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DONES BATXILLERES ALS ANYS 60:
entre el conservadorisme i la modernitat
Mª del Carmen Agul/ó Díaz. Universit at de Valencia

1 . Bova o batxillera? De la boba elección
sin duda hiciera.
a histórica exclusió de les dones de l' amb it públic ha comportat que reberen una educació
ue les ha al lunyades del poder ec onomic ,
- ic i social. No sois la Universitat , sinó fins i tot
est udis de Batx illerat , desti nat s a fo rm ar l'elit
:e la societat, els han estat vetats. És més, ment re
:erme batxiller s'ha associat a homes posse'idors
: n t ítol academi c, el de Batx illerat, garant de cul:-·a. el de batxillera s'ha tenyit d'un t o iro ni c i de
~enyspreu, desqual ifi cador i insultant , en tot sem: a t al de preciases ridícules de les quals es
: ... ava Moliere. Matís ben documentat en la historia
:ie a lit eratura, on , frontal celebre Batx il ler Carrasco
:)E
uixot de Cervantes, trobem a les dones de
_::::>e de Vega, de les quals ens di u que es preferib le
OL siguen boves, ignorants, que batxilleres, perqué
a: :>0ssessió d'ingen i i cultura dific ulta la bona
e ci ó del rol d'esposa , mest ressa i mare, que
es e seu destí natural:

=

=

· me casara agora -y no te espante
:: a opinión, que alguno la autoriza-,
e dos ex tremos: boba o bachillera,
e la boba elección sin duda hiciera" .
(LOPE DE VEGA , Fél ix , 215)
::..:- :::

ra sc urs deis segles les dones continuarien

:ir-·, 31:ies ct·una educació secundaria, fins que !'arribada
211

.s~. . a finals del XIX, de polítics liberals facilitaría

el seu accés als estudis ofic ials de Batxillerat. Durant
el sexenni revolucionari , mitjanQant un decret de
1871 , s'establiria que les alumnes podien matricularse i examinar-se d'estudis de segona ensenyanQa en
un establi ment oficial , perqué no hi havia cap
disposició legal que de manera expressa ho prohibira,
pero no podien assistir a classe pels inconvenients
que "dado el estado de nuestras costumbres, podría
ocasionar la reunión de ambos sexos en la clases".
Al 1888 (RO 11/ 06/ 1888) s'especificaria que si alguna dona sol· licitava matricular-se de manera oficial ,
caldria elevar consultes per tal que l 'autoritat decidiría
en funció de cada cas i, per fi , la promulgació de la
llei de 8 marQ de 1910 regularía el lliure accés als
estudis de Batx illerat.
En 1882, Mª Amelía Perales García i Manuela Solis
de Ciarás , es t itularen Batx illeres en l'l nstitut Lluís
Vives de Valencia . Elles serien les pioneres.
Durant la Dictadura de Primo de Rivera, a la provínc ia
de Valenc ia es va crear un nou institut , el de
Requena, on, igual que al Lluís Vives , no es va
produi r separació de sexes.
En els anys republicans , la creació en 1933 de dos
nous inst ituts nacionals, de caracter mixt, el Vicente
Blasco lbáñez1 a Valenc ia, i el Luis Simarro a Xativa ,
i un terc er Lo Palleter al Grau de Valencia ( 1936) ,
j unt als de caracter local de Gand ia i Alzira i les experiencies de l 'lnstítuto-escuela i, en plena guerra
c ivil de! 'Instituto para obreros, faria que continuara
incrementant-se , de manera forQa significativa, la
matrícu la de les alumnes. Augment al qual donava

Vicente Blasco Ibáñez en el franquisme canviaria el nom a San Vicente Ferrer.
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suport la valoració positiva que l'ideari republica
atorga als estudis de les dones, i l'exigéncia del
títol de Batxillerat per tal de cursar els estudis de
Magisteri, d'ampla d.emanda. A més, es produiria
una major incorporació de professores als claustres
deis lnstituts, eixida professional nova i adequada
per a les, cada vegada més nombrases, titulades
universitaries. Cal remarcar que els espais i currículums compartits i idéntics per ambdós sexes caracteritzaran aquesta etapa, fent que la coeducació
iniciara un curt camí com a proposta educativa.
La victoria del franquisme comporta la subsidiarietat
de l'Estat respecte a l'església católica en educació
i es redu'iren a quatre els lnstituts existents a Valéncia2. A la capital el Luis Vives, masculí; i I' Instituto Femenino San Vicente Ferrer. Els altres
dos, serien mixtos, amb estricta separació d'alumnat segons el sexe: els de Requena , i Xativa l'antic Luis Simarro, al qual canviaren el nom pel
de José de Ribera-.
Durant 30 anys no es va crear cap lnstitut Nacional
nou en tota la província de Valencia. El primer seria ,
en 1963, el José Segrelles d'Albaida, mixt.

2. De com la Sección Femenin~ va
intentar feminitzar les batxilleres.
La ideología del nacionalcatolicisme donaria suport
teoric a l'educació durant el franquisme. Assentada
en els pilars de la reivindicació del patriotisme espanyol i la imposició de la religió católica , comporta
l'exclusió deis centres educatius de la resta de cultures de l'Estat, i l'obligatorietat de cursar continguts
i realitzar activitats de caracter polític i catolic des
de l'escola a la Universitat.
Un pensament que inclou i fa propi el discurs
patriarcal que implica la defensa de la identitat femenina de "La perfecta casada ". Tornen els plantejaments més tradicionals i conservadors d'exclusió
de les dones deis estudis de secundaria, al considerar-los innecessaris per a la seua missió social de
mare i esposa, i perillosos pel grau d'intel· lectualització que suposaven. La dona intel·lectual era l'an-

tinomia de la "mujer de la Nueva España " i en un regim polític que recuperava com a funció social de
les dones ser "ángeles del hogar", la ciencia doméstica hauria de ser el seu Batx illerat:
"La mujer tiene obligación de saber todo lo que
podríamos llamar parte femenina de la vida; la
ciencia doméstica es quizá su bachillerato. Un
arquitecto no puede ser bueno si no dibuja bien;
un ingeniero, sin el conocimiento de las matemáticas, sería un fracaso; lo mismo sucede con
las mujeres: su base fundamental es /a casa;
guisar, planchar, zurcir, etc ... son otros tantos
problemas que, en un momento dado, deberá resolver; por lo tanto, debe capacitarse para ello".
(SECCIÓN FEMENINA , 1956, 624).
És per aixo que , en un intent de compensar l'adquisició de conei xements que durien les batxilleres a
entrar en el mercat laboral i, per tant, a l'ambit
públic, serien els estudis de secundaria el nivell
educatiu que disposaria d'una legislació més abundant
per remarcar la importancia de cursar les alumnes
assignatures "perla vida de la llar", que les capacitaren per exerci r el seu paper de mares i mestresses,
encara que gaudiren d'un treball extradoméstic que
els permetria autonomía económica i afectiva.
Per altra banda, el catolicisme, per raons morals,
exigi a una estricta separació d'espais per als dos
sexes , en especial en l' adolescéncia, etapa vital
quan s'estudiava el Batxillerat. Calia seguir els
"preceptos" de l'Encíclica Divinis lllius Magistri:
"Los sex os, según /os admirables designios del
Creador, están destinados a completarse recíprocamente y constituir una unidad idónea en la familia y
en la sociedad, precisamente por su diversidad corporal y espiritual, la cual por esta misma razón debe
ser respetada en la formación educativa; más aún,
debe ser fomentada con la necesaria distinción y
correspondiente separación, proporcionada a las
varias edades y circunstancias. Estos principios
han de ser aplicados, según /as normas de la prudencia cristiana y según las condiciones de tiempo
y lugar, no sólo en todas /as escuelas, particularmente
en el período más delicado y decisivo para la vida,
que es el de la adolescencia" (VVAA, 1935, 605).

2. Se suprimiren els de Gandia i Alzira, i les experiencies de I' Instituto-Escuela i /'Instituto obrero.
3. La Sección Femenina de Falange Española fou creada en 1934 com la branca femen ina del partit de ca ire feixista Falange
Española. M algrat que en els seus orígens les dones que la formaven pe rt anyien al SEU , és a dir, eren universitaries, la
primera i única Delegada Nacional en tata la seua exi stenc ia fou Pilar Primo de Ri vera , german a del Fundador José Antonio,
una dona que no havia cursat ni el Batx illerat .

Dones batxi/leres a/s anys 60: entre el conservadorisme i la modernitat

El franquisme, perdonar compliment
a aquests ideals, duria a terme
dues mesures: la separació de sexes
i la feminització del currículum.
Foren nombroses les ordres promu lgades establint la separació de sexes de l'alumnat en totes circumstancies, amb una finalitat preventiva. Antonio Onieva, insisteix en la
immoralitat que suposa la coeducació en !'adolescencia:

Formación
Politico-Socl_al

"La convivencia de seis horas
diarias no parece conveniente,
SE,G,UNDO CURSO
especialmente en los últimos
DE BACHil.LERATO
años escolares. El problema trasciende el plano docente para
convertirse en moral. Todos los
moralistas de conciencia impugnan dicha convivencia de seis horas diarias en
un mismo recinto argumentando los peligros
que representa para la niña, a causa de la precocidad de esta, cuya sexualidad se despierta
antes que la del varón, y que sólo vela el
instintivo recato de la mujer española " (ONI EVA,
A. J., 1961, 314).
La mesura més radical per complir aquest precepte

;ou la creació d' lnstituts Nacionals d' Ensenyament
itj a Femenins, una de les més primerenques del
"'ranquisme. Objecte d'un decret de set embre de
9364, seria elevat a rang de llei al ser incorporat a
·artic ulat de la Ley de Ordenación de la Enseñanza
edia de 1953, del període ministerial de Joaquín
R iz Jiménez5 . En ella , en el capítol 11 s'establ ia:
"En la Enseñanza Media se aplicará el principio
de una educación separada para los alumnos de
uno u otro sexo " (art 15); "los Institutos Nacionales de Enseñanza Media podrán ser masculinos,
femeninos y mixtos " (artº 23); "los Institutos
masculinos no podrán admitir inscripciones ni verificar pruebas de alumnado femenino, ni los femeninos de alumnado masculino. En los Institutos
mixtos la enseñanza y la educac ión se dará por
separado a alumnos y alumnas " (artº 24) .

La preocupació perla segregació
d'espais condicionaría els projectes arquitectonics per a la
construcc ió deis centres
d'EE.MM. Hi hauria edificis per
, alumnat d'un únic genere (femení
o masculí) i mixtos, pero amb
dependencies separades per homes i dones, reflectint en la
seua estructura la dualitat d'espais desitjada pel legislador (ales
diferents i un espai comú). Un
exemple ens el proporciona el
projecte de l'edifici pera l'lnstitut
Nacional d'Ensenyament Mitja
d'Albaida, on es destinava una
ala per a l'alumnat masculí i
una
altra per al femení. Quan es
1
va inaugurar, pero, els conflictes
que es produ·ien en la societat travessaven les
paret s de les aules i canviaven relacions, imposantse la realit at d'un augment de l'alumnat femení,
que conduiria a una manca d'espai material per
poder mantenir !' obl igada separació, per la qual
cosa la convivencia en les aules fou inevitable. Al
princi pi , les alumnes se situaven a !'esquerra i els
alumnes a la dreta, o elles en els bancs de davant
mentre ells ocupaven els de darrere. A poc a poc,
la barreja es va generalitzar i la separació seria inexi st ent quan es va implantar el BUP i el COU als
anys 70.
Dins d'aquests espais separats , s'impartiria un
currículum diferenciat, marcat pel segell del genere,
que en el cas de les dones comportaria una feminització , concretada en !'existencia d'assignatures
específiq ues per a elles , i d'altres que adaptaven
els programes a les característiques propies de
cada sexe .
Ja en 1941, una ordre Ministerial havia establert
!'ex istenc ia de les Escuelas de Hogar en cada
lnstit ut femení, amb pressupost propi i plantilla de
professores, integrada per una directora i una professora per cadascuna de les assignatures a impartir,
que eren 6 nomenades pel Ministeri d'Educació a
proposta de la Sección Femenina .

...:.. Decret 127 de 23/ 09/ 1936. Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España. Burgos 25 septiembre 1936. Signa
el decret Miguel Cabanellas. Ord en 4/ 09/1936.
5. Ley de Ordenac ión de la Enseñanza Media promu lgada el 26 de febrer de 1953. B. O. E. 27/ 02/ 1953
- Les Ordres de 30/ 06/ 1941 i 9/ 03/ 1943, reglamentaren la creaci ó ofic ial de les Escuelas de Hogar i les assignatures que
impartien.
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"Art. 77.- El Bachillerato cursado en los Centros
docentes femeninos podrá regirse por un plan
propio, en el que figurarán obligatoriamente las
enseñanzas adecuadas a la vida del hogar y
aquellas que especialmente preparen para profesiones femeninas.
Art. 85.- La Formación del Espíritu Nacional, la
educación Física y, para las alumnas, además,
las enseñanzas del hogar, serán fundamentales ,
obligatorias y debidamente atendidas en los
planes de todos los cursos, en los horarios escolares, en los exámenes y en las pruebas de
Grado. "
El Plan de estudios de Escuelas de Hogar en Enseñanzas Medias (Ordre 11/ 07/1950), confirmat
en la Llei d'Ensenyament Mitja de 1953, distribuiria
les assignatures al llarg deis set cursos de Batx illerat elemental i superior, programant tres hores
setmanals 7 per tal d'impartir-les. En el Batxi llerat
Elemental era:
ir Curs: Labores del hogar (c ostura) , Formación familiar y social.
2n Curs: Labores del hogar (c ostura), Formación
familiar y social.
3r Curs: Labores del hogar (costura), Formación familiar y social.

4t Curs: Labores del hogar
Trebal ls manuals.

(tall

confecció),

1 en el Batxi llerat Superior:
5é Cu rs: Tall i confecció (l lenceria), cuina, economía
domestica, treballs manuals.
6é Curs: Economía domestica, puericultura, tall
confecció (mod isteria), cuina 8 •
Avarn;ats els anys 60 , l'estudi de les materies específiques continuava sent obligatori pera les estudiants
de Batxi ller, perqué la Sección Femenina considerava
que "ning una mujer debe ignorar lo que constituye
su quehacer fundamental en la existencia. Para
ello han sido creadas nuestras Escuelas de Hogar"9 •
Dins d'aquest concepte de dona esposa i mare, cal
emmarcar !'exi stencia deis diferents programes d'educació ñsica. L'assignatura intentava donar resposta,
en el cas deis homes, a l'ideal del soldat espanyol,
raó que explic a que es tractara d'una formació pre
o paramilit ar, dirigida pels instructors de la Delegación
Nacional de Juventudes. En el cas de les dones,
cali a formar futures mares fortes i saludables:
"La educac ión física de las mujeres requiere
especial cuidado .. . Interesa sobremanera que
la mujer crezca sana, fuerte y bien conformada ...
Para alcanzarlo es preciso que realice un ejer-

7 . Art. 6º del Decreto de 12/ 06/ 1953, reajustat en 1963. A partir de la lle i d'educac ió de 1945 i la d'ensenyaments mitjans
de 1953, !'estructura del sistema educati u era la seg üent : període d' obligat orietat de 6 a 12 anys, es cursava en l'escola .
Als 10 anys es podia rea lit zar !'examen d'i ngrés que facil it ava l'accés al Bat xillerat , cursat en centres de secundaria , dividit
en Batxillerat elemental (de 10 a 14 anys) amb una prova de revalida per obteni r el títol , i el Batxi llerat superior, de
Ciencies o de Lletres , deis 14 als 16 anys. En fi nalitzar, amb la superac ió d'una prova de reval ida, s'obtenia el títol que
permetia cursar el Preuniversitari , obligatori per accedi r a la Universit at . El Preu ten ia una prova final de conjunt.
8 . Qüestionaris per al Batxi llerat (Ordre 9/ 02/ 1955) i Ordre de 20/ 10 / 1958. Aprovar aquestes assignatures permetia
obtenir un certificat espec ial , ex pedit per la Delegació Provincial de la Secc ión Femenina, que podía utilitzar-se per tal de
dispensar de cursar les ensenyances teoriques del Ser vic io Soc ial.
9 . Calendari propagandístic de la Secc ión Femenina.

Dones batxil/eres

cicio ordenado, sistemático, racion al. Ejercicio
sometido a unas exigencias que impone la especial constitución orgánica de la m ujer; presionado por una finalidad concreta y determinada, cifrada en la augusta misión maternal
que a la mujer compete y sin desviarla un
ápice de cuanto en ella coincide " . (MONTILLA ,
Francisca , 1959, 148) .

Els successius qüestionaris dissenyen una gimnastic a
irigida a la rea litzac ió de taules d' exerc ici s que
aj udaren a gaudir d'una bona for ma física , pero
luny d'aquelles que pogueren masc ulinitzar el cos
femení. La societat del franqu isme condem nava
ertament l'atletisme , i la compet ici ó femenina
es redu'ia a la practica deis esports coneguts com
·tres 888: balonmano, balonvolea, baloncesto" .
Les alumnes de Batx il lerat, decentment vestides,
a b pantalonets sota les faldes , esperarien fin s als
ca'rers 60 per poder competir en concursos d'atlee, deis quals estaven excl oses practiques com
e ll angaments de disc , javelina ...

als anys 60: entre el c onservadorisme i la modernitat

També els programes i continguts de l'assignatura
" Formac ión del Espíritu Nacional" (F.E.N.) estaven
profun dament marcats per la diferencia de genere.
Com que el seu obj ectiu era la formació de patriotes
espanyols, i posseir el concepte de bon patriota
connotacions diverses segons es tracte d'homes o
dones, els programes les obe'ien : "los Hombres
sir ven a la Patria con las ideas, el valor, las conquistas y llevando la dirección de la política. ¿ Y las
mujeres? Preparándose para fundar familias donde
se formen las nuevas generaciones ". (SECCIÓN FEM ENINA DE FET Y DE LAS JONS, 1958,15).
Les alumnes també estudiaven els principis falangistes i les reg les d'urbanitat , per saber comportarse en societat d'una manera femenina. El Pla d'Estudis de 1957 aprova uns programes 10 que inclo"ien
en els tres primers cursos del Batxillerat elemental
continguts de Formación familiar y social ( compendi
de normes d' urbanitat , comportament correcte en
t aula , col·legi , carrer; importancia de la higiene i
l' ordre ; temes curiosos com El arte de andar) , i en
4° de Bachi ller elemental i els dos cursos del
~

r, , .

-~es de costura realitzades per una alumna de l'lnstit ut (curs 64/ 65) .
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Tau/es de gimnastica femenina al camp de futbol El Romeral, curs 68/ 69.

Superior, de Formación del Espíritu Nacional (historia
i doctrina de Falange, símbols del Movimiento, aplicació a la juventud femenina del modo de ser talan. t a... ) 11 .
g,s
Tates aquestes materies serien impartides per un
cos específic de professores capacitades en exc lusiva
per la Sección Femenina en centres propis, i que
formarien part deis claustres deis lnstituts encara
que no posse"ien cap títol universitari, que sí que
s'exigia a la resta de professorat. Les professores
"d'Hogar" 12 estudiaven en Escuelas Oficiales de
Profesoras de Enseñanza de Hogar: Julio Ruiz de
A Ida (Madrid); Roger de Lauria ( Barcelona) i Joaquín
Soro/la (Valencia) 13 ; les instructores d'educació
física acudien a I' Escuela Nacional de Educación Física Julio Ruiz de A/da (M adrid) i les de FEN a /'Escuela Nacional Isabel la Católica, en Navas del
Marqués (Ávila).
La Sección Femenina també estava encarregada
d'elaborar els programes i els qüestionaris d'aquestes
materies14 , així com d'editar la maj oria de llibres
que utilitzaven per impartir-les, fet que const itu·ia
una de les seues fonts de recursos més importants.
D'aquesta manera, s'asseguraven una parc el·la de
poder en l'area de l'educació front al predomini de
l'església católica , fet que aprofitaren per continuar
sobre les alumnes el seu influx ideologitzant, iniciat
en Primaria i imprescindible en unes edats (preado-

lescencia i adolescencia) decisives per a la seua
formació com a dones. De manera simultania, els
actes que organitzaven de caracter esportiu ( campionats entre centres de basquet, handbol , voleibol,
curses ... ), lúdic , polític (c ommemoració mort de
José Antonio .. .) o les massives exhibicions de taules
gimnastiques, comptaven amb la presencia de les
alumnes deis ensenyaments mitjans.
La incorporació massiva de les alumnes als centres
de secundaria va fer que s'ampliara la quantitat de
dones en contacte amb les ensenyances de la Sección Femenina. Pilar Primo de Rivera recordava en
el Consell Nacional de Castelló de la Plana, amb
motiu del XXV aniversari de la fundació de la
Sección Femenina, que era inconcebible que les
dones espanyoles no estigueren plenes d'esperit falangista:
"Si tenemos en cuenta que cogemos en los colegios a las niñas con 10 años podemos decir que
todas las españolas hasta los 30 años a través
del encuadramiento de escolares han pasado
por nuestras manos. Es decir, las que hoy tienen
30 años han tenido seis cursos de formació política, de educación físic a y de escuela de hogar.
La ley nos da 1 hora semanal de Formación política, 1 '30 de educación física y 1 '30 de hogar.
Si la instructora ha tenido inquietud, ha tenido
además de estas dos horas semanales, la posibilidad de llevar a la niña a la Casa de Flechas, a

11. El final de la década i les t ransformac ions polít iques duran a l'aprovac ió de nous qüestionaris del Batx illerat elemental
(4/ 09/ 1967) i deis seus programes (21/ 12/ 1967 hom es i 20/ 02/ 1968 dones).
12.Decret 28/ 12/ 1939: "Art. 2°. A la Delegac ión Nacional de la Sec ción Femeni na se le encomienda con carácter exclusivo:
c) La disciplina en la formac ión para el hogar de las mujeres pertenecientes a los Centros de Educac ión, trabajo,
etc ... dependientes del Estado, de acuerdo con los respecti vos Mini sterios" .
13.Foren creats per Ordre de 1/ 02/ 1966 , a través de la Delegación Nacion al de la Sección Femenina de FET y de las JONS_. _ ___.
Remarquem dues característiques: els títols no eren dispensat s per organismes ofi cials depenents del Mini steri d' Educació,
í els noms deis tres centres corresponen a homes, quan la seua fi nalitat era capacitar a futures instructores d' hogar, una
professió exclusív ament femen in a.
14. Els contínguts i programes de Formación del Espíritu Nacional, Educació Física i Música , destinats als xics eren
confeccionats pel Frente de Juventudes i ímpartíts per instructors capacitats per ells.

Dones batxilferes a/s anys 60: entre el conservadorisme i la modernitat

marchas, a fines de semana, a campeonatos, a
concursos y a los Albergues que t ienen (independiente del valor del fin político que tienen en
sí) el de dar la posibilidad de que los mejores
afianzaran el contacto con nosotras15 .
Església i Sección Femenina manti ndrien el seu disurs marcat pe\ sege\l del genere, peró evolucionant
-ªP una modernitat que requería simultaniejar el
: reball dins i fora de casa. La dona moderna, dones,
s'incorporara al món del trebal l remune rat , en
especial el sector serveis , sense qüestionar-se
eixar la cura de la família. Els estudis de secundaria
seran el nivel! educatiu ideal per conformar aquest
ou model, d'ací la importanc ia que les falangistes
· atorgaren.

3. Els temps anaven canviant ...
Es inicis del José Segrelles, en els primers 60, re... ecti ren en les seues aules el discurs de la tecno~ ·aci a en educació , dirigit a modernitzar i augmentar
a productivitat i l'eficacia, pero sense perd re les
:::ases ideologiques nacionalcatoliques, amb les
seues contradiccions inherents.
..\ uest discurs era fruit de les noves condicions so~ ·a1s, entre les quals cal assenyalar la incorporac ió
ce les dones al món del treball , fet que comporta
portants canvis en el seu paper social que reper~ irien en la consciencia de la necessitat d'una
ajor i millar formació i, per tant, en la seua
assiva incorporació als estudis de sec undaria. Tot
legat, la practica conduiria el canvi del tradicional
r'lüdel femení, i al disseny d'uns nous que combinaven
a mestressa consumidora i la trebal ladora eficar:;: , i

per als quals el Batxil lerat era el nivel! educatiu perfecte. Es pot afirmar que els anys 60 significaren
pera les dones la conquesta de l'espai educatiu de
la sec undaria.
Quan la llei Villar Palasí de 1970 augmente fins als
14 anys l' obl igatorietat de l'ensenyament basic, incloent-hi l'anomenat Batxillerat elemental, i assumint
l'estat la seua impartició, desapareixera la segregació
de sexes i la feminització curricular, encara que
aquesta es mantindra en el Batxillerat superior fins
que tota la llei siga aplicada, coincidint amb la
mort del Dictador.
A partir de 1975, el currículum del Batxillerat ja no
estara feminitzat. Desapareguda la Sección Femenina
en 1977, junt amb la resta d'organismes del Movimiento Nacional, les materies de les Escuelas de
Hogar no s'inclouran en el nou model del BUP. Al
mateix temps, la matrícula de les alumnes comenc;ara
a superar la deis seus companys, i xics i xiques
compart iran aules i coneixements en l'lnstitut.
A hores d'ara, quan la LOMQUE torna a plantejar la
possibilitat de la segregació de sexes en les aules,
cal reflexionar sobre la nostra historia i pensar si la
supressió del currículum de totes les activitats relac ionades amb la feminització no es degué, en part,
a un procés de desvalorització d'allo entés com a
femení , i si no seria convenient que, a hores d'ara,
foren recupe rades en un currículum comú que,
cursat per xics i xiques, tots junts, permetera
afrontar, des de l'educació, la desigualtat de genere
i la construcció d'una nova societat basada en l'equitat , la solidaritat i el respecte a les diferencies,
individuals i col·lectives.

15. Consejo Nac ional de Castelló de la Pl ana.1962. Caixa 87. Signat ura 390. Arx iu Regne de Valencia.
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