Fons Escola Unitària Mixta de Calella-Llafranc
ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

Codi de referència
AMP (Arxiu Municipal de Palafrugell)

Nivell de descripció
Fons

Títol
Fons Escola Unitària Mixta de Calella-Llafranc

Data(es)
1950-1976

Volum i suport
0,10 m (1 unitat d’instal·lació). Inclou cinc segells i la clau de l’escola.

ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor
Escola Unitària Mixta de Calella-Llafranc

Història del productor
L’any 1886 un grup de persones de Calella es van proposar crear una escola.
Dos anys més tard l’Ajuntament els hi va donar permís per a la seva

construcció. L’escola, situada a tocar la carretera amb Palafrugell, constava de
dues aules separades (una per nens i l’altra per nenes) i en principi va ser
costejada per les aportacions setmanals dels pescadors. Al cap d’un temps,
donada la dificultat del manteniment econòmic es va acordar traspassar
l’escola a l’Ajuntament. A principis del s.XX l’Ajuntament decidia tornar a posar
en funcionament l’escola de Calella després d’haver estat tancada uns anys. La
creació a Palafrugell de noves escoles a finals dels anys seixanta va contribuir
a la definitiva desaparició de la petita escola de Calella a principis dels anys
setanta. L’edifici, situat al carrer de Chopitea, va ser enderrocat. En el seu lloc
hi ha actualment un parc infantil.

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. Administració
1.2. Comptabilitat i correspondència
2. Vida escolar
2.1. Alumnes

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 (els llibres d’escolarització
i els registres personals dels alumnes) 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
Predomina el castellà.

Característiques físiques i requeriments tècnics
La documentació del fons es troba en bon estat.

Instruments de descripció
S’ha elaborat un inventari del fons realitzat per Gemma Niell, Anna Roura i
Carme Rueda i direcció de M. Concepció Saurí l’any 1990.

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
Dibuixos escolars de Carme Morató que inclou el dibuix de l’escola de Calella
(P-10038), Fons Família Morató.
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ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

Autoria i data(es)
Descripció realitzada per Núria Casellas i Noguer l’octubre de 2011.

Fonts
Inventari del Fons Escola Unitària Mixta de Calella-Llafranc
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