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DADES CATALOGRÁFIQUES 

 
    

 
Autor  Desconegut  

Lloc de producció  Desconegut 

Lloc de  

procedència  
Casa Museu 

 

Títol/nom  

objecte  
Pupitre 

 

Data Principis segle XX 

Mesures 51x42x82 

Materials/técnica  Madera.  

N.º Inventari 98  

Ubicació en el  

museu  
Primera planta / dormitori dels xiquets 

  
DESCRIPCIÓ                   

 
Pupitre de fusta individual pintat en blau amb tapa abatible, petit compartiment interior i recipient de porcellana 

per a la tinta. A l'interior de la tapa apareix un nom, possiblement el de la seva propietària "Anita Guzmán". Dins 

s'exposa un quadern manuscrit i tres llibres escolars de l'editorial Dalmau Carles Pla S.A., de Girona fundada per 

Josep Dalmau Carles en 1904 i especialitzada en pedagogia i llibres escolars: La Enciclopedia  de Grado Elemental,  

El primer  manuscrito   y la Enciclopedia  Cíclico  Pedagógica  de Grado Medio  
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RELECTURA 
 
 

Tema Relacionat  Gènere i educació 

Relectura                              
 L'accés a l'educació formal en la comarca de l'Horta es va desenvolupar de manera 

gradual, limitada i desigual.  El model  escolar  configurat  per l'Estat  mitjançant  la legislació 

que regularà l'ensenyament entre 1860 i 1940, es correspon amb les construccions socials 

pròpies d'una societat patriarcal, basada en una interpretació de les diferències entre 

homes i dones, clarament desfavorable a les segones. La formació de xiquets i xiquetes 

estava  orientada  a     la consolidació   de     la divisió  sexual  del  treball:  es  va planificar  

un ensenyament en escoles separades i el currículum femení atenia fonamentalment  a 

qüestions  domèstiques.   Així  la  Llei  Moyano  de  1857  contempla  les  següents  “Labores 

propias de su sexo. Elementos del dibujo aplicado a las mismas labores. Ligeras 

nociones de Higiene doméstica”. Els lleugers avanços produïts en l'etapa republicana cap a 

la coeducació, van patir una reculada en l'escola del nacionalcatolicisme, que, fonamentat  

en el vell  determinisme  biològic,  assigna  a la dona  un rol d'esposa  i mare dins de l'àmbit 

domèstic. 
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