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INTRODUCCIÓ 

Som unes alumnes que aquest curs fem 1r d’ESO a l’institut Juan Manuel Zafra 

de Barcelona. 

Els primers dies tot era nou, espais, companys, professors i fins i tot, 

assignatures, les anomenades optatives. Nosaltres com optativa vàrem escollir 

Petites Investigacions. Els primers dies, varen posar en comú què era per 

nosaltres investigar i la nostra professora1, ens ensenyava investigacions que 

altres nois i noies havien fet altres anys.  

Per altra part nosaltres proposàvem investigacions a fer segons les motivacions 

que cadascú tenia i les anàvem posant al moodel2 de l’institut virtual: Moodel 

Zafra3. Al començament ens costava, perquè no estàvem acostumats a utilitzar 

ordinador a les classes i ni recordàvem la contrasenya per poder entrar, ni 

sabíem penjar coses, etc. 

Així, aprenent cada dia una miqueta, ens van avisar que el 14 d’octubre de 

2011 a la tarda, es faria una festa amb alumnes, ex-alumnes, professors i ex-

professors per celebrar el centenari de l’edifici que dóna al carrer Rogent. 

Era la primera festa en la que podíem participar, i resulta que era la del seu 

centenari!. Era divendres i a partir de les 5 de la tarda, tal com s’indica a la web 

del centre4, es van trobar 144 exalumnes i 192 alumnes per recordar moments i 

berenar tots plegats, escoltant música i veient fotos d’anys enrere. 

Això ens va fer encuriosir per saber què havia passat abans i molt abans que 

nosaltres formessin part del seu alumnat. Així que ens vàrem proposar fer 

una investigació sobre l’institut i els seus 100 anys de vida. 

1. OBJECTIUS 

A partir d’aquesta decisió, teníem clar un objectiu: Conèixer aspectes del 

passat i del present de la vida al nostre institut,  i per tant: 

                                                           
1
 María del Pilar Menoyo Díaz, però nosaltres l’anomenem Mapi. 

2
 http://ca.wikipedia.org/wiki/Moodle 

3
 http://agora.educat1x1.cat/iesm-jmzafra/moodle/ 

4
 http://www.jmzafra.com/ 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Moodle
http://agora.educat1x1.cat/iesm-jmzafra/moodle/
http://www.jmzafra.com/
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1. Volíem saber com havíem canviat les coses en quant a tipus 

d’ensenyament al llarg d’aquests anys i la situació amb la que els alumnes 

es trobaven i vivien. 

2. Volíem saber dades sobre l’edifici i sobre el seu nom. 

3. Volíem saber els records que tenien les persones que porten molts anys al 

centre i fins i tot persones que ja estaven jubilades. 

I per conèixer aspectes importants, era important fer-nos moltes preguntes, 

així que cadascuna proposava un aspecte que li agradaria saber  i després 

entre totes les vam dividir en les que tractaven sobre el passat i en aquelles 

que tractaven sobre el present.   

Sobre el seu passat: 

1. En quant a dades generals del tipus de centre. ( Què tenen en comú les 

escoles municipals de Barcelona? Qui era Juan Manuel Zafra? Què 

s’estudiava..?) 

2. En quant a l’edifici. (Qui l’havia dissenyat? Si la distribució d’espais s’havia 

conservat?..) 

3. En quant al context històric. (Què passava a Barcelona quan es va 

inaugurar? Quin tipus d’alumnat anava?..) 

Sobre el seu present 

1. Qui som. (Quantes persones estem ara al centre? Hi ha més nois que 

noies? Hi ha molts estrangers? Quants professors hi ha?...) 

2. El llibre de visites (Què opinen les persones, sobre l’institut?..) 

3. Les notícies sobre l’institut (S’ha donat a conèixer que fem 100 anys?..) 

2. ASPECTES METODOLÒGICS 

Les respostes a aquestes preguntes ens suposarien una cerca de documents i 

de contactar amb persones que estaven o havien estat al centre per conèixer el 

passat i el present de l’institut, així podríem fer-nos una idea del què va 

representar i representa l’institut Juan Manuel Zafra al districte de Sant Martí.  

2.1. LA PLANIFICACIÓ I L’ORGANITZACIÓ 

Per poder respondre a les preguntes que ens anàvem fent, vam dissenyar un 

pla per obtenir les informacions necessàries. Per parelles, ens encarregàvem 
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de la cerca d’un determinat aspecte, després ho posàvem en comú, ja fos a 

l’hora de classe5, ja fos per correu electrònic, per finalment opinar, consultar a 

la nostra professora i fer el redactat final. I vàrem comprovar la importància de 

saber-se planificar i complir amb els compromisos, perquè no sempre ens ha 

sortit bé. 

2.2. L’OBTENCIÓ DE DADES 

2.2.1. Tipologia de les fonts de consulta 

Les fonts de consulta que hem utilitzat les podem dividir en: 

1. Fonts documentals: Corresponen a llibres, revistes, hemeroteca de La 

Vanguardia, pàgines web, documents antics sobre el centre que estan 

guardats a la caixa forta i dels quals hi ha una còpia a la biblioteca6  així 

com els documents actuals sobre l’alumnat, el professorat i l’organització 

acadèmica, a més  de dades estadístiques de població. 

2. Fonts orals: Entrevistes a 4 persones que ens han donat informació sobre 

la vida al centre i entre altres aspectes personals, ens han informat de:  

 Les activitats per celebrar el centenari: Informació per part del director. 

 Els canvis acadèmics: Informació d’un professor jubilat. 

 Els canvis en els espais: L ’encarregat de prevenció de riscos. 

 La història del centre: L’encarregada de la biblioteca. 

Assistència  a la conferència sobre Cent anys de l’edifici modernista construït 

per Pere Falqués i Antoni Falguera, que ens va fer Marga Barjau, professora 

encarregada de la biblioteca.  

    

Fotografies personals corresponents a la Conferència i als documents de l’arxiu de la biblioteca on es llegeix el 

nom de Juan Manuel Zafra sobre un altre antic nom del centre, el de Francisco Aragó.  

                                                           
5
 Dues hores setmanals de dedicació. 

6
 BARJAU, M. (curs 2009-11) Recull històric de l’institut Juan Manuel Zafra a través de les fonts d’informació 

documentals de l’arxiu municipal de Sant Martí de Provençals i de l’arxiu de la biblioteca Artur Martorell (116 pàgines) 
document intern. 
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2.2.2. La consulta dels documents 

Per obtenir les dades de l’alumnat actual vàrem consultar les llistes de classe 

així com la informació que ens varen donar els respectius professors tutors 

sobre el nombre de nois i noies que havien nascut a l’estranger7.  

 
DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT PER CURSOS I PER SEXE DURANT EL CURS 2011-2012 

 

CURSOS 
NOIS 

NASCUTS A 
ESPANYA 

NASCUTS A 
L’ESTRANGER 

NOIES 
NASCUTS 

A 
ESPANYA 

NASCUTS A 
L’ESTRANGER 

TOTAL 

E
S

O
 

1R A 16 6 10 16 11 5 32 

B 16 10 6 16 9 7 32 

C 17 12 5 15 14 1 32 

D 13 8 5 19 13 6 32 

2N A 16 14 2 9 7 2 25 

B 14 12 2 12 10 2 26 

C 11 7 4 13 10 3 24 

D 12 4 8 15 10 5 27 

3R A 17 15 2 11 9 2 28 

B 20 17 3 11 9 2 31 

C 18 14 4 12 7 5  30 

4R A 12 8 4 17 16 1 29 

B 14 10 4 12 7 5 26 

C 13 10 3 14 12 2 27 

B
A

T
X

IL
L

E
R

A
T

 1R H 13 13 0 15 11 4 28 

C-
T 

15 15 0 19 16 3 34 

2N H 15 14 1 22 22 0 37 

C-
T 

21 20 1 11 11 0 32 

TOTAL 273 209 64 259 204 55 532 
(Font: A partir de les llistes d’assistències de classe al gener de 2012) 

2.2.3.   Les entrevistes 

Vam realitzar les entrevistes tenint present 3 fases o moments: 

 La primera;  la fase de decisió: 

 Escollir les persones adequades per a entrevistar en funció dels objectius. 

 Preparar un guió amb les preguntes. 

 Escollir un dia i un lloc on es faria l’entrevista.  

 Planificar com la faríem. Decidir qui li faria les preguntes. 

 Contactar amb la persona i donar-li el guió de les preguntes. 

 La segona; la fase de realització: 

                                                           
7
 En l’annex es pot veure el full que vàrem dissenyar per lliurar al professorat tutor 
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 Provar si tot funcionava. Preveure un segon pla per si el previst no 

funcionava o sorgia algun problema8. 

 Donar les gràcies per la col·laboració, al començament i al final. 

 Fer-li les preguntes, vocalitzant bé9. 

 No tallar-li i estar atentes de les seves respostes. 

 La tercera; la fase de transcripció, de revisió i de comunicació. 

 Planificar com es faria l’audició, transcripció i redacció de l’entrevista.  

 Planificar com es comunicaria, si en forma de preguntes-respostes o en 

forma de text (finalment, hem utilitzat les dues versions, segons els casos i 

hem elaborat una taula d’aspectes importants). 

 Donar el text a revisar a la persona que s’ha entrevistat perquè ens donés el 

vist i plau (per rectificar o modificar algun aspecte10). 

2.2.4. Les accions a fer per la comunicació de la investigació. 

Per comunicar la nostra investigació sobre el nostre institut vam haver d’: 

 Aprendre a utilitzar google com a cerca d’informació. 

 Fer resums de la informació.  

 Aprendre a utilitzar el programa Audacity per gravar les entrevistes, i saber 

guardar la informació per després fer la transcripció. I aprendre dels errors, 

ja que en un principi vam perdre part de la informació per no haver planificat 

tot prou bé. 

 Aprendre a utilitzar el programa Excel per recollir la informació de l’alumnat 

del centre durant aquest curs i poder obtenir les gràfiques corresponents. 

 Aplicar el càlcul de percentatges que havíem fet a les classes de 

matemàtiques. 

 Millorar la utilització del word per crear taules i altres elements de 

presentació, com va ser el saber generar un índex o posar un peu de 

pàgina. 

                                                           
8
 Afortunadament  vam tenir dos plans, perquè en la primera entrevista al director del centre, Jaume Prat, no sabíem on l’havíem gravat i 

no podíem obrir-lo per fer la transcripció. El segon pla que ens va funcionar, va ser que mentre ho gravàvem, també altra persona del 

grup anava escrivint les respostes. 
9
 Això ho vàrem aprendre a partir que de l’entrevista amb el Manel, ja no s’entenia molt bé i ja no ens va passar amb la de la Marga i 

amb l’Aurelio. 
10

 El Jaume ens va haver de rectificar dues dades, la Marga ens va fer una puntualització i l’Aurelio va rectificar la data en la que es va 
incorporar a l’institut. 
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I vàrem comprovar la importància de saber-se planificar i complir amb els 

compromisos, ja que inicialment ens va costar. 

3. LES ESCOLES MUNICIPALS 

Actualment, el nostre institut, igual que la resta de centres dependents de la 

Generalitat, forma part del Consorci d’Educació de Barcelona, però no sempre 

ha estat així.  

3.1. CRONOLOGIA D’ESDEVENIMENTS EDUCATIUS DES DE 

1908 FINS EL 2009 

A continuació indiquem a mode de quadre la informació històrica de l’evolució 

de les escoles municipals de la ciutat de Barcelona: 

 
LES ESCOLES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA DES DEL 1908 FINS EL 2009 

 

ANYS FETS IMPORTANTS ENVERS L’EDUCACIÓ 
 

1908 S’aprova el Pressupost Extraordinari de Cultura, que pretén l’establiment d’unes escoles de qualitat 
amb uns principis pedagògics avançats:  

 la coeducació, (nois i noies estudiants junts) 

 la neutralitat religiosa i (no imposar una religió sobre una altra) 

 la utilització del català a l’escola. 

1911-31 Etapa de creació de centres escolars i de serveis de suport, com ara  

 les colònies o  

 les cantines escolars (menjadors) 

1916 L’Ajuntament crea la Comissió de Cultura, dirigida per Manuel Ainaud, amb l’objectiu de 
dotar la ciutat d’una xarxa d’escoles que permeti eixugar el dèficit de places escolars. 

1922 Es crea el Patronat Escolar entre el Ministeri d’Instrucció Pública i l’Ajuntament de Barcelona, 
amb la possibilitat de regir en règim de patronat els dos grans grups que l’Ajuntament ja té enllestits: 

 el Grup Escolar Baixeras i 

 l’Escola La Farigola. 
La tasca de Manuel Ainaud en revisar els llegats i donacions fets a l’Ajuntament permet crear 
posteriorment la primera xarxa pública de l’escola a Barcelona, amb un alt nivell de qualitat. Aquesta 
institució suposa probablement l’antecedent més clar de l’actual Consorci. 

1931 Amb la represa del Patronat Escolar i de la Comissió de Cultura —suspesos per la Dictadura de Primo 
de Rivera—, l’Ajuntament inaugura els onze Grups Escolars, dissenyats per Josep Goday, les 
obres dels quals han estat iniciades abans del 1923. 

1954 Artur Martorell dirigeix l’Institut Municipal d’Educació i en ple franquisme funda la biblioteca que avui 
porta el seu nom. Desplega una gran activitat per a mestres i alumnes, amb realització d’intercanvis 
escolars, emissions radioescolars, visites a museus i assistència a concerts de l’Orquestra Ciutat de 
Barcelona. 

1979 L’Estatut de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència plena en la regulació i l’administració 
de l’ensenyament. 

1981 El traspàs dels centres escolars i els serveis educatius a la Generalitat fa efectiva aquesta 
competència i el Departament d’Ensenyament estructura territorialment l’administració del sistema 
educatiu en delegacions provincials. 

1986  El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament signen convenis 
per establir una delegació territorial pròpia. 

1990 L’Ajuntament crea el Consell Escolar Municipal i els deu consells escolars de districte. 

1993 Es crea el nou Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), que integra en una sola instància els 
centres i serveis que depenien de diferents organismes municipals. 

1995 El conseller d’Ensenyament de la Generalitat, Joan M. Pujals; l’alcalde, Pasqual Maragall; i la 
presidenta de l’Institut d’Educació, Marta Mata, signen un Conveni Marc. En aquest conveni de 
col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament es manifesta la voluntat d’ambdues administracions de 
fixar òrgans de gestió i col·laboració institucional en l’àmbit del sector educatiu. Així mateix, es 
comprometen a analitzar la consideració del professorat i dels centres municipals, amb excepció de les 
llars d’infants, dins la xarxa pública del Departament. 
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En aquest mateix document es crea la Comissió Escolar de Barcelona, presidida per la Direcció 
General de Centres del Departament d’Ensenyament i vicepresidida per l’IMEB, que té com a missió el 
seguiment de les actuacions proposades en el Conveni Marc. 

1998 El Parlament aprova la Carta Municipal de Barcelona que destaca la singularitat de Barcelona com a 
capital de Catalunya i la dota d’un marc jurídic i institucional que respongui a l’objectiu de reforçar  
l’autonomia de la ciutat i dotar-la d’una administració més eficaç i propera a la ciutadania, creant el 
Consorci d’Educació de Barcelona. 

2002 El 29 de maig de 2002 té lloc la primera reunió del primer Consell de Direcció del Consorci d’Educació. 

2005 S’inicia el procés d’assumpció de competències per part del Consorci: les primeres transferències són 
les referides a planificació i programació dels centres educatius, serveis educatius i escolarització. 

2006 S’assumeixen noves competències: la construcció i les obres de reforma i ampliació i millora dels 
centres docents públics, els programes d’educació compensatòria i la vigilància del compliment de 
l’escolarització obligatòria. 

2007 S’assumeixen noves competències: l’educació complementària i extraescolar; la reglamentació i gestió 
del transport, del menjador i d’altres serveis escolars, i la conservació, el manteniment i la vigilància 
dels edificis escolars. 

2009 A partir de l’1 de gener del 2009 el Consorci d’Educació assumeix la gestió integral dels 287 
centres públics, d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i postobligatòria, de formació 
professional, d’educació especial i de formació d’adults; la tramitació dels centres privats; la gestió dels 
Programes de Qualificació Professional Inicial, i la coordinació amb la Inspecció Territorial. 
L’assumpció d’aquestes competències suposa el ple desplegament competencial del Consorci 
d’Educació. 

(Font: Revista Barcelona Educació n. 69, març 2009, pp 16-17) 

4. D’ESCOLA D’ARTS I OFICIS, A INSTITUT JUAN 

MANUEL ZAFRA. 

L'Institut Municipal Juan Manuel Zafra és un dels centres que depèn de 

l’Institut Municipal d'Educació de l’Ajuntament de Barcelona. És un centre públic 

que va ser creat el 1892. Es troba al carrer Rogent número 51 del barri del Clot, 

del districte de Sant Martí de Barcelona. Actualment és un centre de 4 línies 

pels cursos de 1r i 2n d’ESO, de 3 línies pels cursos de 3r i 4t d’ESO i 2 línies 

de BTX (CCSS-Humanitats i Científic-Tècnic). 

L'edifici de l’any 1909 és obra dels arquitectes  Antoni Falguera i Pere Falqués, 

la signatura dels quals hi figura a la façana. 

Aquest centre va ser concebut inicialment com a alberg per a gent sense 

sostre, i més tard va passar a exercir funcions docents.    

4.1. SITUACIÓ. 

Actualment està situat al carrer Rogent, 51 del districte de Sant Martí i segons 

google maps es troba a 41° 24′ 38.73″ N, 2° 10′ 56.68″ E 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_Municipal_d%27Educaci%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuntament_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/1892
http://ca.wikipedia.org/wiki/El_Clot
http://ca.wikipedia.org/wiki/1909
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Però al llarg d’aquests segle d’existència ha estat situat en diferents llocs11, així 

que podem dir que ha estat un centre itinerant. 

  

Font: ICC Senyalització personal dels llocs on ha estat situat el nostre 

institut 

Aquests llocs corresponen al carrer del Clot núm. 

25, al carrer Joan de Malta núm 49, fins finalment 

al carrer Bogatell núm, 65 que actualment coneixem com a carrer Rogent,  al 

núm. 51. 

4.2 ELS ARQUITECTES: ANTONI DE FALGUERA I PERE 

FALQUÉS  

L’Institut Juan Manuel Zafra va ser dissenyat pels arquitectes, Antoni de 

Falguera i Sivilla12 i en Pere Falqués i Urpí13.  

Antoni de Falguera i Sivilla va néixer l’any 

1876 a Barcelona i va morir l’any 1947 a la 

mateixa ciutat. Va guanyar el Premi Martorell 

atorgat per l’Ajuntament de Barcelona a l’obra 

Arquitectura romànica a Catalunya. 

 

L’Antoni va fer bastantes obres i una de les principals va ser el Conservatori 

Municipal de Música de Barcelona, també anomenat Conservatori Superior 

de Música de Barcelona i antigament Escola Municipal de Música de 

Barcelona. 

                                                           
11

 Conferència : Cent anys de l’edifici modernista construït per Pere Falqués i Antoni Falguera. (Marga Barjau) i Martell 

(2011) http://thclotcarpa.wordpress.com/tag/carrer-rogent/ Una escola nómada, Francesc Aragó versus IES Juan 

Manuel Zafra  
12

 http://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_de_Falguera_i_Sivilla   i  http://ddd.uab.cat/pub/locus/11359722n5p277.pdf 
13

 http://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_Falqu%C3%A9s_i_Urp%C3%AD 

 

 

Nom dels 

arquitectes, 

gravat a la 

façana.  

Fotografia de 

les autores. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Falguera-escolaZafra-1852-02.jpg 

 

http://thclotcarpa.wordpress.com/tag/carrer-rogent/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_de_Falguera_i_Sivilla
http://ddd.uab.cat/pub/locus/11359722n5p277.pdf
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_Falqu%C3%A9s_i_Urp%C3%AD
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Falguera-escolaZafra-1852-02.jpg
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En Pere Falqués i Urpí va néixer a Barcelona al 1850 i va morir a la mateixa 

ciutat al 1916. Arquitecte des de 1873, va aconseguir la plaça d'arquitecte 

municipal de Barcelona, en competència amb el seu amic Domènech i 

Montaner, l'any 1889, càrrec que va ocupar fins el 1914. Fou president de 

l'Associació d'Arquitectes de Catalunya de 1899 a 1900. 

Va col·laborar a l'Exposició Universal de 1888, on va dissenyar el palau de 

les Ciències i el de l'Agricultura. Posteriorment, el 1889 guanyà el concurs per 

remodelar la plaça de Catalunya, eliminant les construccions que caòticament 

s'havien instal·lat des de l'enderrocament de les muralles. 

En la seva etapa d'arquitecte municipal va realitzar notables obres, com el 

plànol topogràfic de la ciutat, reformes del Gran Teatre del Liceu, la tinença 

d'Alcaldia dels carrers Bruc/Aragó (actual seu del districte de l'Eixample), va 

treballar també en la reorganització del Parc de la Ciutadella, una de les 

zones verdes més grans de la ciutat de Barcelona. 

Va impulsar la construcció dels túnels del metro quan es va obrir la Via 

Laietana en 1913, tot i que el metro no es construí fins el 1926 i va dissenyar 

diversos fanals de ferro com els de l'avinguda de Gaudí i els molt coneguts 

bancs-fanals del passeig de Gràcia decorats amb trencadís. 

4.3 ELS CANVIS DE NOMS: DADES BIOGRÀFIQUES DE 

FRANCISCO ARAGÓ I DE JUAN MANUEL ZAFRA. 

El nostre institut no sempre s’ha anomenat Juan Manuel Zafra.  

Ha tingut més noms, fins al 1918 es deia Escuela de Artes y Oficios de Sant 

Martí de Provençals, com figura gravat a la façana, del 1918 al 195214  Escuela 

Complementaria de oficios Francisco Aragó i al curs 1953-54, ja se 

l’anomenava Juan Manuel Zafra15. 

Però qui va ser Francisco Aragó? En realitat es deia François Arago i havia 

nascut a Estagell, (Rosselló-Francia), el 26 de febrer de 1786  morint el 2 

d'octubre de 1853.  Amb el seu nom ha hagut diferents traduccions, així podem 

                                                           
14

 Segons MONÉS, J. (1991). Les Escoles Professionals Municipals 1890-1990. Ajuntament de Barcelona i segons documents interns 

del centre.  
15

 Segons dades de Monés (1991), Barjau (2011), Martell (2011) i documents de l’arxiu de l’institut. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/1873
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A8nech_i_Montaner
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A8nech_i_Montaner
http://ca.wikipedia.org/wiki/1889
http://ca.wikipedia.org/wiki/1914
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Associaci%C3%B3_d%27Arquitectes_de_Catalunya&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/1899
http://ca.wikipedia.org/wiki/1900
http://ca.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3_Universal_de_1888
http://ca.wikipedia.org/wiki/1889
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla%C3%A7a_de_Catalunya
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Enderrocament_de_les_muralles&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gran_Teatre_del_Liceu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eixample_%28Barcelona%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Ciutadella
http://ca.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Via_Laietana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Via_Laietana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Trencad%C3%ADs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estagell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rossell%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/26_de_febrer
http://ca.wikipedia.org/wiki/1786
http://ca.wikipedia.org/wiki/2_d%27octubre
http://ca.wikipedia.org/wiki/2_d%27octubre
http://ca.wikipedia.org/wiki/1853


Grup: ULLS CURIOSOS- 201200123 
Autores:Ariadna Barrero, Ivet de la Torre, María García, Júlia Mulero Professora Coordinadora: María del Pilar Menoyo Díaz 

EL CENTENARI DE L’EDIFICI DE L’INSTITUT JUAN MANUEL ZAFRA DE BARCELONA: UNA MIRADA AL PRESENT I AL PASSAT A PARTIR DE L’ESTUDI DE DOCUMENTS I FONTS ORALS.  Página 11 

 

 

trobar informació d’ell sota el nom de Francesc Aragó i fins i tot de Francesc 

Joan Domènec Aragó16 

Ha passat a la història com a matemàtic, físic, astrònom i polític.  

El seu reconeixement com a científic és extens ja que: 

 A la mort de Méchain en 1804, juntament amb Jean Baptiste Biot va 

contribuir a la mesura del meridià i la determinació del metre. Les seves 

mesures per tota Catalunya, Balears i València van durar de 1806 fins a 

1809, completant així la tasca que va iniciar J.B.J. Delambre. Possiblement 

aquest fet va ser el determinant per posar-li aquest nom de Francisco Aragó 

a un institut que està situat molt a prop de la Meridiana, carrer que segueix 

el meridià que ell va contribuir a mesurar. 

 Va descobrir diversos fenòmens de electromagnetisme que li van valer la 

medalla Copley, al 1825. 

 Els seus treball d’òptica i de la velocitat de la llum al 1838 van ser la base 

de posteriors treballs de científics com Hippolyte Fizeau i Léon Foucault i 

que conduirien a Einstein a elaborar la teoria de la relativitat. 

 A banda dels seus propis treballs, Aragó va ser un impulsor i divulgador de 

la ciència i la tècnica. Va fer profundes reformes a l'Acadèmia de les 

Ciències, imposant-li la missió de divulgació de la ciència, així a partir de 

1835 les sessions de l'Acadèmia es van fer accessibles al públic i als 

representants de la premsa. 

Com a polític: 

 Va ser un dels que el 27 de febrer de 1848 va signar la proclamació de la 

Segona República, sent des d’aleshores ministre de Marina i de les 

Colònies fins al 27 d’abril del 1848; i en tan poc temps va signar el decret 

d’abolició de l’esclavitud. Aquest fet possiblement també va poder contribuir 

a que canviessin el nom a l’institut, ja que als anys 50 hi havia una dictadura 

a Espanya, malgrat si això fos cert, no entenem perquè no es va canviar a 

la dècada anterior.  

 Es va dedicar al foment de la construcció de ferrocarrils i telègrafs elèctrics, 

la retribució dels inventors i la difusió de els ciències experimentals. 

                                                           
16

 http://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_Joan_Dom%C3%A8nec_Arag%C3%B3 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A0tic
http://ca.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%B2nom
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Medalla_Copley
http://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_Joan_Dom%C3%A8nec_Arag%C3%B3


Grup: ULLS CURIOSOS- 201200123 
Autores:Ariadna Barrero, Ivet de la Torre, María García, Júlia Mulero Professora Coordinadora: María del Pilar Menoyo Díaz 

EL CENTENARI DE L’EDIFICI DE L’INSTITUT JUAN MANUEL ZAFRA DE BARCELONA: UNA MIRADA AL PRESENT I AL PASSAT A PARTIR DE L’ESTUDI DE DOCUMENTS I FONTS ORALS.  Página 12 

 

 

I qui va ser Juan Manuel Zafra17? Juan Manuel Zafra Esteban. Va néixer el 24 

de agost del 1869 i va morir el 26 de març del 1923.  

Va ser enginyer de Camins, Canals i Ponts i també inventor espanyol i membre 

de la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals. 

Va destacar per ser autor de una extensa obra científica, entre la que destaca, 

“Construcciones de hormigón armado” i “Nota de su aplicación a obres 

hidràuliques” aquesta última va fer presentada al Consell de Navegació de 

Filadelfia, i del “Cálculo de estructuras”. 

Va ser autor i constructor dels projectes de de Cala i Aznalcózar i inventor d’ un 

aparell per la resolució mecànica d’equacions lineals.  

Si a François Arago li van espanyolitzar el seu nom a Juan Manuel Zafra, li han 

catalanitzat el seu nom en la informació que google maps dóna sobre l’institut18 

Veient aquestes dues biografies, podem dir que els noms de l’institut pertanyen 

a persones molt importants en el camp de les ciències i la tecnologia. 

4.4 DOCUMENTS FOTOGRÀFICS SOBRE  L’INSTITUT.  

Si mirem la pàgina web19 de l’institut trobarem aquestes imatges de la façana: 

  

Detalls de la façana modernista de l’institut J.M. Zafra  (Font: Fotografies de les autores) 

   

                                                           
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_de_Zafra_y_Esteban 
18

http://maps.google.es/maps?q=%22Rogent,+51%22&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-

a&um=1&ie=UTF-8&hl=es&sa=N&tab=wl 

 

19
 http://www.jmzafra.com/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_de_Zafra_y_Esteban
http://maps.google.es/maps?q=%22Rogent,+51%22&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=es&sa=N&tab=wl
http://maps.google.es/maps?q=%22Rogent,+51%22&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=es&sa=N&tab=wl
http://www.jmzafra.com/
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Fotos de l’interior de l’institut J.M. Zafra  (Font: Fotografies de les autores del treball) 

 

El taller durant els anys 60 i el taller actualment  (Font: Fotografies de les autores del treball) 
 

5 100 ANYS DE LA VIDA DE LA HISTÒRIA DE 

L’INSTITUT 

Al 1908 es va projectar un edifici 

destinat a allotjar un alberg nocturn.  

L’alumnat que aniria a estudiar al 

nostre institut es trobava amb una 

Barcelona que estava patint una 

profunda transformació i un 

creixement demogràfic 

d’aproximadament mig milió de 

persones, entre els anys 1900 i 1930. 

Font: Catasús, A (2000-2001) 
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Aquest fet, tot i que va ser la causa d’una transformació 

urbanística de Barcelona molt positiva i important, també va 

provocar l’aparició de moltes malalties a la ciutat. Per aquest 

motiu, es va fer necessària la projecció de nous equipaments 

que pal·liessin la mancança d’atenció cap als menys 

afortunats20. 

 Quan es van fer classes per primera vegada al lloc on ara el 

coneixem, les notícies titulars de la portada de La Vanguardia 

de la seva hemeroteca, poc tenien a veure amb les de 100 anys després, així 

ara es posa les notícies més importants i abans es posaven o anuncis o 

esqueles dels morts. 

Segons Monés (1991, p. 90, taula 4.5) la població al districte de Sant Martí era 

de 67.677 habitants i si consultem21 el cens de la ciutat de Barcelona al 1911 

veiem que la seva població era de 592476 habitants,  

mentre que a 31 de desembre de 2010, era de 1.619.337, sent la població 

estrangera de 282.794, dels quals, 35.955 habitants vivien a Sant Martí22. 

5.2 L’ALUMNAT 

Al llarg d’aquests cent anys han passat moltes i moltes persones i ens fa gràcia 

pensar quants i com serien. No haurien tingut les mateixes cadires i taules que 

nosaltres, però haurien trepitjat les mateixes rajoles que encara es conserven. 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES  MATRICULATS 

CURS TOTAL 

ALUMNES 

NOIS NOIES CURS TOTAL 

ALUMNES 

NOIS NOIES 

1911-12 166 153 13 1931-1932 297 No consta 

1913-14 300 271 29 1935-36 287 No consta 

1914-15 321 291 30 1936-37 275 No consta 

1915-16 356 323 33 1937-38 202 No consta 

1916-17 387 349 38 1939-40 255 No consta 

1917-18 359 319 40 1942-43 212 No consta 

                                                           
20

 http://www.raco.cat/index.php/locus/article/viewFile/23536/23376 
21

 http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/pdf/cap02.pdf 
22

 http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=10&res=e19 
 

 

Portada de La Vanguardia del 14 

d’octubre de 1911 

http://www.raco.cat/index.php/locus/article/viewFile/23536/23376
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/pdf/cap02.pdf
http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=10&res=e19
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1921-1922 223 No consta 1947-48 242 No consta 

1926-1927 317 No consta 1950-51 94 No consta 

1931-1932 297 No consta 1951-52 78 No consta 

(FONT: Les Escoles Professionals Municipals 1890-1990 de Jordi Monés i Pujol-Busquets, p. 96, 97) 

En veure aquestes dades, ens vàrem preguntar què passaria entre 1950 i 1952 

que l’institut va tenir menys alumnes, però la resposta no la sabem, seria 

qüestió d’una nova investigació. 

5.3.EL PROFESSORAT 

Actualment el nombre de professors és de 50 dels quals 33 són professores i 

17 corresponen a professors. 

Nosaltres hem entrevistat a 4 professors, al director perquè ens podria explicar 

coses sobre la celebració del centenari, a un professor jubilat perquè ens 

podria explicar canvis que s’havien produït a nivell de tipus d’ensenyament; a la 

professora encarregada de la biblioteca, perquè ens podria facilitar els 

documents antics sobre la història del centre i al professor encarregat de la 

prevenció de riscos perquè ens podria explicar els canvis que s’havien produït 

en quant als espais de l’institut. 

INFORMACIONS DEL PROFESSORAT SOBRE LA CELEBRACIÓ DEL CENTENARI, ELS CANVIS ACADÈMICS, LA HISTÒRIA DE 

L’INSTITUT I ELS CANVIS EN ELS ESPAIS 

 

NOM DE QUÈ FA ARA? 

MATÈRIES 

QUE HA 

DONAT 

ANYS QUE 

TREBALLA/ 

O VA 

TREBALLAR 

A ZAFRA 

ANÈCDOTES O FETS A REMARCAR QUE ENS HAN CRIDAT 

L’ATENCIÓSOBRE LA HISTÒRIA PASSADA I PRESENT, ELS CANVIS 

D’ESPAIS I DE TIPUS D’ENSENYAMENT 

JAUME 

PRAT 

DIRECTOR 

 

 

Anglès i 

Filosofia 

23 anys Li agrada ser director, perquè és una manera de fer feina per la societat 

i aportar el seu granet de sorra a l’institut. Li fa molta il·lusió celebrar el 

centenari i per això es va celebrar la festa del 14 d’octubre, la plantada 

de 100 alzines a Collserola, la confecció d’una samarreta 

commemorativa i la possibilitat de deixar durant tot aquest curs, 

qualsevol comentari al llibre de visites del vestíbul. 

 

MANEL BODI 

 

 

JUBILAT  

des del 2004 

Tecnologia i 

Taller 

20 anys Recorda que abans d’introduir l’ESO i mentre es feia FP2, es van fer uns 

cursos de l’anomenat Polivalent, (entre el 1985 i el 1989) que substituïen 

a la FP1, on com a novetat l’alumnat podia escollir assignatures que 

s’anomenaven Tallers específics. Mentre als instituts de la Generalitat 

s’estudiava el BUP i el COU, que eren cursos destinats a aquells 

alumnes que volien anar a la Universitat, als de FP se’ls preparava per 

anar a treballar, per tant, una vegada acabada l’EGB als 14 anys, uns 

alumnes escollien estudis per continuar estudiant a la universitat i 

d’altres, una vegada fet l’FP ja buscaven feina per anar a treballar. 

MARGA 

BARJAU 

 

PROFESSORA 

ENCARREGADA 

DE LA 

BIBLIOTECA 

Francès, 

català, 

educació 

visual i 

26 anys Durant dos anys ha estat recopilant tota la documentació original sobre 

al història de l’institut, ha fet fotocòpies i ha elaborat uns dossiers que 

són els que hem consultat.. 

També ens ha fet una conferència en la que ens va explicar que l’institut 
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A continuació les fotos que vàrem fer mentre realitzàvem entrevistes23: 

    

Director                     Professor jubilat                  Encarregat  de riscos         Encarregada de la biblioteca                        

5.3 L’OFERTA EDUCATIVA 

Al llarg d’aquests cents anys, l’alumnat ha fet diferents matèries, segons el 

tipus d’ensenyament que es feia en aquell moment. Com exemple posem el 

programa d’estudis dels cursos 1922-23 i 1942-43, quan encara l’institut es 

deia Francisco Aragó, segons Monés (1991 p. 98-99). 

nivell PROGRAMA DEL CURS 1922-23 PROGRAMA DEL CURS 1942-43 

1 curs Aritmètica. Geometria. Física i Dibuix lineal. Aritmètica. Geometria. Gramàtica. Religió. Ciències i 

Dibuix. 

2 curs Aritmètica. Geometria. Tecnologia i Dibuix 

lineal. 

Àlgebra. Geometria. Geografia. Mecànica. Física i 

Dibuix. 

3 curs Tecnologia. Àlgebra i Dibuix. Àlgebra. Tecnologia. Mecànica. Física i Dibuix. 

Al curs 1942-43 també tenien un curs preparatori, abans de 1r en el que les 

assignatures eren Aritmètica. Geometria. Gramàtica. Religió i Dibuix. 

5.4 LA DIFUSIÓ DEL CENTENARI  

Fins ara, a part d’haver avisat a ex-alumnes i a professorat que havia treballat a 

l’institut per celebrar la festa del 14 d’octubre de 2011, s’ha fet: 

                                                           
23

 El contingut de les entrevistes a l’annex 

plàstica i 

socials. 

no sempre havia estat on el coneixem ara i per tant celebrem el 

centenari de l’edifici. També ens va explicar qui era Francesc Aragó que 

havia donat nom a l’institut des de 1918-19 fins al 1952-53. 

 

AURELIO 

RODRÍGUEZ 

 

PROFESSOR 

ENCARREGAT 

DE PREVENCIÓ 

DE RISCOS 

 

Tecnologia 

 i Taller 

33 anys Ens va explicar la quantitat de canvis que havia vist, a part de la 

construcció d’un nou edifici al 1995, a que l’institut s’havia quedat petit 

per poder atendre als nois i noies que es volien matricular. 

Havia hagut canvis en la distribució d’espais, així, la zona de despatxos i 

menjador havien estat tallers, la sala de professors, la casa del conserge 

i la seva família. 

Pels canvis de tipus d’ensenyament, es van modificar aules per fer 

idiomes, es va fer un laboratori de ciències, es va situar la biblioteca i es 

van fer aules d’informàtica per poder incorporar els primers ordinadors. 

El primer ordinador i que únicament el podia utilitzar el professorat era 

un Olivetti M24, després el van utilitzar a secretaria.   
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1. Guarnir l’institut amb 100 de colors i operacions matemàtiques amb resultat 

100. 

2. Una plantada de 100 alzines. 

3. Hem estat notícia a BTV i al diari El Periódico. 

4. I tenim al vestíbul una tauleta amb el llibre recordatori per tal que tothom 

que vulgui pugui posar què li representa o l’ha representat els anys d’estudi 

a l’institut. 

   

Moments de la plantada d’alzines el 26 de novembre al parc del Guinardó Font: Web de l’institut 

     

Informació de l’institut a la premsa i a la televisió 

I ja al curs passat a la revista de l’institut, es parlava del centenari. Aquí 

mostrem comentaris d’alumnes que figuren al llibre de visites:  

          

Font: Fotografies de l’arxiu fotogràfic de l’institut i fetes per les autores 

6 RESULTATS I CONCLUSIONS 

Si inicialment volíem saber dades sobre les escoles municipals, i 

concretament la nostra,  ara sabem que el nostre institut forma part de les 

escoles municipals de Barcelona, amb les que té un passat comú, tal com 

vàrem saber consultant documentació sobre Les Escoles Professionals 

Municipals des del 1890 fins al 1990 (Monés, 1991), així van començar com 

escoles professionals.  

Uns dels comentaris 

de l’alumnat al llibre de 

visites, que des del dia 

14 d’octubre de 2011 

es troba al vestíbul del 

centre. Tots els 

comentaris són bonics 

de llegir 
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Es tenen dades de que al 1908 s’aprova el Pressupost Extraordinari de Cultura, 

que pretenia l’establiment d’unes escoles de qualitat amb uns principis 

pedagògics avançats: la coeducació, (nois i noies estudiants junts), la 

neutralitat religiosa (no imposar una religió sobre una altra) la utilització del 

català a l’escola24. 

Posteriorment, després d’un període anomenat de Polivalent iniciat al 1984, es 

transformen al 1989 en escoles experimentadores de la Reforma educativa, tal 

com ens ho va dir Manel Bodi (professor jubilat del centre). 

Aquell curs, de 1989-90, es van matricular al nostre institut 594 alumnes, 303 a 

ESO i 291 a FP2 (aquests en horari nocturn) i feien classe 53 professors, dels 

quals 29 eren llicenciats, 15 diplomats, 8 mestres de taller i 1 sense especificar, 

tal com queda enregistrat a documents interns del centre. Actualment el 

nombre de professors, tots ells llicenciats és de 50, amb el 66% de professores 

i el 34% de professors. 

Avui en dia, el nostre institut el formen dos edificis, un centenari i l’altre 

construït al 1995 on estem matriculats 532 alumnes, 390 a ESO i 142 a 

Batxillerat (tots en horari diürn).  

Si inicialment volíem saber dades sobre l’edifici i sobre el seu nom, ara 

sabem que el nostre institut, ha estat un institut itinerant, canviant, ja que en el 

fons va començar a existir al 1892 i no al 1911 com nosaltres pensàvem quan 

deien que celebraven l’aniversari. El que celebrem és el centenari de l’edifici de 

la façana modernista del carrer Rogent, 51 de Barcelona. Ha canviat de lloc, 

des d’estar a la seu de l’Ajuntament del districte, al carrer del Clot núm. 25, 

després al desembre de 1893 va ser traslladada al carrer Joan de Malta núm 

49, fins finalment al carrer Bogatell núm, 6525 que actualment coneixem com a 

carrer Rogent,  al núm. 51. 

Que l’edifici va ser dissenyat per Pere Falqués i Antoni Falguera, malgrat en un 

primer moment no estava pensat per ser una escola, sinó com un asil nocturn26 

i que el curs 1912-13 va iniciar el seu primer curs acadèmic. 

                                                           
24

Revista Barcelona Educació n. 69, març 2009, pp 16-17 
25

 Segons apunts de la conferencia impartida per Marga Barjau, el 2 de febrer de 2012 amb el títol: Cent anys de l’edifici modernista 
construït per Pere Falqués i Antoni Falguera. I dels documents que es troben a la biblioteca del centre. 
26

 http://www.raco.cat/index.php/locus/article/viewFile/23536/23376 L’arquitecte Antoni de Falguera i Sivilla per  Aleix Catasús. 

http://www.raco.cat/index.php/locus/article/viewFile/23536/23376
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Un altre canvi és el del seu nom, des de 1892 al 1918 Escuela de Artes y 

Oficios de Sant Martí de Provençals, del 1918 al 1952 Escuela 

Complementaria de oficios Francisco Aragó i al curs 1953-54, li van posar el 

nom de Juan Manuel Zafra.  

Si inicialment volíem saber canvis en quant a ensenyament i alumnat, ara 

sabem que s’ha anat convertint en una escola on primer es feien estudis 

d’oficis i posteriorment, i amb el nom de Juan Manuel Zafra, ( des de l’any 

1953) es podia estudiar FP, (mecànica, electricitat i electrònica) després 

polivalent i finalment a partir del 1989, l’ESO i el batxillerat. 

El nombre d’alumnes també ha anat canviant, es tenen dades del curs 1911-12 

de 166 alumnes, dels quals 13 eren noies, mentre que ara som 532 dels quals 

259 som noies (però des del 1995, estem  distribuïts en dos edificis). És de 

destacar l’augment de la proporció de noies respecte als seus inicis, del 7,8% 

al 48,68% actual, i si ens centrem únicament en les noies de 1r d’ESO, 

representem el 51,56% del total dels alumnes de primer (66 noies i 62 nois). 

Actualment convivint nois i nois de diferents nacionalitats en un bon ambient de 

convivència, per exemple a 1r d’ESO els estrangers representen el 35,16% del 

total dels 128 alumnes. 

Que l’alumnat que anava fa 100 anys al que ara és el nostre institut podria 

berenar igual que nosaltres xocolata Milka, ja que vam veure que a La 

Vanguardia del 14 d’octubre de 1911 on figura com a propaganda aquest 

producte, però que el comprarien utilitzant com a moneda la pesseta i ara 

nosaltres utilitzem l’euro; una altra diferència és que nosaltres estem 

acostumats a veure la propaganda a color i ells la veurien en blanc i negre. 

Si inicialment volíem saber els records que tenien les persones que porten 

molts anys al centre i fins i tot persones que ja estaven jubilades, ara sabem 

per exemple que els espais que ara coneixem i els seus usos, no sempre han 

estat així; per exemple el que ara és la sala de professors havia estat la casa 

on vivia el conserge i la seva família; cosa que ara, cap dels tres conserges viu 

a l’institut.  

Que el carrer Rogent, abans no era de vianants i que l’edifici on ara fem la 

majoria de classes, el van construir al 1995 i mentre ho feien, no tenien pati i 

per tant, uns grups havien d’anar al terrat a l’hora d’esmorzar i d’altres al carrer. 
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I el que no ha canviat és el terra dels passadissos i dels tallers, malgrat que ara 

algunes rajoles estan una mica fetes malbé, per tant, quan et pares a pensar, 

penses en la quantitat de trepitjades que porten aquestes rajoles! 
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ANNEX 

A-Entrevista a Aurelio Rodríguez professor encarregat de la prevenció de 

riscos de l’institut 

El nostre objectiu era saber tots els canvis que havia viscut relacionats amb la 

distribució d’espais, però ja que teníem l’oportunitat de parlar amb ell durant 

quasi una hora, el vàrem preguntar moltes coses: 

Quan vas vindre a aquest institut? 

Ingresé en este centro en el año 1978. 

Ha canviat l’institut d’abans fins ara?  

Evidentemente desde el 1978 hasta ahora han cambiado mucho las 

instalaciones del instituto: la sala de profesores ha pasado por varios 

espacios de la escuela, en un principio, en el 78, estaba situada donde 

ahora son los despachos de atención a los padres, luego pasó a un aula 

que está en frente del aula 27 informática, y luego está actualmente al 

lado de la biblioteca en la primera planta del edificio antiguo. 

Ets professor?  

Soy profesor del área tecnológica desde primero de la ESO, a cuarto de la 

ESO y de bachillerato.  

 

 

Fotografies del professor Aurelio Rodríguez, mentre ens explicava coses sobre els espais 

Tens plans de la distribució antiga? 

No, lo que tengo son los planos nuevos del edificio y con la estructura 

que hay, incluso tengo los planos del anteproyecto que se quiere hacer 

en el edificio antiguo y los necesito para hacer todo lo referente a riesgos 
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laborales y he hecho planos nuevos que 

pronto los veréis puestos detrás de las 

puertas que son indicadores del lugar donde 

estáis y, en caso de evacuación, que tenéis 

de hacer para cumplir perfectamente el plan 

de emergencia. 

Que és el que t’agrada més de l’institut? 

El aula de tecnología no me gusta, esta 

bastante obsoleta a nivel de espacio. Lo que 

más me gusta del centro es ver el edificio nuevo, me gusta que tengáis un 

patio que es pequeño pero por lo menos tenemos un patio, un gimnasio, 

es decir todo lo que sea nuevo, ver como evolucionan lo de informática, 

ver como evolucionáis y ver que me voy haciendo mayor. Lo de la escuela 

me gusta prácticamente todo. 

Quants anys portes en aquest institut? 

33 años. 

Quin treball t’agrada més professor o director? 

Primero me gusta ser lo que digo siempre: educador, y luego profesor y 

entonces en este orden haber sido director ha sido una experiencia para 

mi muy interesante. 

Amb quants anys vas començar a treballar aquí? 

Yo aquí empecé a trabajar con 23 años y con 27 era el director. 

Com era el primer ordinador que va haver a l’institut? 

Fue el “OLIVETTI M24” y primero fue para uso del profesorado que 

estábamos aquí y luego ya pasó a ser de secretaría de la escuela y 

después empezamos a hacer el profesorado formación en informática y 

comenzamos montando ordenadores en el aula que tenéis en la segunda 

planta donde acaban las escaleras del edificio antiguo. La escuela ha ido 

evolucionando. 

Has après alguna cosa en aquest temps a l’escola? 

Siempre se aprende, en la vida todo es aprendizaje y entonces siempre 

aprendes mucho y corriges muchos errores, pero sobre todo te aporta 
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muchos valores y además te motiva muchísimo porque siempre intentas 

evolucionar. 

Com vas conèixer l’institut? 

A través de La Vanguardia: estaba un domingo en casa y entonces vi en 

la vanguardia que necesitaban profesor en aquel momento en esta 

esquela y entonces mandé por correo el currículum creyendo que nunca 

me llamarían, y entonces un día que estaba en casa y llamaron a la puerta 

unos guarias urbanos y pensé que ya me habían puesto una multa, y era 

una carta certificada para que me presentara en Septiembre. 

Com era el edifici antic abans? 

Del 78 a la actualidad ha habido muchos cambios. Primero este edificio 

no existía, ni el patio, ni la escalera de incendio, solamente existía el 

edificio antiguo, no había comedor, todo eran talleres y aulas nada más, 

además la escuela estaba funcionando de 8 de la mañana a 10 de la noche 

porque se hacia formación profesional de la rama metálica i electrónica, 

entonces cuando yo entre aquí empezamos a hacer la SP1 (formación 

profesional de primer grado) por la mañana, porque solo se hacia SP2 por 

la noche. Entonces los talleres que conocéis (el T1 i el T2), esa pared que 

forma el pasillo junto el comedor, ese pasillo no existía, solo había una 

separación de una pared que dividía el taller 1 i el taller 2 y los lavabos 

que hay abajo tampoco existían, así era la planta primera, todo lo que era 

el comedor, el salón de actos y de más, todo eso era un taller de 

mecánica. Luego arriba en la primera planta vivía el conserje donde ahora 

es la sala de profesores, vivía un matrimonio que eran los conserjes del 

centro i estuvieron durante muchísimos años. Primero el patio era de 

tierra, después conseguimos que nos lo asfaltaran, se montaron unas 

canastas, porque en frente del puesto de periódico vivían otros conserjes 

que se cuidaban del material que había aquí, i una vez que se fueron los 

conserjes ahí se dio plástica i se quitaron todo el material, conseguimos 

también este terreno i se monto un patio, que era de tierra mui diferente a 

lo que tenéis ahora y luego posteriormente ya conseguimos tener este 

edificio nuevo, i entonces yo estaba de administrador dentro y costo 

bastante acabarlo porque hubieron bastantes paradas de constructoras y 
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por fin se acabó i así fuimos ganando espacio en la escuela y mira lo que 

tenemos ahora, podríamos tenerlo mejor, siempre todo es superable i en 

el edificio antiguo la segunda planta no tenían las aulas que tenemos 

ahora de Ingles,.. La primera obra que se hico aquí comenzó por la 

segunda i primera planta de aquel edificio, se fueron adaptando aulas. En 

el año 78 cuando entre no había biblioteca, la biblioteca se gano después, 

cogimos espacio, eso era un aula normal. En los talleres, los profesores 

en todas las aulas habían tarimas de madera, la del taller era de casi 80 

cm de alto y la virgen encima del profe, tenia una visión de unos talleres 

tremendas, y en las aulas también habían tarimas de madera, y poco a 

poco fuimos consiguiendo el aula de música, el laboratorio, se hizo una 

primera obra de laboratorio en el de física y química en la primera planta y 

luego por fin se ha terminado un laboratorio muy moderno como el que 

tenéis ahora y muy bien equipado. 

B-Entrevista a Jaume Prat, director del centre. 

El nostre objectiu era saber què s’havia fet i què es pensava fer per celebrar el 

centenari però ja que teníem l’oportunitat de parlar amb ell durant quasi una 

hora, el vàrem preguntar moltes coses 

1-Des de quan treballes a l’institut? 

Des del 1989 

2-Sempre has treballat com a director? 

No, vaig començar a ser-ho al 1998 

3-Ets professor? De que matèries? 

Sí, d'angles i filosofia. 

4-Quan vas conèixer l’institut? 

Quan em van dir que m’havien assignat aquí. 

5-Qui treball t’agrada més, el de professor o el de director? 

Tots dos m’agraden molt. 

6-Sent director has après moltes coses? 

És clar, sobretot he aprés moltes coses del alumnes i com a professor també 

s'aprèn molt. 

7-Que hi havia abans enlloc de l’edifici nou? 
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Un solar. 

8-Quines festes has celebrat a l’institut? 

El centenari es el més important també fem altres festes com la setmana de la 

ciència, sant Jordi, etc. 

Pel centenari està previst fer una plantada de 100 alzines a Collserola, fer una 

samarreta commemorativa i deixar durant tot aquest curs el llibre de visites 

perquè tothom pugui posar aspectes i vivències que té o ha tingut al llarg de la 

seva escolaritat. 

10-Quina es la part que més t’agrada de l’institut? 

M’agrada molt l’edifici vell perquè la façana és molt maca i la van restaurar fa 4 

o 5 anys. 

11-Quin es el professor o professora més antic de l’institut? 

La Mercè Ventura. 

12-Has viscut l’experiència de ser només nois a l’institut a ser nois i noies? 

No, es va acabar per l’any 76 i 77. 

13- Quines coses han canviat des de llavors? 

Moltes coses, han passat molts anys. Han canviat les lleis, sobretot en 

l'ensenyament. Ara l'ESO és obligatòria fins als 16 anys mentre que abans era 

obligatòria fins als 14 anys. 

14- Has estat present com a director quan es va construir el nou edifici? 

No, no era director. EL nou edifici es va fer entre el 90 i el 95 i jo vaig ser 

director al 98, però ho vaig veure com es va fer. 

15- Actualment quants alumnes hi ha a l'institut? I professors? 

Uns 540 alumnes i 50 professors. 

16- A quin institut vas anar quan eres jove? 

Vaig anar al Sant Josep de Calassanç, al mossèn Broggi i al Salesians. 

17- Quina diferencia hi ha entre aquest institut i al que anaves? 

El primer es que hi ha noies i després que quan jo estudiava la mitat de 

alumnes  deixaven els estudis als 14. Una altre gran diferencia és que quan jo 

estudiava hi havia una dictadura. 

18- Et queien bé els professors que tenies?  

Sí, i tant. He tingut la sort de retrobar-me algun després. 

19- Et senties acollit el primer dia que vas entrar a aquest institut? 
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Sí que em vaig sentir acollit, encara que jo vaig entrar com a professor. 

20- Que vas sentir per primera vegada que vas entrar a l'institut? 

Il·lusió, il·lusió per fer la feina i curiositat, ganes de fer feina. 

21- Des de quan està fundat l'institut? 

Com a escola des del 1892. 

22- Ha sigut sempre un institut? 

No, això a anat agafant diferents noms. 

23- Que vas fer per ser director? 

Doncs mira prenent la decisió de presentar-me i l'ultima vagada vaig obtenir 

una avaluació positiva de part de la inspecció. 

24- Sempre ha sigut el mateix carrer? 

No, el carrer sempre ha tingut el mateix nom, però el carrer a canviat molt, 

perquè el carrer ara és de vianants des de fa uns 15 anys. 

25- Perquè es va construir aquest nou edifici? 

Perquè feien falta més aules. 

26- Fa cent anys que era l'institut? 

Doncs fa cent anys l'institut era un descampat. 

27- Anteriorment qui hi havia com a director? 

L'Emili Pérez. 

28- Com compagines ser director del centre i a la vegada ser professor? 

Doncs fent les dues feines tant bé com sé. 

29- Venen molts alumnes cada any? 

Sí, aquest any hi ha hagut 128, quan teòricament només han d'entrar 90 

alumnes. 

30- I per cada curs? 

Teòricament 90, però a 1º sou 128, a 2º son uns108. 

31- Quin ha sigut el pitjor càstig que has posat? 

Els càstigs no se'm queden en la memòria. 

32- Quina responsabilitat tens té respecte a les celebracions que fa l'institut? 

Jo sóc el responsable al 100%. 

33- Quina celebració t'ha fet més il·lusió participar-hi? 

El centenari la veritat és que m'ha fet molta il·lusió, perquè cent anys és una 

xifra molt gran. 
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34- T'agrada ser director? Per 

què? 

Sí, perquè és una manera de fer 

feina per la societat i aportar el 

meu granet de sorra a l'institut. 

Ja hem acabat. 

Molt bé, moltes gràcies.  

Moltes gràcies 

 

C-Entrevista a la Marga Barjau, professora encarregada de la biblioteca 

Treballa com a bibliotecària des de fa 6 anys. No és bibliotecària, és professora 

de secundària, però com que li agrada, treballa també a la biblioteca. Ella fa 

reforç a la biblioteca. Ha estat com a professora de primària 10 anys. Després 

va passar a aquest centre i va fer classes de català i de socials. Ella va 

proposar que la segona llengua fos el francès, perquè ella parla francès a casa 

seva. Li sembla molt divertit estar a la biblioteca. No s’avorreix, perquè diu que 

els llibres no paren de parlar i que aprèn coses amb els alumnes que venen a 

la biblioteca, ja sigui per dubtes o per interessos. Li agrada molt estar a la 

biblioteca i fer de professora, no ho canviaria. Sent bibliotecària ha aprés 

moltes coses, ha après que el silenci és molt important perquè forma part de la 

concentració. I ha aprés moltes coses de ciències. Llegeix llibres de la 

biblioteca, però no li cal agafar cap llibre i emportar-se’l a casa perquè ella en té 

moltíssims. 

Durant una època l’institut s’anomenava Francesc Aragó, que va ser un senyor 

molt important, hi ha un cràter que porta el seu nom i un dels anells de Neptú 

porta el seu nom. Ell va estudiar els meridians de la Terra. A més va ser 

president interí de la República Francesa.  

Al 1904 van decidir posar el nom de Francesc Aragó a aquest centre. Aquesta 

escola era molt científica. De petita/jove volia ser pintora. Li agrada molt pintar, 

a les seves estones lliures pinta i ho fa molt bé. S’estima molt la gent d’aquest 

institut. 

L’Ivet amb el Jaume Prat 
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Captura de pantalla de l’entrevista de Marga Barjau (Amb Audacity) 

 

D-Entrevista a Manel Bodi, professor jubilat. 

Quan era petit estudiava al col·legi Sant Miquel. 

 

Va exercir com a professor a l'IES Juan Manuel Zafra des de l'any 1984 fins al 

setembre de l'any 2004. Era professor a l’àrea tecnològica i taller. Feia classes 

als alumnes d’ESO i també als de Batxillerat i, segons li semblava recordar, als 

crèdits optatius. 

El primer dia que va arribar a l'institut li va semblar que havien molts alumnes, 

ja que venia d’un centre on el nombre d'alumnes era inferior. 

Va conèixer aquest institut quan encara treballava a l’altre centre, ja que quan 

els alumnes d'allà acabaven el tercer curs havien de venir a aquest institut a fer 

l'examen de revàlida, que era com un examen final. 

Recorda molts professors d'aquella època: en Joan, en Jordi Castells, l’Aureli 

Rodríguez, en Josep María Mira. I amb algun d'ells, com és el cas d'en Toni 

Serrat,  encara es veuen de tant en tant, van a prendre un cafè i inclús alguna 

vegada han anat a buscar bolets. 

Quan es va jubilar, a l'edat de 65 anys i mig, encara no existia l'edifici nou. 

Guarda bons records dels seus alumnes. Alguns d'ells venien de Girona, de 

Santa Coloma, etc. 

La Júlia, gravant amb Audacity 

l’entrevista realitzada al professor 

jubilat: Manel Bodi. 

Foto realitzada per les autores 
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E-Gràfiques dels nois i noies que som actualment i altres informacions  
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Uns dels murals amb 100 de colors que van guarnir l’institut per celebrar 

l’aniversari  (Font: Fotografies personals) 
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Recopilant informació sobre els canvis de noms de l’institut, concretament 

consultant la a Rosa (setembre 2011) Una escola nómada, Francesc Aragó 

versus IES Juan Manuel Zafra (Font: fotografia de les autores) 

 

Model de fitxa lliurada als professors tutors per tal de saber el nombre 

d’alumnes estrangers, nois i noies a cada classe i nivell. 

Ariadna Barrero, Ivet de la Torre, María García i Júlia Mulero  27/02/2012 
Alumnes de 1r d’ESO 
Matèria optativa: Petites Investigacions 
Professora: María del Pilar Menoyo 
 

NOIS Nascuts a 
Espanya 

Nascuts a 
l’estranger 

NOIES Nascuts a 
Espanya 

Nascuts a 
l’estranger 

 
 

     

 
Moltes gràcies per completar aquesta taula! 
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