
A Segunda República e a educación 

Entre as reformas que levaron a cabo os gobernos de esquerdas da Segunda República 

destaca a da educación. As autoridades republicanas e socialistas fixeron un gran 

esforzo lexislativo e económico para renovar os métodos, formar os mestres e construír 

novas escolas.  Moitos mestres e mestras participaron do entusiasmo que significaba a 

renovación e o cambio e implicáronse aberta e decididamente nas reformas, por iso 

tamén foron un dos colectivos que máis sufriu a represión franquista. 

 

Para coñecer algo máis sobre as ideas da renovación pedagóxica que tratou de 

establecer a Segunda República, podes optar por elaborar un dos seguintes traballos: 

 

 

 

1.Visualizar o vídeo Las maestras de la república, un documental 

elaborado por encargo de FETE-UGT gañador do Goya en 2014 e 

que podes descargar da Internet (clic na páxina de Karma films, 5 

vídeos). A película está articulada en base a testemuños de 

investigadores e familiares pero tamén incorpora un personaxe 

ficticio dunha mestra da época interpretado por Laura de Pedro.   

 

 

 

 

 

2.Investigar sobre a biografía e a actividades dun mestre ou dunha 

mestra que puxese en práctica o ideario republicano da renovación 

pedagóxica. 

 

 

 

 

 

 

3.Ver e comentar a película A lingua das bolboretas, película 

dirixida por José Luis Cuerda estreada en 1999. Trátase da versión 

cinematográfica de varios relatos do escritor coruñés Manuel Rivas 

publicados no libro Que me queres, amor? A película recolle a 

relación dun neno e o seu mestre durante os meses previos ao inicio 

da Guerra Civil. 

 

 

 

 

4.Elaborar un informe sobre as Misións Pedagóxicas, o ambicioso 

proxecto do Ministerio de Educación republicano para levar a 

cultura a todos os puntos de España. 

 

 

 



 

 

 

 

5.Ler e comentar unha obra clásica sobre o tema da educación 

e os mestres españois durante a Segunda Republica: Historia 

de una maestra, de Josefina Aldecoa, obra á que pertence o 

seguinte fragmento: 

 

A reforma da educación  

Un acontecemento inesperado veu alegrar as nosas vidas. Xa 

nos chegaran noticias dunha creación da República que 

estaba tendo moito éxito por onde pasaba: as Misións 

Pedagóxicas. Un grupo de profesores e estudantes de Madrid 

e outras cidades viaxaban cargados de libros, películas, gramófonos e instalábanse un 

ou varios días nos pobos que máis o necesitaban para compartir coa xente unha festa 

de cultura. Escritores, artistas, intelectuais, sumábanse ás Misións día a día. Oíramos 

falar diso e agora anunciábasenos a través da Inspección que o pobo de Ezequiel fora 

elixido para celebrar unha Misión. (...) Cando circulou a noticia (...) o murmurio 

converteuse en algarabía. Abertamente, a xente preguntaba: Que veñen a facer? É 

para o voto? Canto nos van sacar? (...) O Inspector (...) presentouse no pobo e 

convocou na escola aos veciños. Con discreción e prudencia falou á xente. "Non se 

trata de pedirvos diñeiro. Tampouco se trata de facer propaganda política. Tendes que 

entender que é un esforzo da República apoiado por persoas desinteresadas que 

dedican seu tempo libre a traervos unha festa de cultura" (...). 

- É emocionante e estas xentes non esquecerán o que viviron. (...) Vexo os máis 

pequenos absortos co movemento dos monicreques. Vexo os vellos contemplando por 

vez primeira as imaxes en movemento. Escoito as preguntas dos chicos, máis 

interesados no misterio da máquina que no propio milagre da película. (...) Mundos 

descoñecidos aparecían ante os ollos dos campesiños. Documentais doutros países, 

cine de humor, debuxos animados. A música popular coñecida e amada e aquela outra 

que escribiron xenios universais, todo era seguido en reverente silencio. (...) Os 

aplausos torpes e suaves ao  principio, enérxicos en seguida, cerraron a festa. Algúns 

tiñan os ollos cheos de bágoas. 

Josefina R. ALDECOA. Historia dunha mestra. 1990 


