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Des de inicis del segle XIX comença a créixer l’interès per l’ensenyament
universal emmarcat dins de les competències de l’administració pública. Amb la
Constitució de 1812 es legisla per primera vegada en matèria d’instrucció pública i
posteriorment amb la Llei Moyano de 1857 es consolida el sistema educatiu.
Aquesta darrera llei regulà la creació de les Juntes Locals de Primera
Ensenyança que tenien atribuïdes funcions en matèria d’ensenyament en els
municipis. Al 1909 una Real ordre sol·licita que s’informi sobre les condicions
higièniques i pedagògiques de tots els centres del municipis, tan públics com privats,
per tal d’aplicar les millores necessàries per garantir un correcte funcionament.
L’encarregat d’informar era el vocal metge de la Junta, en el cas de Sant Pere de
Ribes Cristobal Cuadras, que fa una detallada descripció dels locals destinats a
escoles públiques i privades, el nombre de nens o nenes que assisteixen a cada un
d’ells i el nom del mestre o congregació que estava al càrrec del centre.
Dades de document
Àrea d’identificació
Codi de referència: CAT AMSPR 11.10. Expedients de la Junta Local de Primera
Ensenyança
Nivell de descripció: Unitat documental simple.
Títol: “Informes sobre les condicions de les escoles”. Títol Atribuït.
Data: 24 d’agost de 1909.
Volum i suport : 4 pàgines, paper.
Àrea de context
Nom del productor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Junta Local de Primera
ensenyança.
Història del productor (s): Segons la Ley de Bases de 17 de julio de 1857. Ley de
instrucción pública de 9 de septiembre de 1857, coneguda com a Ley Moyano i a
través del seu articulat es definiren les Juntes Locals d’Instrucció Pública. Eren
compostes per L’Alcalde, un regidor, un eclesiàstic designat pel respectiu
Diocesà i tres ó més pares de família. Eren nomenats pel Governador de la
província, i tenien les mateixes atribucions que les provincials respecte dels
establiments d’ensenyament els quals en tenien al seu càrrec.
Àrea de contingut i estructura
Abast i contingut: Informe del vocal metge de la Junta Local de Primera
ensenyança de Sant Pere de Ribes en relació a la Real Ordre de 26 d’abril de
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1909 en que es recordava la necessitat de complir amb certs criteris higiènics i
pedagògics en els locals destinats a escoles.
En l’informe es relacionen tots els centres del municipi, el nom dels mestres que
hi eren a càrrec, els alumnes que hi assistien i les condicions tècniques de cada
un dels locals.
Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Documentació de conservació
permanent en aplicació de la Llei 9/1993 de patrimoni cultural català i de la
16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions d’accés: Documentació de lliure accés.
Condicions de reproducció: Lliure.
Llengües i escriptures dels documents: Castellà.
Instruments de descripció: Inventari finalitzat al 2011. Elaborat per Laura Tomàs
Sánchez i Jesús Castillo Prado. Inventari amb caràcter intern, en suport
electrònic, no consultable pels usuaris de l’arxiu. Guia d’arxiu 2012.
Àrea de control de la descripció
Autoria i data: Laura Tomàs Sánchez, 14 d’abril de 2015.
Regles o convencions: Norma de descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció
general d’arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.
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