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Des de l’any 2007 els membres del Grup d’Estudis d’Història de l’Educació treballem en la localització, conservació i
anàlisi de fotografies de temàtica educativa En aquesta línia hem desenvolupat tres projectes de recerca finançats amb
fons públics: Cambios y continuidades en educación a través de la imagen: una mirada distinta sobre el proceso de
renovación educativa. El caso de Baleares (1900-1939) (HUM2007-61420); Inventario y estudio de las colecciones de
fuentes fotográficas para la historia de la educación en Mallorca (1939-1990) (EDU2011-23831); i La fotografía
publicada como representación de los cambios y las continuidades en la cultura escolar (1900-1970) (EDU201452498-C2-2-P), aquest darrer executat entre 2015 i 2017 en coordinació amb la Universitat d’Alcalá de Henares.
Considerem que les fotografies no són mai un reflex objectiu del passat, això no obstant, ofereixen, codificades en
discursos iconogràfics interpretatius, informació específica i/o complementària per al coneixement de la cultura o cultures
escolars. La imatge fotogràfica publicada, sobretot la relacionada amb el món escolar, evidencia en molts casos una
intenció molt més propagandística que no documental. Es pretén mostrar més una escola idealitzada que no pas la
veritable i quotidiana, cosa que amplia la perspectiva d'anàlisi cap a l'estudi de com s'han anat configurant diferents
cultures escolars al llarg del segle XX.

OBJECTIUS

1.Localizar, analitzar i comparar fotografies
escolars del període objecte d'estudi a través
de publicacions il·lustrades de difusió estatal,
establint gèneres i subgèneres segons
temàtiques, interessos, etc.
2. Aportar elements i categories d'anàlisi de les
fotografies amb l'objectiu de generar nous i/o
complementaris coneixements metodològics i
historiogràfics a partir dels resultats de la
investigació.

3. Generar i divulgar nous i/o complementaris
coneixements històrics sobre l'evolució de la cultura
escolar a Espanya a través de la construcció i difusió de
discursos iconogràfics.
4. Contribuir a conscienciar sobre la importància de la
conservació i identificació de les fotografies, el seu valor
didàctic i patrimonial.
5. Promoure la transferència de coneixements a nivell
social i/o institucional, que puguin tenir incidència en el
teixit productiu i en concret en activitats empresarials
relacionades amb els productes culturals.
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