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Renovació educativa a Balears 1960m1980 

Els orígens de la renovació 
educativa de postguerra a 
Balears 

les illes Balears la gue- 
rra i la postguerra su- 
posasen un trencament 
total arnb l'incipient 

moviment de renovació pedagogica 
iniciat al llarg de les primeres deca- 
des del segle XX. L'escola pública va 
quedar sotmesa, practicament fins a 
la decada dels setanta, a les directrius 
pedagogiques del franquisme i l'es- 
cola privada es va desenvolupar am- 
pliament, practicament en la seva to- 
talitat, sota el control de 1'Església i 
de les congregacions e els ordes reli- 
giosos. Al llarg de les decades que 
van dels quaranta al final dels sei- 
xanta, els moviments escolars de re- 
novació són practicament inexistents 
i es limiten a accions aillades i clan- 
destines. 

Els primers símptomes de la re- 
novació educativa a les Illes a l'epoca 
final del franquisme es produeixen, 
en principi, fora del món escolar per 
influencia de moviments culturals, 
cívics i pedagogics del Principat. 

El  1956 Eladi Homs, que havia 
ocupat carrecs directius del Movi- 
ment Escolta Catala abans de la 
guerra i que aleshores residia a Ma-  
llorca, crea el primer nucli d'escoltis- 
me mailorquí de la postguerra, que 
tenia com a entitat acollidora la Jo- 
ventut Antoniana. Uns quants anys 
més tard, Maria Ferret, esposa d'E- 
ladi Homs, es fara carrec també 
d'una unitat de noies guies. Sota la 

protecció de l'Església, el Moviment 
Escolta de Mallorca i el Guiatge 
Catolic de Mallorca es varen desen- 
volupar d'una forma important al 
llarg de la decada dels seixanta i 
principi dels setanta. Amb nombro- 
sos agrupaments, especialment a 
Palma, pero també a pobles com 
Nlanacor, Bunyola o Sóller, l'escol- 
tisme mauorquí va suposar un auten- 
tic moviment de renovació educativa 
que contrastava arnb el tradicionalis- 
me escolar. L'aplicació de metodes 
actius, les activitats en la natura, l'ús 
i la defensa de la ilengua catalana en 
les seves activitats, la preocupació 
per donar a coneixer la nostra histo- 
ria i la nostra cultura, etc., feren de 
l'escoltisme un model pedagogic que 
tingué una gran influencia sobre un 
món escolar molt més limitat ales- 
hores en les seves possibilitats de re- 
forma. Els escoltes mallorquiils 
varen mantenir una estreta relació 
arnb el moviment escolta del Princi- 
pat i d'aquesta forma es va afavorir 
també el coneixement a Mallorca 
d'altres experiencies de renovació 
educativa que es desenvolupaven a 
Catalunya. 

L'aparició dels escoltes, emparats 
per l'Església, era un indicador dels 
canvis que s'anaven produint, molt 
lentament, en l'orientació de l'acció 
social i formativa del catolicisme 
illenc. El mateix moviment escolta, 
arnb la seva propia dinamica orga- 
nitzativa i educativa, i també altres 
organitzacions, com la Joventut 
Obrera Catolica, varen contribuir a 
la difusió d'una nova sensibilitat 
entre alguns sectors del clergat. L'i- 

nici d'una major sensibilitat cap als 
temes socials va ser la causa que el 
1958 es creas per iniciativa de 1'Es- 
glésia, 1'Escola d'iissistents Socials. 

El 1962, a imitació d 'ornnium 
Cultural del Principat, a Mallorca es 
crea l'Obra Cultural Balear (OCB).  
La constitució de 1'OCB va servir 
per aglutinar i impulsar un conjunt 
d'iniciatives a favor de la llengua i la 
cultura catalanes. Un any després de 
la seva creació, 1'OCB va organitzar, 
a l'edifici de l'antic Estudi General 
Lul.lia i a altres centres, els primers 
cursos de catala. Per cobrir la manca 
de material didictic i de llibres per 
als cursos de catala, 1'OCB el 1964 
publica una selecció de poemes de 
Maria Antonia Salva «per a lectura, 
dictat i recitació en el curs elemental 
de llengua i cultura», a cura de Fran- 
cesc de B. Moll. 

Per donar resposta a la creiuent 
demanda de formació en temes de la 
cultura illenca, oblidada per les esco- 
les, el 1964, a la nova col.lecció de 
monografies de l 'OCB, aparegué el 
llibret del i geograf Barto- 
meu Barceló El segle XIX a iVallorca, 
que significativament dedica «als es- 
coltes de Mallorca)). 

Cany 1963 l'orde dels carmelites 
funda el col.legi Pius XII, que fou di- 
rigit per Ramon Oró fins al 1971. El  
co1,legi va trencar arnb les practiques 
tradicionals que se seguien a la majo- 
ria de les nostres escoles. Per aquesta 
epoca, Ramon Oró i altres educadors 
de l'escola varen mantenir una estreta 
relació arnb els moviments de reno- 
vació pedagogica del Principat. Les 
primeres mestres del col.legi Pius 



XII (M.  Angels Aguiló, M. Angels 
Femenies, M. Antonia Pujol i Aina 
Tugores), com també d'altres d'arreu 
de Mallorca (Rosa Arnengual, 
Montse Bonnín, Mateu Gonzalez i 
Joan Pujol) i de Menorca, assistiren a 
les escoles d'estiu de Barcelona als es- 
tius de 1966 i 1967. Varen ser aquests 
mestres els qui, a partir de la seva ex- 
periencia a Barcelona, llancaren la 
idea de fer una escola d'estiu per a 
mestres a NIallorca. La primera esco- 
la d'estiu mallorquina va aplegar a les 
aules de l'escola privada Lluís Vives, 
del 28 d'agost al 4 de setembre de 
1968, un centenar de mestres de les 
Iiles, del Principat i de Valencia. (Ea- 
portació de les escoles d'estiu al mo- 
viment educatiu renovador ha estat 
tractat per Ramon Bassa en un altre 
article d'aquesta revista.) 

Per aquesta epoca, a partir de l'any 
1967, es feia cada vegada més evi- 
dent la presencia a les Balears d'una 
oposició al regim franquista. Co- 
inencaren a iniciar-se els primers 
plantejaments polítics i sindicals 
d'oposició i aparegueren els primers 
papers clandestins. Aquells anys, uns 
quants mestres s'atreviren a fer acti- 
vitats en catala a les seves escoles i 
uns quants centres escolars iniciaren 
classes de catala, com les que impar- 
tien Aina Moll a l'institut Joan Al- 
cover de Palma, Gabriel Barceló i 
Miquel Julia al col.legi municipal 
Ramon Lluil de Manacor o Pere 
Riutort a 1'Escolania de Lluc. 

El  curs 1967-68, Mallorca recu- 
pera els estudis universitaris a través 
d'una delegació de la Universitat de 
Barcelona en que s'impartien els cur- 
sos comuns de la carrera de Filosofia 
i Lletres. Aquest sera l'embrió de la 
futura Universitat de les Illes Bale- 
ars, creada el 1978. 

El  1968, en el marc de l'obra social 
de la Caixa de Balears, s'iniciaren, a 
la residencia de Can Tapera, colonies 
d'estiu per a nins i nines, amb la qual 
cosa es recupera una tradició ja ini- 
ciada en aquest centre a l'epoca ante- 
rior a la Guerra Civil. Organitzades 
per grups de monitors provinents en 
la majoria dels casos de l'escoltisme, 
d'altres grups juvenils o dels movi- 

ments de renovació escolar, aquestes 
colonies, al mateix temps que trenca- 
ven la rigidesa del metode escolta, 
iniciaren una nova concepció del 
temps lliure com a espai educatiu, 
que més tard tingué continuació en el 
de~envolu~ament  dels moviments 
d'esplai. A partir d'aquest any, el mo- 
viment de colonies d'estiu per a nins i 
nines experimenta un creixement im- 
portant. A més d'entitats privades, 
com la Caixa de Balears o la com- 
panyia electrica GESA, organitzaren 
colonies a Mallorca, la Comissió 
d'Infancia i Adolescencia del Bisbat i 
el Crup  Jovent de Pollenca; a Me- 
norca, el Centre d'Acció Catolica de 
Maó, i a Eivissa, Caritas Diocesana. 
D'altra banda, també n'organitzaren 
un bon grapat de centres parroquials 
de les distintes illes. 

El  1971 s'aprova la Llei general 
d'educació, que introduia un nou pa- 
norama en el món escolar. Les expec- 
tatives creades en principi per la nova 
llei i la gran oferta de cursos de for- 
mació impulsats des de l'administra- 
ció varen provocar una disminució de 
les activitats de renovació alternati- 
ves. A Mallorca, entre 1972 i 1974 es 
varen interrompre les escoles d'estiu. 

A partir de 1971 l'Obra Cultural 
Balear, convertida en associació, in- 
tensifica el seu suport a la renovació 
de l'ensenyament illenc a través de 
conferencies, cursos i altres activi- 
tats. Els temes pedagogics cada ve- 
gada eren més presents a la revista 
Lluc, publicada íntegrament en ca- 
tala dés de 1968 per I'oCB. 

L'interes pels temes pedagogics en 
el si de 1'OCB culmina el 1974 amb 
la creació d'un Secretariat Pedagogic, 
que inicia les activitats amb un curset 
sobre expressió dinamica, amb la 
col~laboració del Centre d'Expressió 
El Sac de Barcelona. Aquest curs tin- 
gué lloc al santuari de Santa Llúcia de 
Manacor i hi participaren més d'un 
centenar de mestres. El  curs 1974-75 
el Secretariat Pedagogic de 1'OCB va 
crear un semiilari sobre sociologia de 
l'educació, va enviar una delegació a 
1'Assemblea Nacional de 1'Escola 
Moderna, que aquell any es feia a 
Valencia, va promoure diversos cur- 

sets i trobades de mestres i organitza 
una biblioteca i una mostra de mate- 
rials escolars. El Secretariat també 
publicava una secció fixa a la revista 
Lluc, en la qual es donaven a coneixer 
les seves activitats i altres notícies de 
temes educatius, participava setma- 
nalment en un programa de radio i 
coordinava les col~laboracions mallor- 
quines a les revistes Perspectiva Escolar 
i Cuadernos de Pedagogia. E n  aquesta 
epoca, el Secretariat Pedagogic de 
l 'OCB, que aglutina nombrosos mes- 
tres, mostrava un interes especial per 
difondre a les Illes la pedagogia de 
Freinet, al mateix temps que expres- 
sava la seva reivindicació de millores 
professionals en el camp de l'ensenya- 
ment en uns moments de forta con- 
flictivitat en aquest sector. Al llarg 
dels anys setanta, els metodes pe- 
dagogics i la significació política de 
Célestin Freinet es convertiren en un 
punt de referencia obligat dels sectors 
més compromesos amb la renovació 
educativa mallorquina. Un dels que 
contribuiren de forma important a 
difondre a les Illes les idees de l'edu- 
cador frances va ser el mestre Jaume 
Albertí, aleshores encarregat de l'es- 
cola unitaria de Deia. Una mostra de 
la feina feta per Albertí amb els seus 
alumnes des del curs 1972-73 apare- 
gué publicada el 1979 al llibre Exppl-es- 
sió escrita i creativitat infantil. Cobra 
presenta un recull de textos escrits per 
alumnes de set a catorze anys i publi- 
cats a les revistes de l'escola de Deia 
La Bona Vista i La  Barrera Rolizpuda. 

La renovació educativa a 
I'epoca de la recuperació 
democratica 

La desaparició del dictador intro- 
duí una nova dinamica en el panora- 
ma educatiu de 1'Estat i de les Illes. 
Els sectors més actius i dinamics dels 
moviments de renovació pedagogica 
són també, en la majoria dels casos, 
grups compromesos políticament 
que divideixen ara les seves inquie- 
tuds entre els temes educatius i els 
cívics o culturals, que es poden de- 
senvolupar amb més llibertat. Els 
primers. anys d'aquesta nova etapa 





suposaren un període d'una certa 
crisi en els moviments de renovació 
educativa. Els grups renovadors vi- 
vien tensions internes que donaren 
lloc a noves formules organitzatives. 

A partir del curs 1976-77 sorgí, a 
les Illes, un nou ambit de formació 
pedagogica amb la implantació a la 
Universitat de les Illes Balears dels 
estudis complets de la llicenciatura 
de Pedagogia. Aparegueren noves 
problematiques pedagogiques en el 
panorama illenc, com són: la qüestió 
dels metodes i materials per a l'en- 
senyament de la llengua catalana, el 
problema de la delinqüencia juvenil, 
l'educació d'adults, l'educació dels 
discapacitats, la reivindicació de més 
escoles infantils, la importancia de la 
literatura infantil, etc. Al mateix 
temps, s'inicia un procés de recupe- 
ració de la nostra tradició pedagogi- 
ca i de recerca sobre el passat educa- 
tiu de les Illes. 

El  Secretariat Pedagogic de 
l 'OCB, tan actiu aquells anys, va ser 
el nucli impulsor de la recuperació 
de les escoles d'estiu, de l'organitza- 
ció de les quals es va fer carrec l'any 
1975. Juntament amb el Secretariat 
Pedagogic de l 'OCB, intervingueren 
en l'organització de l'escola d'estiu 
d'aquell any 1'Escola Normal de 
Mestres i el Col.legi de Llicenciats. 
Igual que a les primeres escoles d'es- 
tiu, també en aquestes col.labora ac- 
tivament l'associació Rosa Sensat. 

Les noves possibilitats de partici- 
pació cívica, l'organització dels mo- 
viments polítics i sindicals i l'incre- 
ment de les activitats formatives per 
a mestres feren que alguns dels sec- 
tors més actius de la renovació edu- 
cativa es decantassin cap a altres ac- 
tivitats. El  Secretariat Pedagogic de 
1'OCB es desféu i alguns dels seus 
membres participaren en una comis- 
sió que s'encarrega d'organitzar l'es- 
cola d'estiu de 1977. D'acord amb el 
programa d'aquell any, els objectius 
que es plantejaren eren «trabar con- 
juntament nous camins per co- 
mentar una nova escola». E n  un 
clima fortament polititzat, l'escola 
d'estiu d'aquell any pretenia, també 

d'acord amb el programa, ser «una 
plataforma oberta per a la discussió~. 

El  1978 no es va organitzar l'esco- 
la d'estiu a causa de la desaparició 
del Secretariat Pedagogic de 1'OCB i 
de la comissió encarregada de l'orga- 
nització de l'escola d'estiu. El  1977 
es crea el Sindicat de Treballadors de 
1'Ensenyament de les Illes (STEI),  a 
partir de 1'Associació de Professors 
de les Iíles, formada uns quants anys 
abans. L'STEI fou l'encarrega de re- 
prendre l'organització de les escoles 
d'estiu el 1979. 

El curs 1976-77 inicia les seves 
activitats una delegació a Palma dels 
ICE de les universitats de Barcelona. 
Organitzada per aquesta delegació 
dels ICE i el Departament de Peda- 
gogia de la Universitat de les Illes 
Balears, a l'estiu de 1977 es desenvo- 
lupa la 1 Setmana de Renovació Pe- 
dagogica. Aquesta experiencia, que 
va arribar a organitzar-se autonoma- 
ment, es va repetir anualment de 
forma ininterrompuda fins al 1993. 
Les setmanes de renovació, que es 
varen dur a terme en distints indrets 
de Mallorca, suposaren un nou 
model de formació del professorat. 
L'objectiu basic era descobrir l'en- 
torn fisic, cultural i social i explorar- 
ne les possibilitats educatives. 
Aquestes setmanes de renovació, que 
combinaven recursos del metode es- 
colta amb principis de la programa- 
ció didactica, foren l'inici a Mallorca 
d'una especial atenció pels temes de 
la pedagogia ambiental. 

El  debat ideologic, que en aquella 
epoca es vivia amb intensitat i que es 
podia expressar amb més llibertat, 
afectava també els moviments edu- 
catius del temps lliure. El 1975 el 
Moviment Escolta de Mallorca, que 
feia uns quants anys que vivia un pe- 
ríode de fortes tensions internes, patí 
una important escissió. La causa més 
manifesta de divisió en el si del mo- 
viment escolta era la crítica que un 
sector feia al seu caracter confessio- 
nal. E n  realitat, en aquells moments 
no es posava tan sols en qüestió la 
confessionalitat de l'escoltisme ma- 
llorquí, sinó especialment la seva ca- 
pacitat per donar resposta a les noves 

demandes formatives en el camp de 
l'educació del temps lliure, que es 
manifestaven amb forca, per aquella 
epoca, a la societat illenca. Els escin- 
dits del Moviment Escolta crearen 
un nou grup que rebé el nom d'Es- 
coltes de Mallorca i fou acollit a 
1'OCB. Els esdeveniments de 1975 
clouen una etapa en que el movi- 
ment escolta havia tingut un paper 
fonamental en el camp de l'educació 
de l'oci dels joves i les joves mallor- 
quins: a partir d'aquest moment, 
prengueren el relleu noves iniciatives 
d'educació en el temps lliure, més 
obertes i menys formalitzades. 

Després de l'aprovació del Decret 
1435/1975, de 30 de maig, que regu- 
lava la incorporació de les llengües no 
oficials als programes dels centres 
educatius de preescolar i EGB,  la si- 
tuació, pel que fa a la presencia de la 
ilengua catalana a les escoles de les 
Balears, esdevengué més permissiva. 
El  curs 1974-75 va iniciar a Palma les 
seves activitats, en regim de coopera- 
tiva, l'escola Mata de Jonc, la primera 
totalment i exclusivament en catala. 

La contribució de les 
institucions democratiques i 
de la participació cívica al 
canvi educatiu 

Després dels primers anys de 
tempteigs, d'adequació dels partits 
polítics i de les organitzacions sindi- 
cals a la nova legalitat, de les prime- 
res eleccions generals, de debats 
sobre l'autonomia i de la constitució 
de les institucions autonomiques i 
dels ajuntaments democratics, es pot 
dir que el 1979 s'inicia una nova 
etapa en el panorama dels movi- 
ments de renovació educativa a les 
Balears. A partir d'aquell moment i 
al llarg de la decada dels vuitanta, les 
institucions públiques intervingue- 
ren cada vegada més en el panorama 
de la renovació educativa illenca. 

El  1979 1'STEI es féu carrec de 
l'organització de l'escola d'estiu. E n  
el programa d'aquesta escola d'estiu, 
1'STEI ja hi féu constar el seu interes 
perque fossin les institucions au- 
tonomiques les que es fessin carrec 



de l'organització d'aquestes troba- 
des. Aquesta reivindicació va ser re- 
collida pels més de cinc-cents parti- 
cipants i I'assemblea general de 
l'escola d'estiu va aprovar el projecte 
per a la constitució d'un patronat fi- 
nancat per les institucions públiques, 
amb un secretariat pedagogic d'elec- 
ció anual que seria l'encarregat d'or- 
ganitzar l'escola d'estiu. 

L'any anterior, el Sindicat de Tre- 
balladors de 1'Ensenyament de Me-  
norca va iniciar la realització, en 
aquella illa, de les escoles d'estiu, que 
continuaren en anys posteriors fi- 
nancades pel Consell de ¡Menorca. 
Aquestes escoles donaren lloc, a par- 
tir de 1983, a la constitució del Mo-  
viment de Renovació Pedagogica de 
Menorca. També a Eivissa, el 1982 
tengué lloc la primera escola d'estiu, 
organitzada per un grup de mestres i 
financada pel Consell Insular pitiús. 

L'any 1980 el Consell General In- 
terinsular crea el Patronat Escoles 
d'Estiu de les Illes Balears per po- 
tenciar, segons s'indica en els esta- 

tuts, «la renovació pedagogica dels 
professionals de l'ensenyanqa, perque 
la nostra societat arribi a tenir un ni- 
vell educatiu renovador, democratic, 
científic i profundament arrelat a la 
nostra cultura)). Malgrat que la crea- 
ció del Patronat donava resposta a la 
reivindicació de més intervenció de 
les institucions públiques, ben aviat 
sorgiren crítiques en determinats 
sectors de mestres en relació amb el 
control que podia tenir la Conselle- 
ria d'Educació sobre l'escola d'estiu i 
es va acusar l'organització d'estar ex- 
cessivament burocratitzada. 

Els nous ajuntaments democratics 
es comenqaren a interesar també pels 
temes educatius i volgueren anar més 
enlla de fer-se carrec de la neteja i el 
manteniment dels edificis. Un dels 
aspectes al qual dedicaren atenció els 
ajuntaments varen ser les escoles in- 
fantil~. Es tractava de cobrir la manca 
de centres educatius dedicats als més 
petits, un niveil que havia estat practi- 
cament oblidat per la iniciativa públi- 
ca. Al setembre de 1979 I'Ajunta- 
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inent de Palma crea el Patronat WIu- 
nicipal d'Escoles d'Infants que, a més 
de gestionar els seus propis centres 
d'educació infantil, va donar suport 
tecnic i economic a altres escoles in- 
fantil~. Els primers anys de la decada 
dels vuitanta es posa en füncionament 
un nombre important de programes 
municipals de suport a l'escola. El 
1980 1'Ajuntament d'Arta crea el pri- 
mer organisme municipal encarregat 
d'aglutinar els distints programes. El  
Servei Municipal d'orientació Edu- 
cativa (SMOE) d'Arti  tenia com a 
füncions coordinar la intervenció mu- 
nicipal en materia d'ajudes a les esco- 
les, a les famílies i a la població esm- 
diantil de tots els niveils. Un dels 
objectius basics de 1'SMOE d'Arta 
era el de miilorar la qualitat de l'en- 
senyament i ajudar en la prevenció i la 
recuperació dels fracassos i en les difi- 
cultats escolars. Els anys següents es 
crearen serveis similars en molts dels 
ajuntaments de les Balears. 

Aquells anys s'interessaren pels 
temes educatius unes quantes insti- 
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tucions privades. Aquest és el cas de 
la Caixa que, a través del programa 
La Caixa a les Escoles, organitza un 
bon nombre d'activitats. El  1978, a 
les Balears un total de 57.051 alum- 
nes participaren en aquest programa, 
que incloia activitats relacionades 
amb el teatre, les arts plastiques, el 
cinema, la música, les excursions es- 
colar~ i d'altres. 

A més de les iniciatives públiquec, 
aquests anys també sorgiren iniciati- 
ves privades de tipus reivindicatiu o 
formatiu. El  1978 els mestres Jaume 
Albertí i Ramon Bassa impulsaren 
un moviment en defensa de les esco- 
les petites i unitaries, amena~ades de 
supressió a causa de la concentració 
escolar. L'octubre de 1978 es crea 
també a Palma, per iniciativa d'un 
petit grup de professionals de l'en- 
senyament i les arts plastiques, el 
Centre d'Expressió Es Taller. Aquest 
centre va prendre model de centres 
similars que existien per aquella 
epoca a Barcelona, com és ara El  Sac 
o E1 Timbal, i s'inspirava en el movi- 

ment renovador de la pedagogia de 
l'expressió que es desenvolupa al 
Principat a partir dels anys seixanta. 

La constitució dels ajuntaments 
democratics va donar més protago- 
nisme als ciutadans en la vida de la 
ciutat i va afavorir la participació de 
les associacions cíviques i culturals 
en l'organització d'activitats d'oci i 
de formació. Progressivament es re- 
cuperaren els espais urbans per a ac- 
tivitats lúdiques i d'animació cultu- 
ral. Membres de grups teatrals 
sorgits al final del franquisme com 
Cucorba o S'Estornell, associacions 
veinals rups d'esplai i altres col.lec- ) g  
tius cívics contribuiren, amb el su- 
port dels ajuntaments, a estimular la 
participació popular en activitats cí- 
viques, festives o culturals. 
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