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RESUM :  
La  construcció  d’escoles  a  l’Espanya  del  segle  XX  no  es  pot  entendre  en  bona  part  sense                 
l’impacte  de  la  crisi  finisecular  de  1898.  Va  ser  aleshores  quan  en  amplis  sectors               
intel·lectuals  i  polítics  es  va  accentuar  la  necessitat  de  denunciar  el  precari  estat  de               
l’educació,  de  la  qual  n’eren  indicadors  les  altes  taxes  d’analfabetisme  i  d’absentisme             
escolar   així   com   les   males   condicions   dels   edificis   destinats   a   escoles.   
 
Al  llarg  de  la  ponència  es  posarà  especial  èmfasi  en  les  diverses  polítiques  de  promoció                
de  la  construcció  d’escoles,  ja  sigui  des  del  Ministeri  d’Instrucció  Pública,  la             
Mancomunitat  de  Catalunya  (i  més  endavant  la  Generalitat  republicana),  els  ajuntaments            
i   la   societat   civil   a   través   de   mecenatges,   a   la   llum   de   les   darreres   recerques.   
 
Tot  i  que  es  tractarà  amb  més  profunditat  el  període  1900-1936  també  es  donaran               
pautes  per  entendre  l’evolució  de  l’arquitectura  escolar  durant  el  franquisme  i  la  transició              
democràtica.   
 
S’analitzaran  les  característiques  arquitectòniques  dels  edificis  escolars  així  com  la  seva            
evolució  formal  des  del  monumentalisme  al  regionalisme  arquitectònic  passant  pel           
racionalisme   d’avantguarda.   
 
També  s’identificaran  els  referents  internacionals  d’aquest  tipus  d’arquitectura  així  com           
els   principals   arquitectes   que   participaran   en   tot   aquest   procés.   
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