CARTOTECA DE
L’INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL
DE BARCELONA
Col·lecció de murals
educatius emprats a l’Escola en les primeres
dècades de la seva història (1914-1936)

TABLEAUX AUXILIAIRES DELMAS,
POUR L’ENSEIGNEMENT PRATIQUE
DES LANGUES VIVANTES
PAR L’IMAGE ET LA METHODE DIRECTE
Aquestes làmines s’empraven per a l’ensenyament de llengües vives.
Van ser editades en sis llengües i daten de finals del segle XIX
a principis del segle XX.

Il·lustren diferents ambients, per exemple,
l’ambient rural o la vida a la ciutat, mostrant
les diferents estacions, l’interior de les cases
o els jocs infantils.
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El suport de la impressió és tela de lona (de l’època) amb un revestiment
tipus hule, igual tractament que el que s’emprava per als mapes murals
en l’estudi de la geografia.
Aquestes teles
es conservaven i
guardaven enrotllades
i en desplegar-les
quedaven subjectes
per dues fustes
(una a dalt i una altra
a baix) que feien de
bastidor i permetien
que es mantingués
recta, durant el seu
ús.
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El mètode directe
va representar
un important avenç en
l’ensenyament
de les llengües modernes.
Tot seguit reproduïm

un escrit del professor
Francesch Pastor mitjançant
el qual demana que s’implanti
l’ensenyament del francès a
l’Escola Elemental
del Treball.

Mars de 1914
Importancia de l’ensenyança del Francès
L’ensenyança d’aquest idioma s’est fet ja obligatoria per a els alumnes de totes les Escoles d’Arts y Oﬁcis d’Espanya.
La Gaceta del 9 de Mars del present any publica els nomenaments dels professors de dita assignatura per a les úniques Escoles en
les que hi mancaba, i eran Jaén, Sevilla, Linares i Cadiz.
Aquesta última d’Arts i Oﬁcis i Belles Arts, com la que tenim a Barcelona establerta en el Palau de Llotja, i en la que no s’ha creat
encara l’ensenyança de dita llenga.
Donat doncs el criteri […] per tot arreu predomina sobre la conveniencia d’aquesta ensenyança en dites Escoles i les condicions
de comoditat que reuneix la nostra ciutat per a’ls qui vénent de fora, no cal duptar que o per l’emprenta de qui li convingui el
trasllat en aquesta ciutat o per iniciativa del mateix Ministre, no tardarém a veure la creació de la Cátedra de Francés en la nostre
Escola de Belles-Arts, anunciant-la a oposició o a concurs de trasllat i corrént a càrrec de la Diputació el sou d’entrada
de 3000 ptas.
¿No seria molt millor que la Diputació prengués la devantera?
La veritat es, quén primer lloc, está molt indicada l’ensenyança de la llengua francesa per a alumnes a quins se concedeixen
borses per a passar al extranger a perfeccionarse, i en segon lloc, que si vé un professor que no sigui catalá l’ensenyansa será
molt defectuosa, almenys per lo que pertoca a la pronunciació.
Per a salvar aquets inconvenients, jo m’ofereixo desde ara a la Comissió per a fer extensiva aquesta ensenyança als alumnes de
Belles-Arts.
Crec sincerament que si les Escoles de la Diputació no han de desmereixa de les del Estat, s’hauria de reorganisar l’ensenyança
del Francés fent-la obligatoria per a’ls alumnes de l’Escola del Treball i extensiva als de la de Belles-Arts amb el concurs
d’auxiliars répétiteurs novament professionals i experts. Perque val a dir-ho, lo que sucseeix en materia d’idiomes a Barcelona,
es que sont molts los qui’n ensenyan pero comptadissims els qui están en condicions d’ensenyarne, i d’aqui la manca de
resultats.
Del plan detallat de la reorganizació s’en podria parlar detalladament, si la idea mereixés en principi l’aprobació de la Comissió
provincial d’Ensenyança.
Francesch Pastor
Professor de l’Escola del Treball.

P.D. Nota del transcriptor. Francesc Pastor acompanyava Josep Albert Barret, director de l’Escola del Treball, el dia que el van assassinar
a trets a la porta de l’Escola. A resultes d’aquest incident Francesc Pastor va ser ferit en una cama i atès a l’Hospital Clínic d’on va sortir la
mateixa nit per recuperar-se a casa. Mesos després es reincorporava a la docència a l’Escola on impartia classes de francès.

