Fons de l’Escola Bellesguard, 1970-1999

INVENTARI

Introducció
L'Escola Bellesguard es va inaugurar el curs 1970-71 com a continuació d'un parvulari
anterior, amb el compromís fundacional entre pares i mestres de fer una escola catalana
amb especial dedicació a la formació humana, sense discriminacions de cap mena
(religioses, intel·lectuals, econòmiques, lingúístiques, etc.).
Els documents de l’Escola Bellesguard van arribar a la biblioteca de la Universitat de Vic
l’any 2000. La seva directora i fundadora, Mercè Torrents i Bertrana, havia mantingut
sempre una estreta vinculació amb la Universitat de Vic i, a la seva mort, la família va fer
donació a la biblioteca de la documentació que es descriu.
Els documents s’han agrupat per temes i dins de cada tema s’han ordenat
cronològicament per cursos escolars. Cada tema s’ha individualitzat en arxivadors
numerats de l’1 al 41, tot i que alguns temes ocupen més d’un arxivador.

Inventari
LLIBRES DE VIDA
Són llibretes on els alumnes anoten les activitats realitzades durant el curs.

 Arxivador 1 – Llibres de vida d’Educació Infantil (1980-1994)
Curs 1980/1981 ……………..........................1 llibreta
Curs 1981/1982 ……………..........................3 llibretes
Curs 1982/1983 ……………..........................3 llibretes
Curs 1983/1984 ……………..........................1 llibreta
Curs 1984/1985 ……………..........................1 llibreta
Curs 1985/1986 ……………..........................1 llibreta
Curs 1986/1987 ……………..........................1 llibreta
Curs 1987/1988 ……………..........................1 llibreta
Cursos 1990/1991 – 1992/1993 ……………..1 llibreta
Curs 1993/1994 ……………………………..........1 llibreta
Nota: Falten els cursos 1988/1989 i 1989/1990 –
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 Arxivador 2 – Llibres de vida d’Educació Infantil (1994-1999)
Hi ha algunes llibretes que enllacen amb un curs de primària.

Cursos 1994/1995 – 1995/1996 ……………..1 llibreta
Cursos 1995/1996 – 1996/1997 ……………..2 llibretes
Cursos 1995/1996 – 1997/1998 ……………..1 llibreta
Cursos 1996/1997 – 1998/1999 ……………..1 llibreta
Curs 1998/1999 ……………………………..........1 llibreta
 Arxivador 3 – Llibres de vida d’Educació Primària (1980-1982)
Curs 1980/1981 ……………..1 llibreta
Curs 1981/1982 ……………..7 llibretes
 Arxivador 4 – Llibres de vida d’Educació Primària (1982-1984)
Curs 1982/1983 ……………..4 llibretes
Curs 1983/1984 ……………..2 llibretes
 Arxivador 5 – Llibres de vida d’Educació Primària (1984-1985)
Curs 1984/1985 ……………..6 llibretes
 Arxivador 6 – Llibres de vida d’Educació Primària (1985-1986)
Curs 1985/1986 ……………..10 llibretes
 Arxivador 7 – Llibres de vida d’Educació Primària (1986-1987)
Curs 1986/1987 ……………..5 llibretes
 Arxivador 8 – Llibres de vida d’Educació Primària (1987-1988)
Curs 1987/1988 ……………..6 llibretes
 Arxivador 9 – Llibres de vida d’Educació Primària (1988-1990)
Curs 1988/1989 ……………..........................5 llibretes
Cursos 1988/1989 – 1989/1990 ……………..1 llibreta

2

 Arxivador 10 – Llibres de vida d’Educació Primària (1989-1991)
Curs 1989/1990 ……………..........................2 llibretes
Cursos 1989/1990 – 1990/1991 ……………..3 llibretes
 Arxivador 11 – Llibres de vida d’Educació Primària (1990-1992)
Curs 1990/1991 ……………..........................3 llibretes
Cursos 1990/1991 – 1991/1992 ……………..2 llibretes
 Arxivador 12 – Llibres de vida d’Educació Primària (1991-1993)
Curs 1991/1992 ……………..........................3 llibretes
Cursos 1991/1992 – 1992/1993 ……………..1 llibreta
Curs 1992/1993 ……………..........................2 llibretes
 Arxivador 13 – Llibres de vida d’Educació Primària (1992-1994)
Cursos 1992/1993 – 1993/1994 ……………..2 llibretes
Curs 1993/1994 ……………..........................4 llibretes
 Arxivador 14 – Llibres de vida d’Educació Primària (1993-1996)
Cursos 1993/1994 – 1994/1995 ……………..3 llibretes
Curs 1994/1995 ……………..........................2 llibretes
Cursos 1994/1995 – 1995/1996 ……………..1 llibreta
 Arxivador 15 – Llibres de vida d’Educació Primària (1995-1996)
Curs 1995/1996 ……………..6 llibretes
 Arxivador 16 – Llibres de vida d’Educació Primària (1996-1998)
Curs 1996/1997 ……………….......................3 llibretes
Cursos 1996/1997 – 1997/1998 ……………..1 llibreta
Curs 1997/1998 ……………..........................1 llibreta
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 Arxivador 17 – Llibres de vida d’Educació Primària (1997-1999)
Cursos 1997/1998 – 1998/1999 ……………..3 llibretes
Curs 1998/1999 ……………..........................3 llibretes

LLIBRETES DE TEMES DIVERSOS
 Arxivador 18
Llibretes del delegat
En aquestes llibretes s’hi anoten els acords de les assemblees dels alumnes.

Cursos 1982/1983 – 1987/1988 ………………..5 llibretes
Nota: Falta el curs 1984/1985

Llibretes del majordom
En els alumnes més grans se’ls adjudica un càrrec rotatori per fer tasques de suport a
l’administració de l’escola, com pot ser contestar el telèfon, fer encàrrecs diversos, anar
a buscar el correu, etc. i els alumnes anoten en una llibreta el que fan diàriament durant
el temps que ocupen el càrrec.

Cursos 1987/1988 – 1997/1998 ………………..10 llibretes
Llibreta del pla de neteja
Curs 1985/1986……………………..1 llibreta
Llibreta d’anotacions de convivències a Parets
Curs 1983/1984……………………..1 llibreta
Llibreta de registres de lectura
Curs 1985 /1986 ………..1 llibreta
Llibreta de reculls de poesia i club de poetes
1989 – 1998 ……………….3 llibretes
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LLIBRES DE SANT JORDI
Publicacions anuals fetes de manera artesana a l’escola. Alguns anys són reculls dels
Jocs Florals, altres són reculls de treballs sobre el barri de l’escola i la majoria són
contes, dibuixos i textos diversos. Hi ha un grup unitari que són els llibres d’acordió fets
per nens d’Educació Infantil.

 Arxivador 19 – Llibres de Sant Jordi d’Educació infantil (format acordió)
Són fets amb cartolina plegada. Tots són manuscrits.

Dècada 1970 ……………..22 exemplars
 Arxivador 20 – Llibres de Sant Jordi d’Educació infantil (format acordió)
Són fets amb cartolina plegada. Tots són manuscrits.

Dècada 1980 ……………..43 exemplars
 Arxivador 21 – Llibres de Sant Jordi d’Educació infantil (format acordió)
Són fets amb cartolina plegada. Tots són manuscrits.

Dècada 1990 ……………..26 exemplars
 Arxivador 22 – Llibres de Sant Jordi d’Educació primària (1970-1976)
Curs 1970/1971………………….3 exemplars
Curs 1972/1973………………....5 exemplars
Curs 1973/1974…………….......7exemplars
Curs 1974/1975 ………………….1 exemplar
Curs 1975/1976…………………..9 exemplars
 Arxivador 23 – Llibres de Sant Jordi d’Educació primària (1976-1979)
Curs 1976/1977……………………9 exemplars
Curs 1977/1978……………………12 exemplars
Curs 1978/1979……………………6 exemplars
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 Arxivador 24 – Llibres de Sant Jordi d’Educació primària (1980)
Curs 1979/1980………………………..20 exemplars
 Arxivador 25 – Llibres de Sant Jordi d’Educació primària (1982-1990)
Curs 1982/1983………………………..4 exemplars
Curs 1984/1985………………………..2 exemplars
Curs 1985/1986………………………..6 exemplars
Curs 1986/1987………………………..4 exemplars
Curs 1988/1989………………………..4 exemplars
Curs 1989/1990………………………..1 exemplar
 Arxivador 26 – Llibres de Sant Jordi d’Educació primària (1990-1999)
Curs 1990/1991………………………..7 exemplars
Curs 1992/1993………………………..4 exemplars
Curs 1993/1994………………………..3 exemplars
Curs 1994/1995………………………..7 exemplars
Curs 1996/1997………………………..1 exemplar
Curs 1997/1998………………………..5 exemplars
Curs 1998/1999………………………..3 exemplars
REVISTES DE L’ESCOLA
Revistes pensades, escrites, dibuixades, impreses i enquadernades a l’escola.
Hi ha 4 sèries: Perfuns del Bellesguard, El Bellesguadàs, El Bellesguardí i el Full
informatiu.

 Arxivador 27 – Perfums del Bellesguard (1978-1979)
Núm. 0-Núm. 11 (falta núm. 8) ............63 exemplars
 Arxivador 28 – Perfums del Bellesguard (1981-1993)
Núm. 12-Núm. 20 ...................49 exemplars
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 Arxivador 29 – El Bellesguardàs (1985 – 1986)
Revista mecanografiada feta pels nens de Cicle superior de l’escola.

Núm. 0-Núm. 4 ...................18 exemplars
 Arxivador 30 – El Bellesguardàs (1986– 1987)
Revista mecanografiada feta pels nens de Cicle superior de l’escola.

Núm. 5-Núm. 7 ................... 20 exemplars
 Arxivador 31 – El Bellesguardí (1984– 1987)
Revista mecanografiada feta pels nens de Cicle mitjà de l’escola.

Setembre 84 - Tardor 87................... 25 exemplars
Núm. Extra 1988 de la revistes El Bellesguardí i el Bellesguardàs
enquadernats junts….........................6 exemplars
 Arxivador 32 – Full Informatiu (1980-1993)
Butlletí de l’escola de periodicitat setmanal. Consta d’un sol full (Din A4).
Tots els butlletins estan escrits a mà, majoritàriament pels alumnes. Contenen notícies
del món i de l’escola repartides en tres apartats: “Saps que…”, “T’has fixat en …” ,
“Recorda que...”.

Curs 1980/1981 …………………………………..Núm. 1- 16 (falta 4-5,8,11, 13)
Curs 1985/1986 ………………………………….. Núm. 0- 11
Curs 1986/1987 ………………………………….. Núm. 1- 28 (falta 7,9,21-22,24-27)
Curs 1987/1988 ………………………………….. Núm. 1- 22 (falta 5,10-11,14,16-21)
Curs 1989/1990 ………………………………….. Núm. 1- 15
Curs 1990/1991 ………………………………….. Núm. 1- 8
Curs 1991/1992 ………………………………….. Núm. 1- 5
Curs 1992/1993 ………………………………….. Núm. 3- 5 (falta 1-2)
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MEMÒRIES DELS CURSOS ACADÈMICS
Anualment per classes o per cicles es feia una memòria de com havia anat el curs
acadèmic, la dinàmica de grup, les activitats, les programacions, etc.

 Arxivador 33 – Memòries
Curs 1975/1976 – 1987/1988 ..................................13 dossiers
 Arxivador 34 – Memòries
Curs 1988/1989 – 1997/1998 ..................................10 dossiers
EXPERIÈNCIES ESCOLARS
Recull de documents de la pràctica educativa de l’Escola Bellesguard.

 Arxivador 35 – Experiències escolars
>> Treballs d’alumnes d’experiències escolars (Experiències a Parets).
>> Plans de treball de professors d’experiències escolars (la biblioteca a
l’escola, el diari escolar, etc.).
>> Jornades de pau a l’escola (material de les jornades).
>> Títols: mostra d’impresos que es donaven als alumnes fruit de les
experiències escolars (títols certificant la bona actitud, records de jocs
florals, etc.).
>> Veredictes dels Jocs Florals.
>> 2 cartells (DinA3) en un sobre a part.
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MATERIAL DIVERS
Recull de material de tipologies diverses, que inclou algunes col·leccions i també
material per a la comunicació i el màrqueting de l’escola.

 Arxivador 36
>> 1 carpeta de fundes de plàstic amb punts de llibre, alguns fets pels
alumnes de l’escola i d’altres no.
>> 1 carpeta de fundes de plàstic amb programes de festes i celebracions de
l’Escola Bellesguard (Nadal, Festa final de curs i Fira de Parets) de 1974 a
1998.
>> 1 dossier amb programes de celebracions d’alguns aniversaris de l’escola.
 Arxivador 37
>> 1 carpeta de fundes de plàstic amb material divers (tríptics, adhesius,
punts de llibre, etc.) per fer difusió de l’escola.
>> Estoc de tríptics duplicats.
MATERIAL AUDIOVISUAL
 Arxivador 38
>> 1 carpeta de fundes de plàstic amb 120 diapositives fetes per David
Altimir.
>> 6 vídeos VHS amb gravacions de festes escolars (1985, 1987-88, 1991,
1993, 1994 i un sense datar).
>> 5 cintes de casset amb gravacions de concerts de Nadal (1989- 1193).
>> 1 CD-Audio del concert de Nadal 1998.
>> 1 àlbum amb 11 fotografies de festes de l’escola.
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ORGANITZACIÓ I HISTÒRIA
Són documents que fan referència a l’ideari de l’escola, la seva organització interna i la
relació amb els pares.

 Arxivador 39
>> 2 llibres d’actes.
>> 1 dossier amb correspondència.
>> 1 dossier amb documents: Relació família-escola.
>> 1 carpeta amb documents d’organització, ideari i projecte educatiu.
 Arxivador 40
>> Circulars als pares de l’escola (1981-1999)
MEMÒRIES DE PRÀCTIQUES I ESCRITS SOBRE L’ESCOLA BELLESGUARD
 Arxivador 41
>> 6 treballs

10

