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CONFECCIONEN 
 Conxa Delgado, Jordi Garcia 

Maquetació, Janto Gil

El Cel es fa ressó del desig del nostre poble per crèixer com a societat lliurepensant i compro-
mesa amb una educació de qualitat. És per això que dediquem aquestes setmanes i aquest but-
lletí a reflexionar i aprendre d’alguns principis, experiències i persones educadores que van fer 
palés a LA REPÚBLICA valors i propostes que encara avui ens sorprenen per la seua modernitat.  
                                                                  Esteu tothom convidat.

ABRIL 2019 - ACTES II REPÚBLICA
 al Centre Socio-Cultural de L'Eliana (Plaça Jutge Miquel Comes, 1), a les 19:00.

Dimarts 2: Inaguració dels actes  i de l’exposició (Sindicalisme i Educació) que aquest any es dedica a 
l’educació en la II República Espanyola. Presenta l’acte: Salvador Torrent, alcalde de L’Eliana i Rafael Desco, 

president del CEL

Divendres 5: Conferència “Més escoles i millors mestres: La revolució en l’escola de la II República” a 
càrrec de Wilson Ferrús, professor associat de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, Departament 

d’História de l’Educació. Universitat de València. Presenta l’acte:  Conxa Delgado Amo CEL-mestra

Dijous 11: Conferència: "Mestres republicanes valencianes", a càrrec de M. Carmen Agulló, professora 
Titular de Teoria i Història de l’Educació. Universitat de València. Presenta l’acte: Jaume Martínez Bonafé. 

CEL-Universitat de València

Divendres 12: Presentació del documental: “En el yunque de la desgracia. Paquita Sanchis. Maestra, 
librepensadora, republicana y naturista”. A càrrec del seu director: Alberto Herrero Salvador. Presenta l’acte: 

Salvador Torrent, alcalde de L’Eliana i Xelo García Murillo. CEL-mestra.

  

  PRINCIPIS EDUCATIUS DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA  A LA II REPÚBLICA
 

És essencialment una funció de l'Estat. Constitueix un sistema unitari.
     Ha de ser laica.

Ha de ser gratuïta, especialment en l'ensenyament primari i mitjà.
                    Ha de tindre un caràcter actiu i creador.

Ha de tindre un caràcter social, per la qual cosa s'articularà un sistema de participació entre les repre-
sentacions socials diverses i l'escola.

Ha d'atendre conjuntament els alumnes d'un i un altre sexe, fent de la coeducació un principi pedagògic 
aplicable a tots els graus de l'ensenyament.

El professorat de l’educació pública constitueix un tot orgànic. Sent una la funció educativa, 
un ha de ser també el professorat, la qual cosa significa que ha de rebre una preparació equivalent, assumir 

un treball docent similar i anàloga retribució

Per a més informació:

Si voleu participar, proposar o ser membres del CEL, només heu de posar-vos en contacte a través de les  nostres xarxes o enviar una fitxa completada com la de baix



De la Institució Lliure d'Ensenyament basada en models pedagògics moderns, laics i progressistes.  Va 
ser fundada en 1876 per un grup de catedràtics entre els quals es trobaven Francisco Giner de los Rios, Gu-

mersindo de Azcárate i Nicolás Salmerón, als quals varen separar de la Universitat per 
defensar la llibertat de càtedra i negar-se a ajustar els seus ensenyaments als dogmes oficials 
en matèria religiosa, política o moral. Entre les persones col•laboradores apareixen figures 
de dimensió internacional, com Bertrand Russell, Henri Bergson, Charles Darwin, John 
Dewey, Santiago Ramón y Cajal, Miguel de Unamuno, María Montessori, León Tolstoi, 
H. G. Wells, Rabindranath Tagore, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Benito Pérez 
Galdós, Emilia Pardo Bazán, Azorín, Eugenio D'Ors o Ramón Pérez d'Ayala entre molts 
d’altres. -  http://www.fundacionginer.org/historia.htm

                                       
Lorenzo Luzuriaga orientat filosòficament per Ortega y Gasset (1914).  Va estar influen-
ciat per Giner de los Ríos i la Institució Lliure d'Ensenyament, d'una banda, i per Natorp, 
Kerschensteiner i Dewey, per un altra. El seu ideari pedagògic és basa en una escola activa i 
pública, neutral i unificada que garantitze la formació en llibertat, d'un home lliure i íntegre 
per tots els éssers humans, sense cap distinció. Inspector d'Ensenyament Primari. Al Museu 
Pedagògic Nacional fa una important activitat d’investigació i de difusió pedagògica a Euro-
pa i a Amèrica. Intel•lectual compromés, va participar en la lluita per la modernització de 
l'escola. Va ocupar llocs importants en diversos organismes oficials durant la II República 
Espanyola.  -  http://dbe.rah.es/biografias/12501/lorenzo-luzuriaga-medina

DE QUI AGAFEN LES IDEES PEDAGÒGIQUES?
En el projecte d'educació de la ciutadania de la II Repú-
blica  les mestres republicanes ocupaven un lloc desta-
cat. Educaven en els valors de: llibertat de pensament, 
igualtat I solidaritat i coeducació a les escoles mixtes 
recentment implantades, o a les escoles de  xiquetes; 
laïcisme en el seu vessant de tolerància i respecte a totes 
les creences; utilitzaven l'experimentació i els mètodes 
participatius d'aprenentatge, treballaven a l'aire lliure, 
feien excursions i fomentaven l'educació física d'alum-
nes; educació sexual, acompanyada, en ocasions, de 
l'explicació de mètodes anticonceptius, en un intent de 
formar a les alumnes en la llibertat i la responsabilitat.  
La seva presència era un exemple instructiu, especial-
ment per a les xiquetes, ja que encarnant un model de 
dona moderna i independent que reivindicava pràcti-
ques educatives renovadores i proporcionava una mi-
rada no androcèntrica sobre els principis pedagògics 
innovadors, introduint pràctiques educatives que se-
rien, en definitiva, motiu de sanció i de condemna a 
partir del triomf del nacionalcatolicisme.
A més del camp d'actuació als centres docents van 
participar en l’amplia varietat d’activitats educatives i 
culturals desplegades per la República: les escoles noc-
turnes per a treballadores adultes, les Missions Pedagò-
giques, les biblioteques populars, les colònies i les can-
tines escolars. Eren dones compromeses políticament, 
que, gràcies a la seva experiència en el domini del llen-

guatge i de l'oratòria, s'atrevien a ocupar l'espai públic, 
per la qual cosa van exercir un paper important en les 
campanyes polítiques.

Les mestres espanyoles del segle XIX i la primera part 
del segle XX, van a ser importants agents de canvi: per 
elles mateixes són exemple de la promoció de la dona, 
no tan sols perquè escriuen, sinó perquè en accedir 
a l'espai públic, han de construir una nova identitat, 
construint amb això el canvi de les relacions de gènere.
Pilar Ballarin  (Profesora Titular de Teoría e Histo-
ria de la Educación de la Universidad de Granada)                                                                 
http://mestresdelarepublica.blogspot.com
( Foto: Escola de xiquets i xiquetes  la Torre del Palau. 
Mestra Na Isabel, 1935

                                   

DESTAQUEM ROSA SENSAT 
                        I L’ESCOLA NOVA 

Rosa Sensat. En 1914 inicià la primera escola pública 
adscrita a les idees de l’Escola Nova. L’Escola Nova no es 
defineix per una línia metodològica ni per una determi-
nada teoria. Més aviat ve a ser un conglomerat de teories, 
d’intuïcions, d’experimentacions i de mètodes el factor 
comú dels quals és la transformació de l’escola. Pensa que 
la infantesa té sentit en ella mateixa i és el punt de partida 
del seu propi desenvolupament. La funció de l’escola no 
és preparar per a la vida, sinó que és la vida mateixa. El 
mestre/a és observador i guia. L’escola és un laboratori de 
pedagogia on tant els    mestres com els infants realitzen 
els seus experiments. 

                                                    http://www.rosasensat.org/antiga/biblioteca/Bib-RSen-
sat.pdf

              EL PAPER DE LES MESTRES REPUBLICANES

EL PAPER DE LES MESTRES REPUBLICANES

                                    
 Célestin Freinet, des de la seua escola als Alps Marítims francesos, va revolucionar l’escola 
del segle XX. L’aula es converteix en un laboratori de recerca, experimentació i creativitat artísti-
ca i literària. L’escola escolta els batecs de la vida i esdevé un punt de trobada entre l’experiència i 
la biografia de l’alumne i la del mestre convertint-se en part important del procés d’ensenyament 
i aprenentatge. El saber s’enriqueix amb l’observació i vivències de l’entorn i amb les conferències 
o exposicions de l’alumnat. Aquest apren a gestionar la realització de tasques, la distribució del 
temps i l’autoavaluació mitjançant els projectes de treball. Compta amb una biblioteca amb ma-
terials de consulta molt diversos. - http://diarieducacio.cat/celestin-freinet-50-anys-en-el-record/

Bartolomé Cossío. La pedagogia no es redueix a un conjunt de mètodes per a difondre 
coneixements, sinó que implica  actituds vitals i comportaments que han de ser induïts en 
l'alumnat: " La educación ha de ser integral, armónica y progresiva, en toda la escuela primaria, 
sea cualesquiera los grados, incluso el llamado superior."
"Debe promoverse la creación de Escuelas de Párvulos, según el sistema Froebel y aprovechando 
la actividad del niño en el juego, el cual ha de ser libre, ajeno a toda monotonía, a todo forma-
lismo y realizarse en un verdadero jardín".               
   http://www.usc.es/estaticos/biblioteca/Pedagoxia/catalogo.htm

Francesc Ferrer i Guàrdia obri l'Escola Moderna a Barcelona en 1901. És un ensenya-
ment inspirat en el lliurepensament, la pràctica de la coeducació, el rebuig als exàmens i a tot 
sistema de premis i càstigs, l'obertura de l'escola al medi natural, la vida social i laboral. Les 
xiquetes i xiquets tenen una insòlita llibertat, fan jocs i exercicis a l'aire lliure, u dels eixos de 
l'aprenentatge són d'aquestes vivències. Un plantejament revolucionari respecte els mètodes 
tradicionals.  http://www.ferrerguardia.org/escola-moderna


