que funcionarà fins al curs 1981¬
82 que tanca l'escola per jubilació de la titular.
Carrer: S'explica al Museu de Ciències Naturals.
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GUARDERIA EL NIU
Adreça: cl Bruniquer,5.
Tipus: Escola bressol, privada, mixta i
catalana.
Horari: Oberta de les 7 del matí a les
8 del vespre, sense tancar al migdia.
Calendari; De dilluns a divendres.
Oberta els mesos d'estiu.
Edats: S'admetien alumnes des que tenien mesos fins als tres anys.
Menjador: Oferien aquest servei als infants.
Pati: Feia 150 m2., igual que la part edificada.
Activitats: Es feien sortides per Granollers.
Història: Aquesta escola bressol va ser fundada l'any 1973 per Maria Assumpció
gas, i es tancà en finalitzar el curs 1993-94, per jubilació de la directora.
Carrer: Esteve Gilabert de Bruniquer (Granollers, 1561-Barcelona, 1641). Fou notari
públic, escrivà de l'Ajuntament de Barcelona i síndic de la ciutat.
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COL·LEGI DE LA SRA. RITA PINART
i CORET
Adreça: d Ricomà (entre els
actuals d Llorer i d Garcia Morató).
Tipus: Mitjà i femení.
Idioma: Estudis d'Italià.
Activitats; Treballs manuals; creacions
amb cera a partir d'uns motlles de
diferents figures. Labors amb fils de
seda. Puntes de coixí. Flors de roba.
Dibuix linial i artístic.

Història: Tal i com figura al seu títol acadèmic, "Donya Rita Pinart i Coret, mest
d'Ensenyament Superior", és qui regentava aquesta escola. Nascuda l'any 1868 a Barcelona, on cursà els estudis a l'Escola Normal.
Va començar a exercir donant classes particulars a les filles de famílies benestants de
Barcelona, entre les quals hi havia els marquesos d'Alella.
A començament de segle, es va instal·lar a Granollers amb la seva família. El prestigi
de la seva docència tingué ressò entre els vilatans de l'època, i facilità l'obertura d'una escola on s'adreçaren filles de famílies acomodades. L'obertura d'aquest centre va representar el desplaçament d'un sector d'alumnes provinents del col·legi de les Carmelites. Aquest
fet ocasionà un cert descontentament. L'escola oferí sempre un ensenyament de qualitat.
A més de les alumnes, hi assistien els fills de la mestra, entre ells Josep M. Ruera.
Aquesta mestra introdueix metodologies avançades per a l'època, i això fa suposar que
es trobava en sintonia amb el moviment de renovació pedagògica de l'Escola Nova.
Desconeixem la data del tancament, però sembla ser que l'any 1917 encara funcionava.
Després, la Sra. Pinart va tornar a fer classes particulars.
Carrer: S'explica al Servei d'ensenyament del Consell Comarcal,
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ESCOLA EDESA
Adreça: d d'Anselm Clavé, 52.
Tipus: Centre de primària, privada.
Horari: De 10 a 1 del matí i de 3
de la tarda.
Calendari: De dilluns a divendres.
Edats: Entre 9 i 14 anys.
Idioma: Les classes es feien en castellà.
Activitats: No s'anava d'excursió.

Organització classes: Hi havia la classe dels nens i la de les nenes. En tota
20 alumnes. Cada alumne seguia el seu ritme d'aprenentatge del qual feia ta seva feina i,
en acabar, se li corregia o se li preguntava la lliçó. Si el seu aprenentatge era correcte, podia continuar avançant i si no l'havia de repetir. També era prescriptiu fer deures a casa.
Material escolar: Seien en pupitres i escrivien amb llapis o tinta.

Currículum acadèmic: S'estudiava Comerç i Batxillerat. No es feien Labors ni
Física.

Història: Aquest centre funcionà durant la dècada dels anys 50. El seu nom
"Espahola De Ensehanza, Sociedad Anònima", entitat que pagava l'ensenyament als fills
dels socis fins que van decidir obrir una escola pròpia, en el mateix local de l'Acadèmia Vié.
Carrer: S'explica al Museu de Granollers.
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ACADÈMIA FRANCO-ESPANOLA
Adreça: pl. Maluquer i Salvador, 4, 2n.
Tipus: Privada, unitària i femenina.
Horari: Matí o tarda.
També es feien classes nocturnes.
Calendari: De dilluns a divendres.
No es feien vacances, excepte
els dies de la Festa Major.
Edats: De 9 a 14 anys.
Idioma: Tot l'ensenyament es feia en castellà, la llengua de comunicació oral era
talà.
Jocs: No tenien estona d'esbarjo.
Organització de classes: Les 30 alumnes que hi estudiaven seien a banda i banda
d'una taula llarga, i cada dia escrivien una carta (comercial o familiar), un rebut, un dictat
(que corregien entre elles), un verb; resolien problemes, I feien lectura d'una matèria diferent. Els deures consistien a acabar la feina a casa i a passar-la a tinta un cop corregida.
No es feien Labors ni es resava. La mestra numerava les pàgines de les llibretes noves per
evitar que s'arrenquessin els fulls.

Càstigs: La mestra era una persona molt exigent. Preguntava la lliçó del que havien e
plicat el dia anterior i també les taules de multiplicar abans de marxar. Si algú no responia
correctament, s'havia de quedar a escriure verbs.

Activitats: A final de curs s'anava d'excursió en tren, tot el dia, als Gorgs d'Aiguafr
El Figaró.
Material escolar: A la classe hi havia una pissarra, i les alumnes escrivien amb ploma i
tinta i també amb llapis. Duien els llibres de text embolicats en una espècie d'hule negre i
fermats amb una goma llarga per agafar-los; o, més modernament, en una cartera de pell o
de cartró dur.

Currículum acadèmic: Gramàtica, Aritmètica, Geografia, Història, Naturals, Urbani
les alumnes més grans Mecanografia. A l'últim curs, es lliurava un Certificat d'Estudis.
Història: Aquest centre era anomenat "Col·legi de la mestra francesa", ja que Maria
Àgata Kàiser Silly era nascuda a Orà, llavors colònia francesa d'Algèria. El seu marit fundà
una escola masculina a Barcelona, i se li demanà que vingués a Granollers a ensenyar
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Francès; així fou fins la seva mort.
Després, la Sra. Kàiser obtingué el títol de "Maestra de primera ensehanza" i continuà
l'escola: diürna femenina i nocturna masculina (adults); s'impartia ensenyament primari i
Francès. La vivenda i la classe (una sala gran) estaven al damunt mateix de la Caixa de
Pensions.
A partir de 1930, ensenyaren conjuntament la mare i la filla, Adelina Segarra Kàiser. Durant la guerra civil, hagueren de tancar l'escola, i la filla exercí al Grup Pi i Margall.
A principis dels anys 40, la Caixa va construir un nou edifici; l'escola es traslladà a la
Plaça Perpinyà, núm. 4, 2n; i era el "Centro de Ensehanza Primària Privada núm. 1311".
Mare i filla continuaren la tasca docent, però aviat es feren solament classes de Francès i
de Mecanografia, ja que Adelina Segarra era professora de l'Escola Municipal del Treball
des del curs 1949-50 i del Centre d'Ensenyança Mercantil. També va ser arxivera de l'Ajuntament.
Fou en aquesta època que organitzà diverses excursions amb l'escola a la platja, al
Montseny, a Lourdes, a París, a Mallorca...
La Sra. Kàiser es dedicà a la docència, fins a la seva mort, ocorreguda l'any 1956.
En fer-se obres a la carretera, als anys 60, Adelina Segarra es traslladà a un pis del carrer Enginyers, on continuà fent classes. Morí el 17 d'octubre de 1971.
Carrer: S'explica al col·legi EDUCEM.
La plaça Perpinyà s'obrí l'any 1845 amb el nom de Sant Domènec, però
amb nom del propietari d'aquell terreny, Lluís Maria Perpinyà. Popularment s'anomenà també Plaça dels Porcs, perquè s'hi venien aquests animals el dia de mercat.
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GUARDERIA VICTÒRIA CALAFELL
Adreça:d Joanot Martorell,15
(abans, c/ 28 de Enero)
Tipus: Escola bressol, privada i mixta.
Horari: Matí i tarda.
Calendari: Oberta de dilluns a
divendres.
Edats: De dos a quatre anys.
Idioma: La llengua de comunicació era tant el català com el castellà.

Activitats: Es feien sortides als boscos propers a l'estació del nord, per tal de cele
dijous gras, etc.

Història: Aquest centre era regentat per la Sra. Victòria Calafell i Fusté i la s
na Aurora (cap de les quals no era mestra titulada). Es fundà l'any 1933. Estava en una
planta baixa amb pati. Al principi, s'anomenava solament Victòria, però en posar-se aquest
nom a una escola pública de la ciutat, s'afegí el cognom de la directora. Al centre assistien
uns trenta alumnes que, abans de la implantació de la LGE, hi anaven fins que feien la Primera Comunió. Les nenes duien una bata rosa de quadrets i els nens una de blava ratllada. En posar-se malalta la directora, va contractar les Sres. Irene i Agnès Colomer, que
tampoc no tenien titulació, perquè se'n fessin càrrec. L'escola bressol restà oberta fins dos
anys després de la mort de la Sra. Calafell, ocorreguda a principis dels anys 80.
Carrer: Joanot Martorell, cavaller i escriptor del segle XV nascut a Gandia, fou l'autor
del Tirant lo Blanch, una de les grans novel·les europees i obra cabdal entre la novel·lística
catalana.
Amb l'arribada de la democràcia, es donà el seu nom a aquest carrer, que s'anomenava
"28 de Enero", data que feia al·lusió al dia en què les tropes del general Franco entraren a
la ciutat.
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XVI. ALTRES ESCOLES
A finals del segle XIX i a les primeres
dècades del segle XX, existia una escola a
l'edifici de l'antic hospital de Sant Domènec.
Un envà paral·lel al carrer de Corró partia la
nau de l'edifici de manera que a un costat hi
havia la costura de noies de la Sra. Eufràsia Bonet (1903), i a l'altre, l'estudi de nois
del Sr. Josep Alsina (1903) a qui succeí el
Sr. Roc Grané i Valls. Les noies entraven
pel carrer de Corró i els nois pel carrer de
Torras i Bages, amb la qual cosa no semblava que estiguessin en un mateix edifici.
Interior sala gòtica
Font: Arxiu Fotogràfic Hemeroteca Municipal
També hi havia dos col·legis en els quals s'impartia ensenyança catòlica sense que fossin regentats per religiosos:
COL·LEGI DEL SAGRAT COR
Particular i confessional, masculí. Fundat el 1887, i dirigit pel Sr. Modesto García
Vivas. Situat en un casal del carrer de l'Aurora (actual Josep Umbert), on anteriorment
hi havia hagut un casino i, després del
col·legi, l'orfeó granollerí. Actualment hi ha
una impremta.

Font: Arxiu Fotogràfic Hemeroteca Municipal

COL·LEGI DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
Col·legi femení fundat el 1897, gestionat per una directora i dues professores que ensenyaren Tall i Confecció, cosa que constituïa una novetat en aquella època, i que va fer
que tingué una matrícula nombrosa ja el primer any d'obrir-se.
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CONCLUSIONS:
El període escolar estudiat desenvolupa
el procés creixent del fet educatiu. No es
tracta d'un estudi comparatiu entre escoles
tancades, ni obertes, sinó que és la recerca, la sistematització i l'ordenació de dades
dels centres educatius de la ciutat, a partir
dels criteris de tituiaritat i cronologia, situats
en el marc general històric i social.
El treball ofereix una visió àmplia i
didàctica, i representa la creació d'una base de dades actualitzada i d'accés públic.
Aquesta monografia pot ser el punt d'arrencada per a posteriors estudis. A grans
trets, l'època estudiada es pot definir en
tres grans etapes:
- La primera etapa s'inicia amb la Llei
d'Instrucció Pública del segle XIX i abraça
tot el període de l'Escola Nova. El seu límit
es pot datar durant el conflicte bèl·lic quan,
progressivament es va anar alterant i deteriorant l'estructura social, política i escolar,
amb la ruptura total del progrés aconseguit
durant aquesta època,
- La segona etapa s'inicia acabada la
guerra civil i desenvolupa la nova orientació en política educativa, promoguda pel
règim militar i que representà una reacció
antiliberal oposada a l'època anterior. Inclou la reforma educativa de 1970. També
els moviments de recuperació a la clandestinitat, de la catalanitat i l'Escola Nova, aturats després de la guerra civil. Abraça ei
període del directori militar i el seu límit és
el final del franquisme.
- La tercera etapa s'Inicia amb les primeres eleccions democràtiques. Aquest
període es pot descriure a partir de dos
grans moments. En el primer, es tracta de
consolidar la voluntat de represa democràtica, de definir la normalització lingüística i
de promoure l'escola pública. El segon moment és la posterior reordenació administrativa dels centres I desenvolupar un pas

més vers la millora de la qualitat de l'ensenyament. A aquest últim tram, pertany
també l'esforç realitzat per promocionar la
integració, a la societat educativa, de totes
les persones en igualtat de drets i d'oportunitats. El límit d'aquesta etapa és l'inici de
la reforma educativa i el canvi del mapa escolar promogut per l'esmentada reforma.
Després de les consideracions anteriors, es desglossen les conclusions següents:
1a. Durant el període d'ensenyament
estudiat s'observa, en un sentit ampli, que
l'aplicació de les lleis d'ensenyament han
representat un progrés per a la majoria de
l'alumnat. La Llei d'Intrucció Pública coneguda per llei Moyano crea l'expansió del
sistema educatiu; és l'origen dels sistemes
escolars al segle XIX, A partir d'aquest moment, es regula l'assistència a l'escola.
La Llei General d'Educació amplia l'edat
d'accés a l'ensenyament. Reformula l'orientació pedagògica, que passa d'unes estratègies d'ensenyament-aprenentatge bàsicament memorística i repetitiva a un enfocament actiu de l'ensenyament, basat en la
comprensió. Regula la formació del professorat i crea una nova infraestructura de l'arquitectura escolar.
La Llei Orgànica del Dret a l'Ensenyament regula el sistema de subvencions i tituiaritat dels centres, i reconsidera l'organització administrativa de les escoles i l'accés
als càrrecs directius. Afavoreix la participació del professorat, pares i alumnat en la
gestió escolar, a través dels consells escolars d'àmbit estatal, autonòmic, municipal i
de centre.
La Llei d'Integració Social dels Minusvàlíds desenvolupa el concepte d'igualtat d'oportunitats, i respecta les capacitats individuals de l'alumnat.
La Llei Orgànica General del Sistema
Educatiu parteix de la transformació inicia-
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da en la legislació anterior, amplia el període d'ensenyament obligatori i modifica la
planificació dels centres. Els canvis estructurals i curriculars s'orienten vers la millora
qualitativa de l'ensenyament i de la vida
quotidiana a les escoles.
La valoració global d'aquest punt és
que, progressivament, la societat accedeix
al coneixement intel·lectual i tècnic; es milloren les infraestructures i es consolida la
formació del professorat.
2a. S'ha observat que, en alguns casos,
la legislació ha recollit propostes i experiències que s'havien generat des de la iniciativa del professorat, o bé des dels col·lectius
de pares i mares, o d'escoles capdavanteres que s'emmarquen en el procés de
transformació de la societat d'una època.
La legislació, en alguns casos, recull el
pensar i el sentir, sistematitza aquestes
propostes i generalitza experiències pilot,
que legitimem situacions de fet.
3a. S'observa que a les societats pre-industrials el procés de sociabilitat de la
infància depenia de la família i l'església.
Les organitzacions escolars es configuren amb la creació de les societats industrialitzades. L'escola té com a objectiu,
doncs, sociabititzar les noves generacions i
implantar les noves formes de treball i de
producció.
L'escola transmet coneixements, actituds i hàbits de comportament. El sistema
educatiu s'encarrega d'impartir els coneixements de caràcter intel·lectual a un nivell
tècnic, això comporta noves titulacions
acadèmiques, i la creació de nous plans
d'estudi que s'adaptin a les noves necessitats socials i de producció.
4a. L'accés de les dones al món
ball remunerat, fora de casa, posa en

evidència una societat en què l'atenció a la
criança dels fills depenia de les dones. I,
sense que es pugui produir una reconsideració familiar, ni laboral, apareixen les escoles-bressol.
Progressivament, aquests centres han
anat adquirint un caràcter de sociabilització
de l'infant: eduquen el coneixement de l'espai i el joc; la llengua, els colors, creen situacions de comunicació. Proposen activitats de creativitat i sensibilitat. Eduquen els
hàbits d'alimentació, higiene i autonomia
personal.
5a. Acabada la guerra civil, s'enceta el
període autàrquic. La societat ha de reconstruir el teixit social, econòmic i escolar,
seguint les noves directrius marcades pel
nou govern.
Pel que fa a l'ensenyament, durant
aquesta primera època, es potencia l'escola privada religiosa. Pel que fa a l'escola
pública, es relega a un segon pla. Es tornen a obrir escoles de tipus particular que
ja existien abans de la guerra civil. Unes altres s'aniran obrint durant aquests anys.
Aquest tercer grup d'escoles es veurà molt
incrementat més endavant.
La fi de l'autarquia data de finals dels
anys cinquanta, amb l'inici de les relacions
exteriors i el desenvolupament de la indústria. És a la dècada dels anys seixanta
quan aquest fenomen econòmic desplaça
gran part de la població rural de! sud de
l'Estat cap a les ciutats en desenvolupament. Granollers es troba immersa en
aquest procés de canvi.
L'augment demogràfic produït modifica
la demanda de places escolars.
Per la manca de planificació global, no
es
va
preveure equipar ni ordenar urbanísdel treticament les ciutats d'acollida d'aquesta nova població. De manera que la creació d'equipaments escolars va ser posterior;
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aquest fet va ocasionar una situació social
molt provisional, amb moltes mancances.
Per afrontar aquesta precarietat, l'Estat
construeix algunes escoles públiques noves. A Granollers, foren els col·legis públics
Fàtima, l'ampliació del C.P. Joan Solans i
del CP Victòria (actual Ferrer i Guàrdia).
Davant la demanda de places escolars
no satisfeta pels organismes públics en la
seva totalitat, sobren diverses escoles mogudes per la iniciativa particular. Eren un
conjunt de centres, situats en vivendes
adaptades a la funció escolar, generalment
amb un professorat reduït a una o dues
persones; sovint eren unitats familiars.
L'aplicació de la L.G.E. l'any 1970 promocionà que aquests centres reconsideressin ia seva situació. Algunes escoles van
aprofitar per ampliar les seves instal·lacions. D'altres van reconvertir el centre. Algunes, fins i tot, arribaren a tancar.
A partir d'aquests moments, es van
construir edificis nous per a escoles públiques i algunes privades. L'any 1974, a Granollers, s'inauguren tres nous edificis públics C.P. Celestí Bellera, C.P. Granullarius
i C.P. Vallès.
A partir d'aquí, s'inicia un interessant
capítol per a l'arquitectura escolar. Són
construccions pensades per a l'alumnat i
per a la funció escolar: higièniques, clares,
netes, àmplies amb disseny creatiu i funcional.
Aquestes instal·lacions anaren absorvint l'alumnat nou, el professorat i el mapa
escolar anà quedant definit fins a l'actualitat.
Pel que fa al Segon Ensenyament, és a
la dècada dels anys seixanta que s'inauguren els equipaments situats a la zona escolar del c/. Roger de Flor. Són edificis nous,

amplis, que acullen inicialment l'alumnat de
Granollers i comarca.
Poc a poc, la xarxa de centres de secundària s'anirà configurant a la comarca, i
ja no caldrà els desplaçaments a Granollers.
6a. Institucions culturals i sanitàries de
la ciutat promouen la divulgació de diversos
aspectes educacionals, i proposen activitats complementàries al currículum acadèmic que ampliïn els camps de coneixements, millorin la cultura general, obrin horitzons nous i facilitin la comprensió del funcionament dels serveis ciutadans a la infància.
7a. A finals del segle XX, s'aplica la Llei
d'Ensenyament LOGSE que, entre altres
canvis, modifica el mapa escolar i proposa
com a progrés canviar el pla d'ensenyament.
Aquest és el final d'una etapa i d'aquesta monografia que ha descrit diversos canvis de l'orientació educativa i també del seu
procés de continuïtat.
Immersos en la societat del segle XX,
on crea distància el desconeixement, sabem que, en molts aspectes, tots estem a
les beceroles d'un o altre llenguatge. Per a
la cloenda, escrivim unes paraules del pintor austríac F, Hundertwasser que arrodoneixen aquest concepte:
"El veritable analfabetisme no és pas
tant de no saber llegir o escriure, sinó més
aviat de no saber crear".
Entusiasmem-nos a desenvolupar la
capacitat creativa per poder donar resposta
als desafiaments dels temps nous.
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Colònies a Arenys, 41 Primària.
Font: C.P. Salvador Espriu.
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NOTA:
Tancada l'edició i redacció del llibre,
s'ha pogut accedir a la tesi doctoral. Sentim
no haver-la pogut consultar, a temps, per a
l'estructuració i documentació del treball.
S'incfou a la bibliografia per assegurar que
aquesta mancança no afecti a futurs treballs.
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