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PROPOSTA DE FITXA SOBRE ELS MESTRES EXILIATS (4a versió) 

La idea és que cada informació es posi a la columna que correspongui tenint en compte el període en que es va produir (República, Exili, Retorn) 

Tota aquella informació de la primera columna que correspongui al temps en que la persona ha estat al camp de concentració, a banda de posar-la –com li 

correspon- a l’apartat exili (si és que no ha estat en un camp de concentració a Espanya) anirà precedida de CC, que vol dir camp de concentració. 

Aspecte genèric a 

contemplar 

Aspectes 

específic 

Abans de la 

República  

-Durant la República 

(Catalunya / 

Espanya) 

Durant l’exili Retorn 

(Catalunya / 

Espanya) 

Periodització : posar els anys que, en 

funció  de la persona, dura cadascun 

dels períodes(Si fora possible posar els 

anys naturals. Per exemple: 1939-1958) 

1916-1931 1931-1939 1939-?  

Nom: Manel Joan    

Cognom 1: Cluet   

Cognom 2: 

Santiveri 

 

Sexe: Home  

Naixement  Any 23 de juny de 1898    

Població Tarragona     

Comarca Tarragonès 

(Tarragona) 

   

Mort Any   Si mort 2010 

Població    Calella de 

Palafrugell ? 
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Comarca (si escau)     

País     

Causa de mort (si 

escau) 

    

Formació (* 1 

desplegable per a 

cada formació rebuda 

ordenat 

cronològicament) 

Estudis realitzats  Estudis de magisteri    

Escola Normal on 

fa els estudis 

1. Girona 

2. Lleida 

3. Tarragona 

4. Barcelona 

5. Generalitat 

(BCN) 

6. Altres_____ 

   

Any que finalitza 

els estudis 

graduant-se el 23 de 

març de 1916. 

   

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran dels estudis i 

contactes que 

estableix 

    

Població Tarragona    

Comarca Tarragonès 

(Tarragona) 

   

País Espanya    
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Assistència a escoles 

d’estiu i cursos 

1. Sí 

2. No 

    

Si és que sí, quantes 

escoles d’estiu ha fet? 

     

Formació a l’estranger 1. Sí 

2. No 

    

En cas que sí, a quin 

país/països es va 

formar?  

     

Professió (i pràctica 

professional). * 1 

desplegable per a 

cada feina realitzada i 

ordenat 

cronològicament. 

Treball que realitza Mestre d’escola    

Centre de treball Escola a Lleida    

Anys que hi treballa (no s’especifiquen els 

anys que va treballar) 

   

Població Lleida    

Comarca Segrià (Lleida)    

País Espanya    

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran dels estudis i 

contactes que 

estableix 

    

Motiu pel qual 

plega 
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Professió (i pràctica 

professional). * 1 

desplegable per a 

cada feina realitzada i 

ordenat 

cronològicament. 

Treball que realitza Mestre     

Centre de treball Escola Nacional, 

situada al c/Batalla 

del Salado (nº 9) de 

Madrid. 

   

Anys que hi treballa 1927-28    

Població Madrid    

Comarca Madrid    

País Espanya    

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran dels estudis i 

contactes que 

estableix 

Durant el  curs 

escolar 1927-1928,els 

alumnes de l'Escola 

Nacional situada al 

c/Batalla del Salado 

(nº 9), van començar 

a treballar amb les 

tècniques Freinet,va 

esdevenir un dels 

impulsors. 

   

Motiu pel qual 

plega 

    

Professió (i pràctica 

professional). * 1 

Treball que realitza  Mestre d’escola   

Centre de treball  Grup Escolar del   
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desplegable per a 

cada feina realitzada i 

ordenat 

cronològicament. 

Patronat Escolar de 

Barcelona (Escola 

del Patronat) 

Anys que hi treballa     

Població  Barcelona   

Comarca  Barcelonès 

(Barcelona) 

  

País  Espanya   

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran dels estudis i 

contactes que 

estableix 

    

Motiu pel qual 

plega 

 1. Cridat/da a 

files 

2. Depurat/da 

3. Altres______ 

  

Càrrecs professionals 

(*1 desplegable per a 

cada càrrec i ordenat 

cronològicament)  

Càrrec     

Centre de treball on 

desenvolupa el 

càrrec 

(en cas de ser 

inspector, destacar 
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el següent: 

“inspector, cap 

centre específic”) 

Anys que el 

desenvolupa 

    

Població     

Comarca     

País     

Motiu pel qual 

plega 

    

Militància política (*1 

desplegable per a 

cada militància i 

ordenat 

cronològicament) 

Partit on milita  1. Partit 

Republicà 

Català 

2. ERC 

3. Unió Socialista 

4. BOC 

5. PSOE 

6. Partit Radical 

7. Acció Catalana 

8. Acció 

Republicana 

Catalana 

9. La Lliga 
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10. Estat Català 

11. Unió 

Democràtica 

12. PSUC 

13. POUM 

14. Altres____ 

Anys que hi milita     

Població     

Comarca     

País     

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran de la 

militància i 

contactes que 

estableix 

    

Motiu pel qual es 

dóna de baixa (si 

és el cas) 
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Militància sindical Sindicat on milita 1. UGT/FETE 

2. CNT/AIT 

3. Altres:  

Cooperativa 

d’Ensenyança 

Laica. 

1. UGT/FETE 

2. CNT/AIT 

3. Altres:  

  

Anys que hi milita     

Població Madrid    

Comarca Madrid    

País Espanya    

Càrrecs que 

desplega i activitats 

en les que participa 

- A l’agost de 1927, 

va assistir a Tours 

(França), al I Congrés 

de la CEL 

(Cooperativa 

d’Ensenyança Laica). 

- Secretari de 

Finances Federació 

Catalana de 

Treballadors de 

l'Ensenyament. 

  

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran de la 

militància i 

contactes que 

estableix 

    

Motiu pel qual es     
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dóna de baixa (si 

és el cas) 

Càrrecs polítics (*1 

desplegable per a 

cada càrrec i ordenat 

cronològicament) 

Partit / sindicat on 

desenvolupa el 

càrrec 

    

Càrrec que 

desenvolupa 

    

Anys que exerceix 

el càrrec 

    

Població     

Comarca     

País     

Càrrecs que 

desplega i activitats 

en les que participa 

    

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran del càrrec  

    

Motiu pel qual no 

exerceix més el 

càrrec (si és el cas) 

    

Recorregut exili Data en que marxa 

(00/00/0000) 

  1939  
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 Frontera / punt pel 

qual surt del país 

  Catalunya/França  

 Amb qui surt del 

país? 

  1. Amb el 

batalló/exèrcit 

2. Amb una colònia 

infantil 

3. Sol/a 

4. Amb la família 

5. Altres____ 

 

 Camps de 

concentració pels 

quals passa: 

(Camp, localitat, 

país, període en 

que es està en 

cada camp, etc.) 

(Clicar més d’una 

opció si es dóna la 

situació) 

  1. Bram 

2. Argelés 

3. Mathaussen 

4. Agda 

5. Septfonts 

6. Cotlliure 

7. Barcarès 

8. Sant Cebrià 

9. Altres: 

Va estar a 

diferents c/c. 

c/c d’Angulema. 

 

 Participa en 

companyia de 

treballadors durant 

  1. Sí 

2. No 
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la seva estada en 

camps de 

concentració? 

 Persones amb les 

quals freqüenta en 

els camps de 

concentració i 

contactes que 

estableix 

 

    

Recorregut retorn Localitats a les 

quals s’està fora del 

camp: (país, 

localitat i període) 

    

Si hi ha exili, exerceix 

en l’ensenyament de 

nou a l’estranger? 

   1. Si 

2. No 

 

Feines i/o treballs que 

desenvolupa a l’exili 

   - A Santo Domingo 

impartí conferències 

culturals i polítiques. 

Va fer de professor a 

l'Escola Normal de 

San Juan Maguana.  

I professor de la 
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Normal de Ciudad 

Trujillo i catedràtic de 

l'Escola Diplomàtica i 

Consolar de la 

Secretaria de 

Relacions Exteriors. 

Persones amb les 

quals freqüenta en 

l’exili i contactes que 

estableix 

     

Localitats i països on 

resideix a l’exili 

(També introduir els 

anys de residència a 

cada localitat si fora 

possible) 

   - França:  

- c/c.  

- Angulema. 

- República 

Dominicana: 

- San Juan de la 

Maguana. 

- Ciudad Trujillo. 

 

Si hi ha retorn a 

Catalunya, data o any 

de retorn 

    Data o any:  

NO RETORN 

Localitat de retorn     Localitat:  

Si retorna, exerceix en     1. Sí 
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l’ensenyament de 

nou? 

2. No 

Si exerceix 

ensenyament en el 

retorn, a On ho fa? 

    Nom 

escola:____ 

Localitat:__ 

Referències 

bibliogràfiques que 

parlen d’ell/a 

- Sofia Sibís. 

- Treball de Jordi Monés. 

- Tesi Miñambres. 

- Tesi Fernando Jiménez p. 221. 

-   BOSQUEJO HISTÓRICO DEL MOVIMIENTO FREINET EN ESPAÑA. 1926-1939, de  José 

María Hernández Díaz y  José Luis Hernández Huerta, recuperat des de    

http://www.forodeeducacion.com/numero9/012.pdf, pp. 173-75. 

-  "Catalans a la Rep. Dominicana", La Nostra Revista, pp. 185. 

- Pan, trabajo y hogar. El exilio republicano espanyol en America Latina. Dolores Pla Brugat 

(2007). p. 197. 

 

Observacions sobre la 

seva activitat política / 

sindical 

  

Publicacions Llibres (Sí/No)  

Articles pedagògics (Sí/No) 

- Publicacions a la Revista de Pedagoga, entre maig i juliol de 1929, els articles;  «La 

educación nueva en la práctica. La imprenta en la escuela» i «Manera de construir 

el modelo de 1928 de la prensa escolar Freinet», que van ser els primers treballs 

redactats en profunditat a Espanya sobre la imprempta escolar. 

 

http://www.forodeeducacion.com/numero9/012.pdf
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- “La imprenta en la escuela. La última prensa”, Revista de Pedagogia, 135 (1933), 

pp.102-. 

Altres articles (Sí/No)  

Altres observacions a 

tenir en compte 

- A l’agost de 1927 va assistir, amb autorització especial de Primo de Rivera, al Congrés 

Anual de la Federació d’Ensenyament celebrat a Tours (França). 

 

Fonts informatives 

(Cliqueu més d’una 

opció si és necessari) 

1. Família 

2. Documents escrits 

3. Premsa 

4. Internet 

5. Altres: F. Jiménez Mier, Viva la imprenta. Origenes de la educación Freinet en 

España, Tanteo, México-España, 2011; p. 101ss, 210ss, 287, 303ss (publicacions) 

 

Telèfons de contacte 

amb els familiars 

 

 


