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INSTITUT	ESCOLA	DEL	PARC	
(		1932-1938)	



ANTECEDENTS	CLAUS	A	ESPANYA	

•  El	krausisme,	un	corrent	de	R	K.C.F.KRAUSE	
(1781-1832)	

•  JULIÁN	SANZ	DEL	RÍO	I	FRANCISCO	GINER	DE	
LOS	RIOS		

•  	InsQtución	Libre	de	Enseñanza		(1876-1936)		
•  Junta	para	la	Ampliación	de	Estudios		
•  InsQtuto-Escuela,	Madrid	1918	



ANTECEDENTS	CLAUS	A	CATALUNYA	

EL	MESTRATGE	A	PRIMÀRIA	DE	Pau	Vila,	Joan	
Palau	i	Vera,	Jeroni	Estrany,	Artur	Martorell,	
Maria	Codina,	Alexandre	Galí,	Francesc	Flos	i	
Calcat,	Rosa	Sensat,	Pere	Vergés,	Fèlix	MarW	i	
Alpera,	la	gent	dels	parvularis	Montessori,	etc.	
Les	Escoles	d’Es[u	de	Mestres	i	l’Escola	Normal	
donaren	impuls	a	canvis	posi[us	en	el	magisteri	
català.	



ESCOLES	REFERENTS	

ESCOLA	DEL	BOSCH	 ESCOLA	DEL	MAR	

Patronat Escolar i  Grups Escolars   incorporaren mestres com  
Rosa Sensat, Fèlix Martí i Alpera, Josep Barceló i Matas, Anna 
Rubiés, Josep Jou i Olió, Maria Dolors Batlle, Llorenç Cabós, 
Ramon Torroja i Valls o Àngels Garriga i Martín. 



VENTURA	GASSOL	I	ROVIRA	
(1893-1970)	

Consell	de	Cultura	I	Ponència	d’Ensenyament	
Secundari		Joaquim	Xirau,		Pompeu	Fabra,	Joaquim	
Balcells,	Jesús	Bellido	i	en	Josep	Estalella,	amb	
contribucns	clau	de	Manuel	Ainaud		



QUATRE	MÀXIMES	DE	JOSEP	ESTALELLA	

•  “	m’he	proposat	de	fer	homes	bons;	si	a	més	
els	faig	forts	millor;	i	si	al	capdavall	em	surten	
savis,	millor	encara	”		

•  “aquí	els	alumnes	no	venen	a	estudiar	i	de	
tant	en	tant	juguen,	sinó	que	aquí	venen	a	
passar-s’ho	bé	i	a	jugar,	i	de	tant	en	tant	
estudien”.	

•  “no	calen	plans,	programes	ni	mètodes,	sinó	
mestres,	mestres	i	mestres”.		

•  “ensenyar	és	l’art	d’aguantar-se”	



UN	DISCURS	

•  	“Però	com?		¿és	que	en	el	seu	poble	no	hi	
han	politges	en	els	pous,	els	paletes	no	
tenen	plomades,	i	els	fusters	no	tenen	
nivells	ni	cargols,	ni	tenen	malls	els	ferrers,	
ni	rodes	els	carros,	ni	termòmetre	els	
metges,	ni	tampoc	hi	ha	campanes	a	
l’església,	ni	>mbres	ni	llum	elèctrica,	ni	
motors	elèctrics,	ni	màquines	de	vapor,	ni	
salts	d’aigua,	ni	cap	piano	ni	tambor	o	
algun	instrument	de	música…”	



PROFESSORAT	DE	L’INSTITUT	ESCOLA	

•  Estalella tenia clara la idea de comptar 
amb els millors 

•   dedicació exclusiva al centre,  
•  fan un diari de classe,  
•   convivint  amb els alumnes en jocs, festes 

escolars, visites, excursions, colònies, etc.  
•   professor de guardia i  tutors de classe. 
•  Apliquen els principis del centre	



PROFESSORAT	DE	L’INSTITUT	ESCOLA	

PERE PUIG ADAM 
(1900- 1960) 

ANGELA	FERRER	
SENSAT(1904-1992)	

Lluís Solé i Sabarís, Jordi Maragall i Noble, Ramon Aramon i 
Serra, Enric Bagué i Garriga, Jaume Vicens i Vives, Carme 
Serrallonga i Calafell, Guillem Díaz-Plaja, Jordi Dou 



PRINCIPIS	DE	L’INSTITUT	ESCOLA	
•  A nivel organitzatiu 
•    
•   coeducació  
•   grups –classe de màxim 30 alumnes batejats amb noms 

de llocs catalans 
•    horaris  ponderant  treball i esbarjo. 
•   classes amb materials i taules de treball per a treballar 

en grup 
•   activitats al Parc de la Ciutadella o durant visites a 

museus o a la ciutat, i a les colònies 
•   espais per a fer esport, tallers de música, tallers per fer 

activitats de belles arts, manualitats o d’oficis (impremta, 
enquadernació, fusteria…). 



CLASSES	



PRINCIPIS	DE	L’INSTITUT	ESCOLA	

•  A	nivell	forma<u:	
•  El	gran	objec[u	era	facilitar	la	formació	integral	de	la	
persona	i	els	seus	valors	cívics,	morals,	solidaris,...	

•  Les	matèries	s’ensenyaven	CÍCLICAMENT,		
•  Classes	ac[ves	
•  	SENSE	LLIBRES	DE	TEXT,	amb	apunts,	àlbums,	etc.		
•  Sense	memorització,	treballant	l’observació	directa.		
•  Sense	exàmens	tradicionals	ni	notes		
•  Informes	qualita[us.		



ALUMNES	MATEMÀTICS	

11

De dreta a esquerra: Josep Teixidor, Beno Eckmann 
i Josep Vaquer a l’Empordà l’any 1958.

Josep Teixidor (dret, a la dreta) i Manuel Castellet, autor de la semblança
(assegut, a la dreta), amb un grup d’alumnes de la Universitat de

Barcelona al cim de les Agudes, al Montseny, l’any 1969.
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JOSEP	TEIXIDOR		
(1920-1989)	

JOAN	CASULLERAS	
	(1920-1996)	
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MARIA	CATALÀ	TARRUELL	
	(1919	–	1998)	

ELS	MEUS	PARES	I	L’INSTITUT	ESCOLA		

CLAUDI	ALSINA	MARCET	
	(1921	–	1957)	
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UNA	CARTA	DEL	DR.	ESTALELLA	
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 ¡Gràcies Josep Estalella pel 
seu llegat! 


