Fons Escola de Llofriu
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
AMP (Arxiu Municipal de Palafrugell)

Nivell de descripció
Fons

Títol
Fons Escola de Llofriu

Data(es)
1924-1985

Volum i suport
1,40 m/l (11 unitats d’instal·lació)

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor
Escola de Llofriu

Història del productor
Llofriu va dependre del districte escolar de Mont-ras, fins i tot després de la seva
segregació de Palafrugell el 1858. L’any 1904 diversos veïns de Llofriu van demanar
la creació d’una escola pública al nucli. L’inspector d’ensenyament de la zona va
recomanar la creació d’estudis oficals a Llofriu. El Ministerio de Instrucción Pública
en va disposar la creació els anys vint. Durant molt de temps s’ocuparien com

escoles edificis que particulars de Llofriu cedien a l’ajuntament (can Saubà, can
Riembau i can Bassa).
L’agost de 1986 l’ajuntament de Palafrugell va adquirir l’edifici de l’escola de Llofriu
(Can Bassa). L’escola disposava d’una única aula unitària on es cursava el primer
cicle d’EGB. El nombre d’alumnes era baix i només es comptava amb un professor.
L’escola va dur el nom de Maria Gràcia Bassa Rocas.
L’any 1998 l’escola de Llofriu va deixar de funcionar i l’edifici va passar a ser un
centre social i cultural.

Història arxivística
El fons va ser conservat a la mateixa escola fins al seu ingrés a l’Arxiu Municipal de
Palafrugell.

Dades sobre l’ingrés
Un cop tancada l’escola va passar a custodiar la documentació l’Ajuntament de
Palafrugell.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

Abast i contingut
Fons que conté la documentació generada de l’administració de l’escola però també
la documentació generada a partir de la pròpia activitat escolar.

Sistema d’organització
1. Gestió escola
1.1. Adminstració
1.2. Comptabilitat i correspondència
2. Vida escolar
2.1. Alumnes
2.2. Material didàctic, exercicis pràctics
3. Biblioteca

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
La documentació és de conservació permanent.

Increments
No es preveuen nous ingressos.

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Condicions d’accés
L’accés a la documentació del fons és públic exceptuant la documentació que fa
referència a les notes acadèmiques dels alumnes i els seus registres personals que
són d’accés restringit fins a la mort de la persona.

Condicions de reproducció
Les reproduccions de documentació es regiran segons la normativa del Reglament
del Servei d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Palafrugell.

Llengües i escriptures dels documents
La llengüa predominant és el castellà tot i que n’hi ha algun en català.

Característiques físiques i requeriments tècnics
En general els documents que formen la unitat de descripció es troben en bon estat.

Instruments de descripció
S’ha elaborat un inventari del fons realitzat per Núria Casellas, amb direcció de M.
Concepció Saurí.

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Existència i localització dels originals
Els originals de la unitat de descripció es troben a l’Arxiu Municipal de Palafrugell.

Documentació relacionada
Fons Família Bassa Rocas
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ÀREA DE NOTES

Notes
Hi ha testimonis escrits i fotogràfics de que Gràcia Bassa va fer de mestra a la casa
familiar de Llofriu, on als primers anys del segle

XX

va instal·lar l’Escola del Cor de

Maria.

ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es)
Descripció realitzada per Núria Casellas i Noguer. Descripció finalitzada l’abril de
2016.

Fonts
Inventari del Fons Escola de Llofriu

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.

