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1- INTRODUCCIÓ. Per què he escollit aquest
tema?

Quan es va plantejar a classe sobre la història de la meva família basada en fotografies vaig

pensar que seria una bona idea explicar que la meva família s’ha dedicat a l’ensenyament al

llarg del temps i que podia comparar-ho amb el model actual. Tant el pare com la mare de la

meva padrina, és a dir els meus besavis i les seves filles, entre les quals hi ha la meva

padrina han estat mestres.

Més endavant, quan va sortir l’oportunitat de presentar un treball al Concurs Eustory, vaig

aprofundir en el tema i com d’alguna manera, ho podria relacionar amb els temps de crisi.

S’ha vist com durant la darrera crisi sanitària de la Covid el sector educatiu s’ha vist

perjudicat, especialment aquell alumnat que no disposava de recursos ni econòmics ni

tecnològics per fer el seguiment de les classes per internet tal com es va plantejar; l’anterior

crisi econòmica del 2008 va comportar una sèrie de retallades en educació, molts efectes de

les quals avui dia encara fan que el model educatiu se’n ressenti; molt abans, la crisi de

postguerra va comportar un nou model social, econòmic i polític que va tenir en l’educació

un pilar fonamental per a l’adoctrinament en la fe catòlica i el feixisme de Franco.

El treball l’he basat en les experiències personals i laborals en l’àmbit educatiu els meus

besavis i la meva padrina i la seva germana. Els meus besavis van ser professors en la

postguerra i les condicions de l’educació en aquella època eren complicades al ser una

etapa dura la que van viure. Quan la meva padrina va exercir de mestra les coses ja van

canviar.
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2- METODOLOGIA

En primer lloc vaig parlar amb la meva padrina perquè m’ensenyés les fotografies dels

seus pares i d’ella per a començar a fer les anàlisis de les fotos. Va ser bastant fàcil, ja que

ella guarda bastantes fotos en una capsa. A partir de les fotos vaig començar a fer les fitxes

de les fotos segons el guió que teníem.

En segon lloc, vaig preparar-me les entrevistes que tenia intenció de fer a la meva padrina i

a la seva germana, que totes dos han estat mestres i alumnes. Una de les entrevistes va ser

presencial, però l’altra amb videotrucada, ja que no viu a Lleida.

En acabar les entrevistes vaig agafar la informació més rellevant per després poder explicar

com ha canviat tot, la història de la meva família, junt amb les anàlisis de les fotos i més

informació que he buscat per internet i d’altres fonts com llibres i articles web. A banda, he

anat fent recerca sobre els diferents períodes històrics en què s’emmarquen aquests

testimonis per tal de relacionar-los amb les etapes de crisi com ara la postguerra. Tot i que

no va resultar part fonamental del treball, també vaig visitar l’Arxiu de Lleida, i vaig consultar

documentació online de l’Arxiu Municipal de Lleida i la seva Hemeroteca.
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3- ANÀLISI DE FONTS: LES ENTREVISTES

Per poder arribar a les conclusions, he fet entrevistes a dos familiars que han estat tant

alumnes com professores. He resumit el que em van dir a cada pregunta sobre el que era

més important.

3.1- Entrevista a la meva padrina, la mestra Divina Calzada

- Nom:  Divina Calzada Isern

- Edat: 80 anys

- Sexe: Dona

- Adreça: Lleida

- Naixement: Lleida, 11 d’Abril de 1940

- Vídua

- Va ser professora

- Jubilada

Filla de dos professors. La tercera de quatre germans. Els dos germans més grans van

estudiar veterinària i farmàcia i ella i la seva germana més petita Magisteri tot i que la més

petita també va fer econòmiques. Es va casar amb Emili Farré, el meu padrí, i van tenir

quatre fills. La Núria, el Josep, l’Albert i la Teresa. El Josep és professor de secundària.

L’entrevista es va realitzar el diumenge 10 de gener i està feta per Júlia Remacha. Té una

durada de 20 minuts. Amb una sessió presencial utilitzant la gravadora de veu del mòbil.

L’idioma de l’entrevista és el català. Va ser una entrevista directa, individual i cordial.
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En quin centre vas estudiar? Recordes com ho vas viure com alumna?

Vaig començar primer a l’Escola Cervantes i després a l’Institut de Lleida, situat on ara hi ha

el Centre educatiu Escola del Treball (plaça del Treball) a fer Batxillerat abans de començar

Magisteri. Magisteri, que anomenaven LA NORMAL, estava situat a la rambla d’Aragó de

Lleida. L’edifici constava de dos pisos: al primer pis estudiaven els nois i al segon les noies.

Els estudis estaven dividits en tres cursos, i aproximadament cada aula tenia unes 60

persones. Hi havia un grup com el meu que procedíem de 6è de Batxillerat, però la majoria

tenia uns catorze anys que era quan finalitzava el Batxillerat elemental. Allí hi havia un pati

interior on jugaven amb corda i saltàvem, cosa que ara gairebé ja no es fa. Teníem molts

bons professors i penso que vam aprendre molt, també fèiem moltes assignatures que ara

ja no es fan com ara cal·ligrafia, labors, formació del “espíritu nacional”. Cal·ligrafia ho fèiem

amb un tinter i una ploma, fèiem lletres molt boniques. Després fèiem llengua,

matemàtiques, geografia, història. Tot això durant tres anys.

En quins centres vas ser professora?

Quan vaig acabar Magisteri vaig començar sent professora en un poble que es diu Llor de

Segarra, on vaig estar un curs. En tornar a Lleida vaig treballar en una empresa de

productes agrícoles. Vaig voler tornar a l’escola i em van donar plaça als Magraners, d’allí

em vaig preparar per oposicions de parvulari. Finalment vaig estar cinc anys a l’escola

d’Alguaire i vint anys al Secà de Sant Pere.

Com vas notar el canvi de fer les classes de castellà a català?

Va ser una experiència que em va agradar molt. A Alguaire pràcticament era una escola

catalana, ja que el 90% d’alumnes eren catalans, però fèiem l’ensenyament amb castellà.

Amb l’altra professora vam parlar de què podíem començar a fer les classes en català i els

pares ens van donar el seu suport. L'inspector ens va donar el seu permís sempre que si

algun alumne ho volgués amb castellà, ho féssim. No vam tenir cap problema.

En canvi, al Secà era tot diferent, ja que era un barri castellanoparlant i un barri procedent

de la immigració. Al cap de dos anys treballant allí, amb els professors vam pensar que

seria una bona idea començar amb el català, ja que els nens mai el sentien pel fet que el
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barri era completament castellà. Vam buscar alguns pares i els ho vam explicar, per sort no

van posar inconvenients, creien que de cara a buscar feina els hi aniria molt bé. Ho vam fer

com vam poder.

Quants alumnes tenies per classe?

Les classes en aquella època eren molt nombroses. A Llor com que era una escola unitària

d’un poble petit en tenia uns 25, ensenyàvem com podíem l’ensenyament obligatori. Als

Magraners que també vaig fer parvulari en tenia uns 30-35. A Alguaire les classes eren més

grans, entre 40 i 45, recordo que fèiem unes files molt llargues i que tardàvem molta estona.

Finalment al Secà la ràtio era més baixa i vam fer una barreja entre P4 i P5.

Vas notar canvi com a professora des dels teus inicis als teus finals?

Moltíssim. Primerament amb el canvi del castellà al català, va ser un gran canvi. El nombre

d’alumnes a l’aula també va ser un gran canvi, ja no estàvem tanta estona per poder fer una

fila ben feta. També en els meus últims anys com a professora es va introduir l’ordinador i

no en tinc un mal record. La matèria per ensenyar també va anar canviant. En general va

canviar quasi tot.

També jubilada, has fet classe a nens que no tenen gaires recursos no? Com ho has

viscut? Et senties satisfeta? Trobes a faltar no poder fer-ho ara per la pandèmia?

Quan vaig acabar volia continuar aquesta feina perquè m'agrada molt i em feia sentir molt

bé ensenyar als nens. Vaig pensar com podia continuar i a través d’uns coneguts vaig saber

que a la parròquia de Sant Andreu, al carrer Cavallers feien unes classes de reforç escolar,

així que em vaig voler apuntar. Crec que és una labor molt necessària. Ara amb la Covid no

es pot fer, ja que les classes no compleixen els requisits i els professors i professores som

majoritàriament jubilats i per tant som un grup de risc. Tenim uns nens amb moltes ganes

d’aprendre.

Explica'm alguna anècdota o algun record que puguis recordar?

Tinc bons records en general. A l’escola com a alumna, els alumnes mai protestàvem al

professor, tot era molt reglamentari amb files separades de nois i noies. Hi havia una

disciplina molt forta i els professors tenien molta llibertat. Com a ensenyant puc explicar que
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em va marcar molt l’Escola del Secà de Sant Pere, ja que vam fer un equip molt maco i que

amb l’equip vam ser els que vam fer la inversió al català en aquest centre. Per últim

m’agrada i m’emociona molt quan els meus antics alumnes o els seus pares ara em paren

pel carrer i em saluden com la mestra Divina.
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3.2- Entrevista a la Teresa Eulàlia Calzada, experta en educació

-Teresa Eulàlia Calzada Isern

- 78 anys

- Dona

- Barcelona

- Artesa de Lleida, 21 de Desembre de

1942

- Vídua

- Va ser professora

- Jubilada

Va ser filla de dos professors i tenia dos germans i una germana més gran. També va estar

casada amb Jordi Solé i Tura. L’entrevista va ser realitzada el diumenge 10 de gener, feta

per Júlia Remacha. Té uns 15 minuts de durada en una sola sessió. Gravat via videotrucada

amb català. Entrevista directa, individual i cordial.
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En quines universitats vas ser professora i en quina vas estudiar?

Vaig fer Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona i també havia fet Magisteri a

Lleida. Vaig començar a treballar l’any 1972 a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Combinava ser professora de Sociologia de l’educació i treballar a l’Institut de Ciències de

l'Educació a la Universitat Autònoma de Bellaterra (Barcelona).

Fa uns anys vas participar en l’aprovació de la llei de normalització lingüística? En

qué consistia?

Vaig ser Diputada al Parlament de Catalunya dels anys 1980 a 1984 pel Partit Socialista

Unificat de Catalunya (PSUC) després de recuperar la Generalitat i la democràcia a

Espanya. Era ponent i diputada de la llei de normalització lingüística. Aquesta llei ha

permès, entre d’altres, que a totes les escoles es pugui utilitzar el català i ensenyar el català

sense problema juntament amb el castellà.

Quants alumnes tenies per classe? Jo era professora d’una universitat així que la cosa

era diferent, però més o menys tenia uns 60 alumnes per classe.

Vas notar canvi com a professora des dels teus inicis als teus finals? Quants anys

vas ser professora?

Vaig entrar de professora a la Universitat Autònoma a l’inici dels anys setanta quan hi havia

una situació política en contra del Franquisme sobretot provinent de moviments universitaris

tant de professors com d’alumnes. Quan ja vaig entrar a la Universitat com a professora ja

vam plantejar la necessitat d’un canvi per anar a una Universitat més democràtica. La

Universitat en aquells moments era un lloc de molta agitació política. Van ser uns anys molt

interessants i intentàvem que les classes fossin més obertes i més participatives. Aquest

objectiu es va aconseguir i es va organitzar per fer allò que creia millor i més interessant.

Recordes com ho vas viure com alumna?

Les escoles no eren com ara i no n’hi havia tantes com ara. Hi havia molts nens que no

tenien una plaça escolar, és a dir que no podien anar a l’escola. Jo vaig anar a l’escola de

Cervantes que era una escola pública que en aquell moment s’anomenava Escola Nacional

i vaig fer primària. Era una escola només de noies, ja que ens dividien en centres diferents.
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La meva escola estava dividida en plantes, una pels nois i l’altra per les noies. Anàvem a

l’escola de dilluns a dissabte i teníem festa el dijous a la tarda i els diumenges. L’horari de

matí era de 9 a 12 h, dinàvem a casa, i a la tarda era de 15 a 17 h. A l’escola a part

d’ensenyar-nos a llegir, escriure, geografia… també ens ensenyaven religió. Fèiem pràctica

religiosa i un dia a la setmana a la tarda resàvem el rosari amb la professora. El Batxillerat

durava sis anys i començava als deu anys. El feia molta poca gent, la resta de la gent

continuava estudiant primària fins als dotze anys perquè era l’edat obligatòria. Al Batxillerat

també hi havia més nois que noies. En aquell moment es deia que les dones s’havien de

quedar a casa per casar-se i formar una família. Tot l’ensenyament es feia en castellà,

encara que amb la meva família em comuniqués en català. Només s’ensenyava i es parlava

castellà. Després a poc a poc es van començar a construir noves escoles, ja que ja hi havia

més gent que demanava anar a l’escola. L’economia va anar millorant, així que el material i

les estructures escolars també van anar millorant. Després es va canviar i l’edat obligatòria

per anar a l’escola ja era dels catorze anys, també es va començar a ampliar l’anomenat ara

el parvulari.

Explica'm alguna anècdota o algun record que puguis recordar?

Jo de petita feia tot l'ensenyament amb castellà, i quan un dia vaig escoltar a dos professors

parlant català entre ells, em vaig quedar sorpresa i li vaig explicar a la meva mare, ella em

va dir que era una cosa normal perquè ells eren de Girona.

Quants anys fa que ets jubilada i com veus ara el professorat?

Ja fa uns vint anys que soc jubilada. No estic molt posada, però observo que ha canviat

coses com ara que no és tan memorístic, sinó més per projectes i observació.
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4- ANÀLISI DE FONTS: LES FOTOGRAFIES

4.1- Fotos del besavi - Josep Calzada Benet

Títol que posem a la fotografia: La Classe.

Origen i localització de la
fotografia:

Fotografia que tenia guardada la meva padrina.

Autor/a: Desconegut.

Color: Blanc i Negre.

Escena, detall del contingut: Qui? El meu besavi que es deia Josep.

Què? Està recolzat sobre la taula.

On? A l’escola d’Artesa de Lleida, on va ser professor.

Quan? A finals de la Dictadura de Primo de Rivera

Tipologia: Activitats laborals.

El tema principal d’aquesta
fotografia?

El tema principal és que aquesta foto és una aula de principis

de segle en un entorn rural, abans de la Guerra Civil.

Context històric: Ens proporciona una visió de com eren les aules en aquella

època, el mobiliari, els pupitres, la pissara…

Conclusions: Si haguéssim de reproduir ara la imatge, seria molt diferent. En

comptes de pupitres taula i cadira, ara a les aules també hi ha

ordinador, projector… En resum, tot ha canviat molt.
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Títol que posem a la
fotografia:

Grup Classe.

Origen i localització de la
fotografia:

Fotografia que tenia guardada la meva padrina.

Autor/a: Desconegut.

Color: Blanc i negre.

Escena, detall del contingut: Qui? El meu besavi Josep amb els seus alumnes (tots nois).

Què? S'està realitzant una foto de grup.

On? Escola d’Artesa de Lleida.

Quan? 1935.

Tipologia: Activitats laborals.

El tema principal d’aquesta
fotografia?

Com era un grup classe en aquella època.

Context històric: Ens proporciona quants alumnes hi havia en una classe fa 85

anys i que les classes no eren mixtes. També que només hi havia

un professor.

Conclusions: Canviaria el nombre d’alumnes per professor i possiblement no

seria una classe únicament de nois, sinó que seria mixta.
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Títol que posem a la
fotografia:

El despatx del director.

Origen i localització de la
fotografia:

Fotografia que tenia guardada la meva padrina.

Autor/a: Desconegut.

Color: Blanc i negre.

Escena, detall del
contingut:

Qui? El meu besavi Josep.

Què? Signant un paper ja que era el director.

On? Escola Cervantes, Lleida.

Quan? Any 1954.

Tipologia: Activitats laborals.

El tema principal d’aquesta
fotografia?

Com era un despatx del director en l’etapa franquista.

Context històric: Podem observar un quadre de Franco, que ens indica que ja

havia començat la seva dictadura i altres quadres, que són de

caràcter religiós.

Conclusions: Ara, el despatx no seria tan auster, hi hauria calendaris, cartells,

un ordinador. Tampoc hi seria la foto de Franco.
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4.2- Fotos de la besàvia - Teresa Isern Cervera

Títol que posem a la
fotografia:

Estudiant Magisteri.

Origen i localització de la
fotografia:

Fotografia que tenia guardada la meva padrina.

Autor/a: Desconegut.

Color: Blanc i negre / sèpia.

Escena, detall del contingut: Qui? La meva besàvia Teresa i les seves companyes de

Magisteri.

Què? S’estan fent una foto de grup.

On? Lleida.

Quan? Aproximadament any 1920.

Tipologia: Estudis.

El tema principal d’aquesta
fotografia?

Les noies que estudiaven Magisteri en aquella època.

Context històric: Ens proporciona quantes noies estudiaven Magisteri fa 100 anys

a Lleida.

Conclusions: Si la foto es repetís ara, hi hauria molta més gent i amb nois i

noies.
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Títol que posem a la
fotografia:

Les professores i el professor.

Origen i localització de la
fotografia:

Fotografia que tenia guardada la meva padrina.

Autor/a: Desconegut.

Color: Blanc i negre.

Escena, detall del contingut: Qui? La meva besàvia i els seus companys de feina.

Què? Realitzant una foto de professors.

On? Escola la Tallada, Lleida

Quan? Any 1955

Tipologia: Activitats laborals

El tema principal d’aquesta
fotografia?

Com eren les professores en una escola els anys 50 a Lleida.

Context històric: Ens proporciona com anaven vestides les mestres en aquest cas.

Conclusions: Si es tornés a fer, però actualitzada, no vestirien les bates.
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Títol que posem a la
fotografia:

El carnet de mestra.

Origen i localització de la
fotografia:

Carnet que tenia guardat la meva padrina

Autor/a: No hi ha autor.

Color: Blanc i negre.

Escena, detall del contingut: Qui? La meva besàvia.

Què? Es el carnet conforme era mestra.

On? El carnet es va realitzar a Balaguer.

Quan? 1939.

Tipologia: Carnet.

El tema principal d’aquesta
fotografia?

Com era un carnet de professor en aquella època, quan els

professors depenien de l’estat espanyol (Magisterio nacional).

Context històric: És autèntic  signat per la professora i un inspector. En aquesta

època el meu besavi era mestre a Artesa de Lleida i ella a

Vilanova de Segrià per tant durant la setmana no es veien per les

distàncies i la dificultat de transport. Cadascú vivia a la casa del

mestre  dels pobles on treballaven i amb ella vivien els dos fills

que llavors tenien. És un document original fet durant la

postguerra. El document diu any 1939, Año de la Victoria.
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4.3- Fotos de la padrina - Divina Calzada Isern

Títol que posem a la
fotografia:

Els alumnes.

Origen i localització de la
fotografia:

Foto que guardava la meva padrina.

Autor/a: Desconegut.

Color: Amb color.

Escena, detall del contingut: Qui? La meva padrina, la seva companya i uns 60 alumnes.

Què?Realitzant una foto de grup.

On? A l’escola d’Alguaire.

Quan? Curs escolar 1974-75.

Tipologia: Activitat laboral.

El tema principal d’aquesta
fotografia?

Com estaven organitzades les classes en els anys 70.

Context històric: Ens proporciona informació com que ara ja hi ha més professors

per alumnes o que les escoles ja són mixtes, respecte als anys

anteriors on els meus besavis eren professors.

Conclusions: Seria bastant semblant una foto actual, possiblement amb menys

alumnes.
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Títol que posem a la
fotografia:

La classe de parvulari.

Origen i localització de la
fotografia:

Foto que estaba guardada en un álbum.

Autor/a: Desconegut.

Color: Amb color.

Escena, detall del contingut: Qui? La meva padrina, la seva companya de feina i els alumnes.

Què? Preparant la castanyada.

On? Escola Ginesta, Secà de Sant Pere (Lleida)

Quan? Anys 90

Tipologia: Activitats laborals

El tema principal d’aquesta
fotografia?

Com preparaven la castanyada. En l’època en la qual els meus

besavis eren professors, no celebraven les festivitats a l’escola.

Context històric: La foto ens proporciona informació de com es treballava, que els

nens ja no estaven asseguts amb pupitres, que són classes més

actives… I moltes més coses que han variat en aquest període

de temps.

Conclusions: Em provoca una sensació de canvis. Si la foto es tornés a fer ara,

seria bastant semblant, segurament amb menys alumnes.
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5- EL CONTEXT. L’educació al llarg del darrer
segle

L’educació durant la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura del Primo de Rivera va

ser el règim polític autoritari que es va establir a Espanya entre el setembre de 1923 i gener

de 1930 dirigit pel general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, acceptat per part del Rei

Alfons XIII.

Durant la dictadura es van aprovar diverses actuacions com per exemple la que va suposar

l'aparició de la història d'Amèrica independentment de la història general d’Espanya. Existia

un moviment contra la dictadura, però en el camp educatiu ja feia temps que hi havia la

influència de la “Institución Libre de Enseñanza” (ILE), que considerava que l’educació era

fonamental per canviar la societat i fer-la més culta i més justa.

L’ensenyança primària, estava lluny d'arribar a cotes de difusió general, la secundària

estava impartida per un nombre reduït de centres privats i en la superior només hi podia

accedir una minoria. Tot això ho reflecteix la situació social i econòmica del país encara que

aquesta dictadura es va preocupar més en l’ensenyança que altres governs anteriors.

L’analfabetisme es va reduir del 52% al 42%. Els sectors econòmics van variar de principis

del 20 als anys 30, el sector primari rondava pel 60% i va baixar al 50% de la població. El

contrari va passar amb el secundari que ocupava el 20% de la ciutadania i va pujar al 30%.

Finalment el terciari es va mantenir entre el 20%.

Va néixer el projecte de la creació de grups escolars “Marques de Estella”, on van arribar a

crear unes 2800 escoles en tres anys. Aquestes escoles portaven el nom de Primo de

Rivera. En el 1927 es va registrar la necessitat de 23.000 nous professors perquè cada grup

de 60 nens, tinguessin un professor. L'escolarització entre 1920 i 1929 es va elevar un 23%,

però l'esforç no va ser suficient perquè en moltes zones d’Espanya sí que van sorgir nous
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centres, però en d’altres no es van registrar aquestes noves escoles. Espanya estava molt

endarrerida en comparació d’altres països d’Europa com França, Alemanya o Itàlia i el

nombre d’escoles creades quedava lluny de les necessitades, a més a més les escoles que

es van construir escassejaven d’equipament i materials.

L’educació al llarg de la dictadura havia de ser religiosa i patriòtica. En el 1924 existía un

Decreto que obligava a la destitució de qualsevol mestre que ensenyés als seus alumnes

doctrines ofensives de la religió als seus alumnes. Els mestres es mostraven descontents

davant el seu salari, considerablement menor que la dels altres funcionaris, alguns cobraven

menys de cinc pessetes al dia quan el salari mínim dels treballadors industrials estava entre

les 6,50 i 11 pessetes diàries.

Dels 264 centres de Batxillerat (204 privats i 60 públics) que hi havia el 1923, durant la

dictadura va canviar a la xifra de 384 (290 privats i 94 públics).

L’educació durant la Segona República: La II República va ser el règim democràtic que

va existir a Espanya entre l’abril de 1931 i 1939. Un dels avenços que trobem en aquest

període va ser permetre el vot femení i el desenvolupament d’una escola mixta, pública,

obligatòria i laica. Van haver-hi certes mesures relacionades amb l’educació impulsades per

la Segona República.

El 1931, quan es va proclamar la República, van guanyar els partits republicans i

progressistes, i van fer una política de canvis profunds a moltes àrees i molts sectors,

especialment en l'àmbit educatiu. Anys després al 34 amb unes noves eleccions guanyen

els partits de la dreta i intenten frenar els canvis dels partits progressistes.

La primera mesura que podem trobar és la del Bilingüisme, on sobretot es va defensar i

reivindica des de Catalunya. Es va expressar un decret que deia en el cas de Catalunya,
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que l’ensenyament es practicaria amb la llengua materna fins als 8 anys a l’escola, fos

Català o Castellà. Es va regular i suprimir l’obligatorietat de l’ensenyança de la religió,

mantenint només en aquells casos en els quals els pares volguessin. L'educació estava

dividida en la primària (voluntària dels 4-6 anys i bàsica dels 6-12 anys), secundària

(prolongació de la primària; dels 12-15 anys i preparació per a cursos universitaris, dels

15-18 anys), i la superior (universitat).

La taxa d’analfabetisme durant la II República se situava entorn del 40%. Així que una de

les altres mesures que es van imposar va ser la creació de noves escoles. En aquells anys

Espanya comptava amb unes 32.000 escoles primàries i n’hi volien construir unes 27.000

escoles més. Desgraciadament a causa de la crisi afectada pel crack del 29, no es van

poder construir totes. També les mestres van acceptar un paper molt important, van arribar

a ensenyar als nens des de les seves cases gràcies a les subvencions de l’ajuntament.

Paral·lelament es va fer un gran esforç per la innovació pedagògica per desterrar

l’ensenyament memorístic que era l’implantat fins aquella època. També es va intentar

donar valor a l’experimentació i a la ciència a l’hora d'estudiar.

A part de la falta d’escoles també hi havia una certa absència de mestres formats

adequadament. Així que també es va canviar el sistema d’oposició que donava plaça als

mestres. Cal recalcar que el sou dels professors va pujar notablement fins a les 3000

pessetes. A més a més es volia completar la reforma unint les escoles femenines i

masculines, creant una educació mixta. Però no es va poder aconseguir del tot. La ràtio

d’alumnes per classe era aproximadament de 40.

Una de les xifres a recalcar durant aquest període és que l’educació femenina va pujar i va

igualar a la masculina. Malgrat això, en l’ensenyança mitjana la presència femenina

continuava sent minoritària.
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L’educació es basava en uns principis proposats a l’inici de la república. Aquests principis

destacaven entre altres coses que l’educació pública havia de ser funció essencial de

l’estat, però es podia delegar en les comunitats autònomes i municipis, que l’educació havia

de ser laica i que l’ensenyança havia de ser gratuïta especialment la primària.

Altres punts importants van ser:

- Intentar afavorir l’educació mixta, tot i que es va trobar amb moltes reticències

- Intentar aconseguir una educació més moderna, és a dir, és activa i participativa.

En l'àmbit dels sectors econòmics trobem que el primari es va mantenir amb el 50% de la

població, el secundari va baixar del 30% al 25% i el terciari va pujar del 20% al 25%.

L’educació durant l’època franquista. La Guerra Civil Espanyola va tenir lloc entre els

anys 1936 i 1939. Van ser uns anys molt durs que van acabar amb la victòria del bàndol de

Franco i amb aquesta victòria va començar una etapa a Espanya anomenada Franquisme

que no va finalitzar fins a la seva mort l’any 1975. Acabada la dictadura s'instaura la

monarquia parlamentària actual.

El Franquisme va ser un règim polític autoritari i dictatorial. Espanya es va caracteritzar per

ser un estat antiliberal, anticomunista, totalitari, catòlic i sindicalitza. Així que es va trencar el

principi de la separació de poders que és propi d’un règim democràtic.

Durant tota aquesta època les principals forces polítiques i sindicals van anar minvant la

base social del règim franquista convertint-se en una peça clau pel trànsit de la dictadura a

la democràcia. També durant els últims anys de dictadura de Franco Espanya va travessar

per una crisi, tant política, social com econòmica. Cal recalcar que el Franquisme va ser una

dictadura sense llibertats i control ideològic amb censura de llibres, revistes, conferències …

i de repressió i exili.
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Durant el Franquisme molt dels canvis i millores que s’havien introduït gràcies a la

República, van desaparèixer i es va educar amb una ideologia falangista. La separació de

sexes va tornar a estar present i es va prohibir el català i altres llengües que es parlaven a

Espanya.

L’ensenyament va tornar a ser molt memorístic i amb poca experimentació, on la teoria era

més important que la pràctica. A les matemàtiques s’ensenyava a multiplicar, dividir, sumar

i restar, a la llengua castellana saber com escriure. També s’impartien altres assignatures

obligatòries com la religió, formación del espíritu nacional i costura a les noies i esport als

nois.

L’alumna Divina Calzada Isern ens explica que realitzava d’assignatures, cal·ligrafia, labors,

formació del espíritu nacional, llengua, matemàtiques, geografia i història. Les escoles

petites tenien tots els nivells junts, en canvi les escoles més grans canviaven de classe

segons anaven aprenent. També el nombre de persones a classe era bastant més elevat,

uns 60 alumnes per professor era molt normal.

Després de la Guerra Civil Espanyola el material escolar era molt insuficient, no tenien a

l’abast tan material. Ara també tenim una cosa que fa uns anys encara no existia, la

tecnologia. En quasi tots els centres actualment es fan servir els ordinadors i la connexió a

Internet. Abans per buscar el significat d’una paraula calia buscar una estona en el

diccionari amb paper, ara connectant-nos a internet en un moment coneixem el significat i

molta més informació. S’utilitzava llapis, goma, maquineta, tinters amb pluma, un llibre de

lectura i una enciclopèdia que abordava totes les matèries (Enciclopèdia Álvarez).
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La presència religiosa va tornar amb molta força. Cada dissabte s’ensenyava l’evangeli i

moltes vegades hi anava el mossèn. També una vegada a la setmana es resava el rosari i a

en entrar a classe quan el professor deia "Ave Maria Purísima" s’havia de respondre "sin

pecado concebida".

Els dies que s’anava a l’escola també ha canviat. Els dissabtes anaven a l’escola i tenien

festa els dijous a la tarda i els diumenges. A la classe hi havia penjat el crucifix, el quadre de

la Immaculada i el retrat de Franco.

Els professors quan Franco liderava Espanya, exigien molta més disciplina que ara i els

nens no replicaven mai. Si algú replicava quelcom, el professor et podia fins i tot picar amb

el regle a les mans. I abans de començar les classes i finalitzar-les era obligatori en els

centres educatius que els alumnes cantessin el Cara al sol. Així mateix, s’alçava la bandera

espanyola de forma col·lectiva.

Es va invertir molt poc en educació, per aquest motiu les escoles públiques anomenades

Nacionals, tenien pocs recursos i condicions precàries. A finals dels cinquanta és quan es

comença a construir noves escoles, però continuaven faltant places escolars, sobretot a les

ciutats grans, ja que hi havia una gran població immigrant d’altres zones d’Espanya.
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També es revisava l'actuació del professorat i s'autoritzava la seva continuïtat com a mestre

o la seva sanció. Els professors havien de demostrar que no havien estat ni comunistes,

anarquistes, separatistes… Van traslladar a molt mestres de manera forçosa a altres

centres, en llocs allunyats.

Certificat conforme podia ser professor el Josep Maria Calzada Isern. El document està

firmat a Lleida el 13 d’agost de 1956.

Moltes dones no anaven al Batxillerat, acabaven als 12 anys l’escola i es quedaven a casa.

No estava gaire ben vist perquè es creia que les dones havien de ser mestresses de casa.

En la primera etapa del Franquisme, hi havia un 23% de població analfabeta, de la qual un

65% eren dones.

L’educació fins als anys setanta. Els nens podien anar a l’escola des dels 6 fins al 12

anys, encara que podies començar Batxillerat als 10 anys. La majoria dels nens es
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quedaven a l’escola fins als 12 anys, que començaven a treballar. El Batxillerat elemental

era fins al 14, que et possibilitava fer alguns estudis com Magisteri, dels 14 als 16 anys es

feia el Batxillerat superior i els que volien anar a la Universitat feien un curs que s’anomena

preuniversitari on s’examinaven a Barcelona.

Educació Primària
(6-12 anys)

Batxillerat Elemental
(10-14 anys)

Batxillerat Superior
(14-16 anys)

Curs preuniversitari

Els anys de la dictadura van provocar molts canvis econòmics. Entre aquests canvis trobem

l’obertura d’Espanya cap a l’exterior a finals dels cinquanta i inicis dels seixanta. La qual

cosa va comportar, entre d’altres, turisme i noves necessitats educatives.

Les noves necessitats educatives es van dur a terme per la pressió de les organitzacions

internacionals com la UNESCO i l’OCDE, per l’economia i per la lluita d’un ensenyament

democràtic tant pels pares com pels docents, posant en marxa la Llei General de l’Educació

de l'any 1970.

Aquesta llei tenia com a funció modernitzar el sistema educatiu, amb una nova estructuració

de les etapes i l’ampliació de l’obligatorietat de l'educació fins als 14 anys, amb continguts

més científics, amb millora de la formació dels docents i amb noves exigències a les escoles

privades. Durant els últims anys també es van anant produint canvis com ara l’acceptació de

les escoles mixtes.

L’EGB (1970-1994). La Llei General d'Educació del 1970 va aportar una nova estructura de

les etapes. Es podia fer el parvulari dels 4 als 5 anys no obligatori. L'obligatòria era dels 5

als 14 anys i es dividia en cicle inicial (primer i segon), cicle mitjà (tercer, quart i cinquè) i

després cicle superior (sisè, setè i vuitè). Quan acabaves podies obtenir dos títols: el

Graduat Escolar (si superaves amb èxit els objectius dels vuit cursos d'EGB i et permetia a

l'alumnat continuar estudis de Batxillerat o de Formació Professional) o el Certificat
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d’Escolaritat (Acreditava que havies cursat els vuit anys d’escolaritat, però no informava del

seu aprofitament. Només donava accés a la Formació Professional o a l'abandó del sistema

educatiu). En acabar el BUP havies de fer COU (Curs d’Orientació Universitària) i superar la

Selectivitat per accedir a la universitat.

Preescolar *no
obligatori

Educació General
Bàsica (EGB)

Batxillerat Unificat
Polivalent (BUP)

*No obligatori

Curs d'Orientació
Universitària (COU)

*No obligatori

Parvulari  4-5  anys Primer (6-7 anys) Primer (14-15 anys) 17-18 anys

Parvulari 5-6 anys Segon (7-8 anys) Segon ( 15-16 anys)

Tercer (8-9 anys) Tercer (16-17 anys)

Quart (9-10 anys)

Cinquè (10-11 anys)

Sisè (11-12 anys)

Setè (12-13 anys)

Vuitè (13-14 anys)

Els sectors econòmics van variar al llarg dels anys en què Franco va governar Espanya.

Mentre que a principis de la dictadura el més ocupat era el primari amb el 50% (l'agricultura,

la ramaderia, la pesca, la caça, la silvicultura i explotació forestal, i la mineria); el segon més

ocupat era el secundari amb el 30% (la indústria, mineria, producció d'energia i construcció)

i el menys ocupat era el terciari amb un 20% (l'oferiment de serveis, activitats de transport,

distribució i venda dels béns d'un productor al consumidor, l'entreteniment, restaurants,

educació, bancs, turisme...). A finals de la dictadura el més ocupat era el terciari amb quasi

el 45% i el menys ocupat el primari amb el 20%.

Com comenta la Teresa Eulàlia Calzada a l’entrevista, “als anys setanta hi havia una

situació política en contra del Franquisme sobretot provinent de moviments universitaris tant

de professors com d’alumnes. Es va plantejar la necessitat d’un canvi vers una Universitat

més democràtica. La Universitat en aquells moments era un lloc de molta agitació política.
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Van ser uns anys molt interessants i intentàvem que les classes fossin més obertes i més

participatives. Aquest objectiu es va aconseguir i es va organitzar per fer allò que creia millor

i més interessant”.

La Transició: Amb la mort de Franco, es va poder iniciar la transició democràtica

espanyola, deixant enrere l’Espanya franquista per restablir les institucions democràtiques al

país. Aquest període va durar aproximadament des del 1975 al 1982. L’any 1977 van tenir

lloc les primeres eleccions lliures des de febrer de 1936. Juan Carlos I que va estar

designat per Franco com el seu successor va atorgar la presidència a Arias Navarro, que

va acabar dimitint. L’any 1978, també va ser l’any en el qual es va aprovar la Constitució

Espanyola actual amb referèndum el dia 6 de desembre. La Constitució és la màxima llei

escrita de l’ordenament jurídic i de l’Estat Espanyol. En aquesta es regulen els deures i els

drets fonamentals de tots els ciutadans, la forma i l’estructura de l’estat.

La Transició va ser clau per aconseguir un sistema polític democràtic, amb llibertats

polítiques i individuals. Amb l'aprovació de la constitució de 1978 va aparèixer la democràcia

plena. Espanya tenia un sistema centralitzat de totes les decisions i gestions polítiques i la

constitució va trencar aquest sistema centralitzat i va establir l’estat de les autonomies.

Aleshores la Generalitat va esdevenir la responsable de tot el sistema educatiu de

Catalunya, el dirigia i el governava. I així va ser com el 1979, es va aprovar l’Estatut de

Catalunya.

Entre les lleis que va aprovar el Parlament de Catalunya, trobem la llei de Normalització

Lingüística, on entre d’altres s'aprovava que a totes les escoles és pogués utilitzar el català i

ensenyar el català sense problema juntament amb el castellà. Durant tots aquells anys

l’educació va canviar molt i també va haver-hi molta demanda de construcció escolar.

El ràtio de la classe va disminuir, els llibres es van modernitzar, els coneixements eren molt

més avançats i els professors més preparats. Ja no només era anar a classe sinó que es
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feien activitats i sortides, es comença a donar importància a algunes assignatures fins

llavors menys importants com la música, la gimnàstica, el dibuix…

Actualitat: I ara, després de bastants anys, està distribuït de la següent manera: a partir del

curs escolar 94-95, amb l’aprovació de la LOGSE, l’educació a Espanya segueix el sistema

educatiu espanyol i es basa en tres etapes. L’educació infantil, preescolar (no obligatori),

que es divideix en dos cicles, un dels 0 als 3 anys (guarderia) i l’altre dels 3 als 6 anys

(parvulari). Després l’educació primària; aquesta es diferencia pel cicle inicial dels 6 als 8

anys que compta amb primer i segon, cicle mitja dels 8 als 10 anys amb segon i tercer i el

cicle superior dels 10 als 12 amb cinquè i sisè. Finalment l'educació secundària coneguda

com l’Institut, amb primer que es fa amb 13 anys, segon amb 14, tercer amb 15 i quart amb

16. En acabar l’ESO (ja no és obligatori), es pot fer primer i segon de Batxillerat i escollir

amb quin àmbit et vols centrar o un cicle formatiu que és més especialitzat en una cosa en

concret.

Educació Infantil
*no obligatoria

Educació Primària Educació Secundària Batxillerat *no
obligatori

Preescolar(0-3 anys) Primer (6-7 anys) Primer (12-13 anys) Primer (16-17 anys)

P3 (3-4 anys) Segon (7-8 anys) Segon (13-14 anys) Segon (17-18 anys)

P4 (4-5 anys) Tercer (8-9 anys) Tercer (14-15 anys)

P5 (5-6 anys) Quart (9-10 anys) Quart (15-16 anys)

Cinquè (10-11 anys)

Sisè (11-12 anys)
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Avui dia podem dir que l’educació ha canviat molt respecte al segle passat i que encara

continuarà canviant, ja que està en constant moviment. Depenent de si el govern és de

dretes o esquerres donen prioritat als seus interessos. Uns donen més prioritat a les

concertades i d’altres a les públiques.

Tenim a l’abast qualsevol classe de material, és a dir que en les escoles no falta de res.

Però un dels avenços més significatius respecte a l’ensenyament de fa anys és la

tecnologia. Per exemple abans per buscar el significat d’una paraula calia buscar una

estona en el diccionari amb paper, ara connectant-nos a internet en un moment coneixem el

significat i molta més informació.

Ara tenim un llibre per cada matèria que estudiem, abans com ja he mencionat tenien un sol

llibre per tota la matèria a estudiar i el nombre de persones per classe és molt menor. Una

classe acostuma a comptar entre 20 i 25 alumnes, encara que la cosa varia segons el nivell

que estudies.

Necessari recalcar que actualment la taxa d'alfabetització a Espanya segons un estudi

publicat per la UNESCO en el 2018, ronda pel 98,44%, que queda molt lluny dels alumnes

no escolaritzats durant la segona República o Primo de Rivera.

S’han introduït noves metodologies en l’ensenyança com la Tecnologia. L’última causada

per la crisi de la Covid-19, quan durant el confinament es van tancar totes les escoles i no

es podia seguir presencialment. A través d'Internet l’alumne es connectava per una simple

videotrucada a l’anomenada classe virtual. Una nova forma de l’ensenyament que perdurarà

durant molts anys. O la metodologia dels projectes, on per mitjà d’un grup d’alumnes

col·laboren entre ells per tal d’assolir uns objectius comuns.
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Les matèries que s’ensenyen varien segons el curs cursat. En l’educació obligatòria n’hi ha

de dos tipus, les troncals (Llengua castellana i catalana, matemàtiques, ciències i llengua

estrangera) i les específiques (educació física, religió...). Al cursar Batxillerat, tot canvia,

segueixes estudiant català i castellà entre d’altres però passes a escollir algunes més

específiques com economia, física o llatí.

L’última llei aprovada en l'àmbit de l’educació és la Llei orgànica de modificació de la LOE

de 2006. També coneguda com a Llei Celaá, que entrarà en vigor en el curs escolar

2021-2022, encara que algunes de les mesures s’aniran aconseguint progressivament.

Aquesta llei canvia entre altres coses el número de vegades a repetir durant els cursos

escolars.

La religió continuarà sent d'oferta obligatòria per als centres i voluntària per als alumnes,

però deixarà de contar com a nota mitjana de l'expedient acadèmic. Un dels altres objectius

de la llei és arribar a la igualtat de gènere, així que la llei refusa l’educació segregada, pel

motiu els centres privats que la realitzin no podran ser concertats. Per últim aspecte a

recalcar trobem la introducció d’un nou Batxillerat diferent del tecnològic i científic, humanitat

i ciències socials i artístic. El Batxillerat s’anomenarà general on contindrà continguts

d’altres modalitats de Batxillerat.
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6- LA PREGUNTA. Com afecten les crisis al
món educatiu?

Segons la UNESCO, l'educació en temps de crisi impedeix l'escolarització de milions de

nens i el nombre d’afectats segueix creixent, i que per aquest motiu els nens en edat escolar

que viuen en els països afectats per la crisi tenen dues vegades més de possibilitats de no

assistir mai a l’escola que els nens dels altres països.

Els anys de la postguerra van ser uns anys difícils amb pobresa, gana, misèria… Espanya

no va participar ni a la Segona Guerra Mundial de l’estat en què es trobava, destrossada

físicament i moral. Després de la Segona Guerra Mundial, Espanya va ser l'últim país

europeu amb règim dictatorial i autoritari, així que no va rebre ni ajudes ni suport de la resta

de països per a la seva recuperació després de la Guerra Civil.

La crisi de la postguerra va ser realment dura, no hi havia ni aules, escoles, material,

professors…, que va ser diferent de la crisi econòmica del 2008. A més a més va afectar a

tothom, fet que tampoc no va passar en la del 2008. La guerra va impedir qualsevol evolució

de les escoles cap a una modernització dels seus edificis i mètodes d'ensenyança.

Però encara tot el que va passar les escoles no van tancar i van augmentar el nombre

d’alumnes. El Franquisme va imposar al país un sistema econòmic tancat, així que no va

ser fins a finals dels 50 que es va produir un canvi en l’economia i la vida social.

La crisi del 2008 es va generar a Espanya per préstecs hipotecaris de llarg termini, la

caiguda del mercat de la construcció i un augment greu de l’atur. Va ser una crisi econòmica

que va provoca retallades en l’àmbit escolar. Es van reduir les extraescolars i els horaris

escolars. L'horari de l’institut va passar a ser només de matí. Aquestes van ser algunes de

les mesures que es van imposar.
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Altres mesures van ser: pujades de taxes universitàries, reduccions de beques, retalls en els

pressupostos de l’educació, disminució de nombre de professors, retalls laborals i salarials

contra els docents. La massificació de les aules també va augmentar, es va incrementar el

ràtio màxim d’alumnes per classe, a primària de 25 a 30 alumnes, a secundària de 30 a 36 i

al Batxillerat de 35  a 42.

També es va retallar en l’educació infantil, on va haver-hi molta escassetat de places. Les

famílies van haver de fer front a unes escoles infantil públiques més cares.

Un informe de l’OCDE Panorama de l’Educació de 2016 assenyala que el cost en educació

de la despesa pública a Espanya ha caigut del 9 al 8% entre 2008 i 2013. En aquest període

cal recalcar que Espanya ha estat dels pocs països on la despesa per alumne ha caigut.

Actualment ens trobem amb la crisi de la Covid-19, on molt dels efectes encara estan per

veure. Aquesta crisi ha afectat sobretot als que no tenen feina, ni internet ordinadors… Ara

s’ha intentat arreglar, a Catalunya per exemple, des del Departament d’Educació s’ha

proporcionat un ordinador a cada alumne, amb la condició de cuidar i retornar un cop acabi

la seva etapa durant l’institut. Durant el confinament moltes famílies o no tenien internet o

suficients aparells electrònics per poder seguir estudiant. Un altre aspecte a destacar que

s’ha vist al llarg de les crisis sobretot en la de la Covid, és que s’ha vist la importància

d’invertir en l’educació i la importància de la presencialitat a l’escola/institut/universitat.

Les crisis afecten de manera directa a l’estudiant quan la mala situació econòmica de la

família perjudica els estudis.

Una altra de les crisis que tenim present és la dels refugiats. Al llarg del curs arriben a

Espanya molts menors que han hagut de marxar del seu país on molts d’ells són els

anomenats MENA (Menors estrangers no acompanyats). El juny del 2019 es va
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comptabilitzar que a Espanya van arribar 12.301 menors estrangers no acompanyats. Quan

arriben al centre escolar on estaran escolaritzats els costa integrar-se sobretot per la

diferència de llengua.

Per a les famílies amb pocs recursos es busquen alternatives al llarg del curs. Per exemple

a Lleida voluntaris al Carrer Cavallers fan classes de reforç escolar gratuïtament, de

manera que els i les usuàries s’estalvien de pagar unes classes de reforç. És una tasca molt

necessària. Ara amb la crisi de la Covid no es pot fer, ja que les classes no compleixen els

requisits i els professors i professores son majoritàriament jubilats i per tant són un grup de

risc.
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7- LES CONCLUSIONS. La fórmula de les
desigualtats

En fer el treball he vist de com l'educació està influenciada per les lleis i les circumstàncies

polítiques i econòmiques del país. L’educació té dues funcions: l'adquisició de coneixements

i la preparació per al món laboral. He vist com l’educació s’adapta als canvis socials, i com

aquests canvis repercuteixen en aquestes funcions l’educació.

Amb aquest treball he conegut moltes coses sobre l’educació què no coneixia. M’ha ajudat a

adonar-me de les multituds d’injustícies que tenien a l’hora de l’educació i la poca llibertat

d’expressió que posseïen els professors i els alumnes. Destaco que no m’ha agradat saber

el fet de no poder expressar-se amb català i que si algun alumne ho arribés a fer, el

castiguessin, d’alguna manera. Una altra injustícia que m’ha sorprès és la segregació per

sexes: mentre les noies aprenien a cosir els nois practicaven esport. No deixaven que

cadascú s’identifiqués amb el que volgués fer. També l'ensenyament estava marcat per la

religió catòlica i va costar molt implantar la lliure elecció.

Podem dir que ara comptem amb una educació molt més oberta, participativa, dinàmica i

hem de donar les gràcies a tots aquells que van lluitar per fer-ho possible. De tota manera

encara queda molta feina a fer per millorar, segur que entre tots podem aconseguir-ho.

També m’he adonat que el sector educatiu és un dels més perjudicats per les diferents crisis

(polítiques com la postguerra, econòmiques com la crisi del 2008, la crisi dels refugiats o

inclús sanitàries com l’actual crisi de la Covid del 2020), ja que és un contacte directe amb

les famílies, qui més ho pateixen.
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Segons el que ens explica la mestra Divina Calzada va notar molts canvis durant els anys

que va ser professora. El canvi del castellà al català, el nombre d’alumnes a l’aula... Ens

destaca que li va agradar molt viure aquesta experiència i que va ser diferent. També en els

seus últims anys com a professora es van introduir els ordinadors, que és un dels canvis

que s’ha accelerat durant aquests últims anys i que no deixarà d’actualitzar-se al llarg dels

anys. Ara als centres educatius depenem totalment de la tecnologia, i si en falla un per

qualsevol motiu, això ens repercuteix.

En l’ensenyament s’aprofiten els recursos que hi ha cada època. Abans pràcticament

utilitzaven per escriure tinters amb pluma i llapis, actualment escrivim amb llapis, boli o

directament a l'ordinador.

Han aconseguit lluitar contra l'analfabetisme, durant el Franquisme hi havia un 23% de

població analfabeta, actualment aquesta xifra no arriba ni al 2%. També s’ha aconseguit una

educació més lliure, democràtica i amb més llibertat d’expressió entre altres aspectes

positius. En resum, una educació més justa i a l’abast de tothom. Encara que

desgraciadament hi ha gent que no gaudeixen de tants recursos com tothom, i els hi és més

difícil seguir endavant. A cada època s’ha donat un enfocament diferent dels estudis. Des de

les matèries a estudiar, la manera de seguir les classes, la formació dels professors, el

nombre d’alumnes per aula, la relació entre professor i alumne.

Sigui com sigui, la conclusió final a la qual arribo és que qualsevol crisi suposa, en el món

educatiu, que es generin desigualtats tant a nivell laboral (ratios, hores lectives, retallades,

supressió de recursos…), com de recursos de l’infant (accés als recursos i a estudis

superiors, comunicació i connectivitat…) que podem resumir en la següent fórmula:

Educació + Crisi = ↑ Desigualtats
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