
Coses de la vida societat

DIJOUS
30 6 DE MARÇ DEL 2014Connexió a internet: http://www.elperiodico.cat

Centenari d’una institució educativa

CRISTINA SAVALL
BARCELONA

E
l 29 de maig de 1914,  Enric 
Prat de la Riba, president 
de la Mancomunitat fun-
dada un mes abans, inau-

gurava a Barcelona l’Escola Elemen-
tal del Treball. Era un centre innova-
dor destinat a formar obrers qua- 
lificats, imprescindibles perquè la 
pròspera indústria catalana de l’èpo-
ca augmentés la productivitat i com-
petís en el mercat europeu. Un mer-
cat que aquell mateix any es veuria 
immers en la primera guerra mun-
dial, l’esclat de la qual multiplicaria 
l’activitat del principal pol industri-
al espanyol gràcies a la seva condició 
neutral.
 Avui, un segle després, l’Escola 
del Treball és un referent en la for-
mació d’11 branques professionals, 
algunes de tan tradicionals com la 
fusteria. Però les més sol·licitades, 
com la informàtica i les energies re-
novables, ni tan sols s’imaginaven a 
l’època en què va néixer.
 A l’acte inaugural del 1914 hi va 
assistir l’arquitecte Josep Puig i Cada- 
falch, també de la Lliga Regionalis-
ta, que tenia com un dels objectius 
impulsar la renovació pedagògica. 
La Mancomunitat es va bolcar en 
aquest nou centre que tenia les se-
ves arrels a l’Escola Lliure Provincial 
d’Arts i Oficis, fundada el 1873. Allà 
ja s’impartien classes de confecció, 
tintoreria, màquines de vapor, cons-
trucció, electricitat i des del 1907 de 
mecànica de l’automòbil.

MÈTODE INTUÏTIU / L’auge de la indús-
tria va propiciar que Puig i Cada-
falch, llavors president de la comis-
sió d’Instrucció Pública de la Dipu-
tació de Barcelona, es proposés 
transformar i fer créixer l’escola. La 
Mancomunitat va aplicar els nous 
corrents de pedagogia als profes-
sors, molts procedents de la univer-
sitat. «Havien de fugir del verbalis-
me i implantar un mètode intuïtiu i 
experimental», resumeix Carmelo 
Gómez, actual director de l’Escola 
de Treball, que commemorarà el seu 
centenari amb conferències, tallers, 

visites a empreses, exposicions i acti-
vitats esportives.
 Durant el seu segle d’història, 
180.000 alumnes han cursat estu-
dis en aquest institut de formació 
professional ubicat dins del recinte 
modernista de l’Escola Industrial, 
que ocupa quatre illes entre Urgell, 
Viladomat, Rosselló i París. «Actu-
alment tenim una oferta educati-
va que inclou batxillerat d’Huma-
nitats i Ciències Socials i de Ciènci-
es i Tecnologia,  i cicles formatius de 
grau mitjà i superior», explica Gó-
mez.
 En el primer curs (1914-15) es van 
matricular 249 alumnes que podi-
en optar per formar-se com a ma-
nyans, fonedors, electricistes, ope-
raris tèxtils, operaris de la química, 
fusters, paletes, calderers i xapistes. 
Per matricular-se era imprescindi-
ble haver complert els 14 anys, sa-
ber llegir i escriure, conèixer les re-
gles de l’aritmètica i entregar un 
certificat d’obrer d’ofici. I acceptar 
que les classes s’impartien en cata-
là, cosa que va ser prohibida el 1939 
quan les tropes de Franco van entrar 
a Barcelona.
 De com era l’escola durant els úl-
tims anys del franquisme se’n recor-
da Jaume Poch, exalumne d’auto-
moció, de 56 anys, que després va ser 
professor. «Aquest preciós vestíbul 
en què llueix l’estàtua d’El forjador, 
de Josep Llimona, estava cobert de 
serigrafies: Arriba España. Viva Fran-
co. Teníem algun professor militar. 
I els directius de l’escola eren nome-
nats per mèrits que no tenien a veu-
re amb la seva professionalitat», as-
segura Poch, que actualment impar-
teix classes a l’institut de la Mare de 
Déu de la Mercè.
 «La nostra escola sempre ha si-
gut un centre de referència dins 
de la formació professional. Comp-
tem amb 1.200 ordinadors i 30 aules 
amb fibra òptica», assenyala Gómez. 
Aquest curs hi ha 3.200 alumnes. En 
algunes assignatures gairebé no hi 
ha dones. «Són especialitats social-
ment encara estereotipades. Mol-
tes dones estudien administració i 
molts homes, mecànica. Avui dia, 

L’Escola del Treball 
ha format 180.000 
alumnes en 100 
anys de vida

Inaugurada el 1914, 
va ser un puntal  
de renovació 
pedagògica

l’esforç el fa la màquina, no la per-
sona, de manera que qualsevol ofi-
ci el pot fer una dona», informa el di-
rector des d’un despatx ancorat en 
el temps amb les seves nobles fus-
tes, les vitrines il·luminades amb ce-
ràmiques dels alumnes, llibres d’an-
tiquari i marcs daurats que han aco-
llit retrats dels líders polítics de cada 
època. 

 El vestíbul i la sala d’actes de 
l’Escola de Treball i la sala noble 
de l’edifici del Rellotge són obra de 
Joan Rubió, també militant de la Lli-
ga. Rubió va ser deixeble de Gaudí, 
amb qui va treballar fins al 1905 col-
laborant en les obres de la Sagrada 
Família. «Al recinte de l’Escola In-
dustrial també es va encarregar dels 
plànols de la capella de la residència 

el centre va néixer 
per formar els obrers 
que la pròspera indústria 
catalana necessitava 
per créixer i competir

Un segle 
de FP

33 Jaume Poch i Joan Francesc Gras, exalumnes de l’Escola del Treball, ahir a l’Escola del Treball.

JULIO CARBÓ
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Ramon Llull», afegeix el director.
 A aquesta residència va anar a pa-
rar Joan Francesc Gras quan amb 16 
anys va deixar les Terres de l’Ebre. 
«Hi havia molta disciplina a l’esco-
la. A finals dels 70, la formació pro-
fessional estava molt castigada. Ara 
hi ha molts més mitjans», conside-
ra aquest electricista que s’ha aca-
bat llicenciant en Comunicació Au-

diovisual. «Ara estic escrivint la me-
va tesi doctoral», revela Gras amb 
orgull, als seus 51 anys. Avui el 45% 
dels alumnes procedeixen de l’ex-
traradi, i un ampli 
percentatge d’al-
tres ciutats. H

33 Imatges històriques del centre. A dalt, una visita de Franco el 1945.

ARXIU DE L’ESCOLA DEL TREBALL

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia al mòbil o  
a e-periodico.cat

En ple debat sobre quin rumb ha 
d’agafar la formació professional 
(FP) a Espanya i sobre com es pot 
aconseguir que sigui una eina real 
i efectiva per combatre l’atur juve-
nil, el centenari de l’Escola del Tre-
ball de Barcelona, el primer centre 
laic per a la formació de futurs ope-
raris i mestres industrials, s’eri-
geix en un bon exemple de com sí 
que és possible conciliar els interes-
sos de les empreses amb 
l’oferta educativa. Això 
que tant enyoren actual-
ment les patronals i que 
les administracions in-
tenten resoldre, fins ara 
amb escàs èxit.
 Aquella primera es-
cola industrial, que es 
va inspirar en els prin-
cipis pedagògics més en 
voga en aquell moment 
(i encara avui útils), com 
el d’utilitzar el mètode 
intuïtiu i experimental 
o organitzar l’educació 
per cicles, en els quals 
s’anaven assumint co-
neixements i habilitats 
per part dels alumnes, 
podria ser model per a 
moltes de les ments pen-
sants que intenten re-
formar, des de fa diver-
ses dècades, els actuals 
estudis de FP.
 Aquella inicial har-
monia o, si més no, 
aquell ajust entre ofer-
ta i demanda entre em-
presa i escola (ara es vol 
recuperar amb iniciati-
ves com la FP dual) es va 
trencar a Espanya amb 
la dictadura franquista, 
la qual cosa va convertir, 
a partir de llavors, els es-
tudis professionals en l’eterna Ven-
tafocs del sistema educatiu.

Ocasió perduda

Mentre que a Europa, després de 
la segona guerra mundial, les ne-
cessitats de reindustrialització ja 
van donar lloc a l’actual estructura 
de la FP, a Espanya, malgrat haver 
tingut també el seu propi conflic-
te bèl·lic, es va mantenir com una 
formació en oficis, concebuda com 
un element de compensació social 
i regentada preferentment pels or-
des religiosos i per l’omnipresent 
sindicat vertical.
 L’Estat com a tal no va tenir una 
oferta de FP fins a la reforma edu-

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

L’eterna Ventafocs
L’esperit inicial de la FP, la conciliació d’empresa i escola, s’ha 
perdut H L’Administració intenta recuperar-lo amb la seva reforma

cativa de Villar Palasí l’any 1970, 
la primera que va recollir aquests 
estudis com una formació regla-
da. Abans de llavors, l’anomenada 
llei industrial del 1955 havia estat 
un primer intent de reglamentar 
la formació professional, organit-
zada inicialment en tres nivells: el 
preaprenentatge (per un període 
de dos anys), l’oficialia (tres anys) 
i la mestria (dos anys). De fet, fins 
no fa gaires anys, molts quadres in-
termedis a les empreses espanyo-

les provenien d’aques-
ta visió i continuaven 
utilitzant les referènci-
es d’aprenent, oficial i 
mestre.
 Aquest curs, són gai-
rebé 132.000 els joves 
que estudien cicles de 
formació professional a 
Catalunya. «I el nombre 
d’alumnes que tenen 
més de 25 anys, i fins 
i tot més de 30, és ca-
da vegada més elevat», 
va destacar ahir la con-
sellera d’Ensenyament, 
Irene Rigau, que va par-
lar sobre aquests estudis 
al Parlament.
 Tant la Generalitat 
com el Govern central 
treballen en una revisió 
de la FP, que, en el cas de 
Catalunya, inclou, com 
a novetat, l’elaboració 
d’un catàleg de discipli-
nes i especialitats amb 
caràcter dinàmic. És a 
dir, s’elaborarà un llis-
tat en què es descriu-
ran els coneixements i 
les habilitats que hau-
ran de tenir els titulats i 
que s’anirà actualitzant 
de manera periòdica se-
gons les necessitats de 
les empreses.

 «La idea és que els agents edu-
catius i socials i els empresaris tre-
ballin estretament perquè el que 
s’ensenya als instituts s’adeqüi a 
allò que realment necessiten les 
empreses», va indicar recentment 
el conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig. Que l’escola i l’empre-
sa dialoguin d’una vegada, com 
reclamen des de fa temps també 
els docents. L’actualització del ca-
tàleg començarà per les professi-
ons amb més valor estratègic per 
a l’economia catalana, de manera 
que aviat quedaran definits, com 
a mínim, el 20% dels llocs de tre-
ball i les qualificacions que s’espe-
ra d’aquelles persones que els por-
ten a terme. H

la llei educativa 
de Villar Palasí va 
establir les bases 
el 1970 dels actuals 
cicles formatius

el 1945, europa va 
apostar pel model 
industrial però 
espanya va seguir 
ensenyant oficis

33 Alumnes en un taller de l’Escola del Treball, ahir.

JOAN PUIG




