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Ciència i renovació
de l’escola
«Ja hem parlat de com intervenien les nenes
en totes les activitats de l’escola com a llar.
Però no n’hi ha prou de fer les coses.
S’han de fer bé i d’una manera conscient, i per
això creiem que les nenes han de saber la raó de
les coses que practiquen, el perquè d’aquells fets
senzills de la vida de cada dia.
No hi ha res més eficaç que procurar l’enllaç de
les lliçons de ciències amb les pràctiques de la
vida a casa, tot establint una correlació estreta
entre elles per tal que la nena es faci càrrec
alhora del principi científic i la seva aplicació en
unir-se en un sol moment conscient de l’esperit
la llei i el fet, el raonament i l’activitat.»
(Vers l’Escola Nova, 1932)

Etapa de formació (1883–1913)
Estudis a Barcelona i Madrid. Primeres experiències
professionals: escoles de pàrvuls a Girona i Madrid;
Escola Normal d’Alacant, escoles públiques de Sant
Martí de Provençals i de la Diagonal a Barcelona.
Viatges pedagògics per Europa (1908, 1911 i 1912-13).

Etapa de plenitud (1914–1938)
Escola de Bosc de Montjuic. Grup escolar Milà
Fontanals (Barcelona). Institut de Cultura i
Biblioteca Popular de la Dona.

«La dona s’ha d’educar pensant que pot ésser
esposa i mare de família i ha de donar a la
pàtria bells i forts plançons que esdevinguin
homes socialment útils. Però per damunt d’això
afegim: la dona s’ha d’educar per a ésser dona,
per a assolir la plenitud i perfecció de la seva
naturalesa, sigui quin sigui el seu futur destí,
per a aconseguir una personalitat que li permeti
de contribuir als grans fins de progrés moral i
material que sostenen la vida dels pobles.»
(Discurs inaugural del curs 1922-1923
a l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona)
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