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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. 

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. 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. 

                                                           
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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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.  

ASPECTES METODOLÒGICS 

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

pla per obtenir les informacions necessàries. Per parelles, ens encarregàvem 

de la cerca d’un determinat aspecte, després ho posàvem en comú, ja fos a 

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

nostra professora i fer el redactat final. 

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

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

Vanguardia, pàgines web, dades estadístiques de població i documents 

antics sobre el centre que estan guardats a la caixa forta i dels quals hi ha 

una còpia a la biblioteca5.  

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

la vida al centre i entre altres coses 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.  

Vam realitzar les entrevistes tenint present 3 fases o moments: 

1. La primera;  la fase de decisió: 

 Escollir les persones a entrevistar en funció dels nostres objectius.  

                                                           
5
 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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 Preparar un guió amb les preguntes. 

 Escollir un lloc on es faria l’entrevista (despatx de direcció, la nostra aula, la 

biblioteca).  

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

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

2. La segona; la fase de realització: 

 Provar si tot funcionava. Preveure un segon pla per si el previst no 

funcionava o sorgia algun problema6. 

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

 Fer-li les preguntes, vocalitzant bé. 

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

3. 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). 

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

vist i plau (en alguns casos va suposar rectificar o modificar algun aspecte). 

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’estranger. 

I per poder realitzar la memòria escrita de la nostra investigació, hem utilitzat: 

1. Per escriure el treball: El processador de textos: Microsof word. 

2. Per enregistrar les entrevistes: El programa Audacity. 

3. Per fer el comptatge de l’alumnat: El programa Excel i l’aplicació de 

càlculs de percentatges, tal com havíem fet a les classes de matemàtiques. 

RESULTATS I CONCLUSIONS 

Ara sabem que el nostre institut forma part de les escoles municipals de 

Barcelona, les quals existeixen des del 1908 quan s’aprova el Pressupost 

Extraordinari de Cultura, que pretenia l’establiment d’unes escoles de qualitat 

                                                           
6
 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. 
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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’escola7. 

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, 658 que actualment coneixem com a 

carrer Rogent,  al núm. 51. 

Que l’edifici va ser dissenyat per Pere Falqués i Antoni Falguera, tal com 

figura a la façana de l’institut, malgrat en un primer moment no estava pensat 

per ser una escola, sinó com un asil nocturn9. 

Un altre canvi és el del seu nom, des de 1892 al 1918 es deia  Escuela 

Municipal de Artes y Oficios de Sant Martí de Provençals, tal com figura 

gravat damunt la porta de l’entrada. Del 1918 al 195210  Escuela 

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

el nom de Juan Manuel Zafra, i que encara manté. 

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,  es podia estudiar 

FP, (mecànica, electricitat i electrònica) després polivalent i finalment a partir 

del 1989, l’ESO i el batxillerat, tal com ens ho va dir el professor jubilat.  

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% 

                                                           
7
Revista Barcelona Educació n. 69, març 2009, pp 16-17 

8
 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. 
9
 http://www.raco.cat/index.php/locus/article/viewFile/23536/23376 L’arquitecte Antoni de Falguera i Sivilla per  Aleix Catasús. 

10
 Segons MONÉS, J. (1991). Les Escoles Professionals Municipals 1890-1990. Ajuntament de Barcelona i segons documents interns 

del centre.  

http://www.raco.cat/index.php/locus/article/viewFile/23536/23376
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al 48,68% actual, i si ens centrem únicament en les noies de 1r d’ESO, 

representem el 51,56% (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. 

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. A continuació les fotos que vàrem fer mentre realitzàvem entrevistes: 

    

Director                     Professor jubilat                  Encarregat  de riscos         Encarregada de la biblioteca                          

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. 

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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