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L’Ajuntament d’Inca encarregà a José de Oleza la construcció 

d’una escola mixta a Tirasset, que havia de substituir l’antic lloc que
ocupava l’escola des de l’any 1932. Les obres s’acabaren el 1937 i
constava d’una única aula i la casa del mestre. La seva construcció 
costà 23.499,30 pessetes i va ser executada per Francisco Ferrer
Garau.  

 
Des que a l’any 1921 Guillem Forteza Piña va ser anomenat 

Arquitecte Director de Construccions Escolars de l’Estat i juntament 
amb Joan Capó Valldepadrines (Inspector d’Ensenyament Primari de
les Illes Balears) formaren un binomi que possibilità a les Illes Balears la 
construcció de 126 projectes d’escola, moltes urbanes i d’altres, com 
en aquest cas, rurals, petites, unitàries i mixtes, per donar servei a fora 
vila i a petits llogarets. 

 
La construcció de l’Escola de Tirasset va ser de les darreres que es

projectaren ja sota l’impuls del  programa Pedagògic de la República.
Es tracta d’un edifici de planta baixa en forma de L, amb dos accessos
independents, el porxo de la façana oest que dona accés a l’escola
i l’entrada a la casa del mestre de la façana sud. Al voltant del vestíbul 
de l’escola s’articula la sala del professor, els serveis higiènics i l’aula
que s’obre al sud amb tres grans finestres. La casa del mestre consta
de tres dormitoris a est, la sala oberta a sud i una cuina i un petit bany
a nord. De les cobertes, inclinades i de dues vessants, destacar per 
l’alçada la de l’aula que es recolza sobre una encavallada de fusta i
crea un espai de 4.70m d’alçada. 

 
L’edifici que s’inaugurà el gener de 1937 no conserva el seu ús ni el

seu aspecte original, actualment és un habitatge unifamiliar resultat
de diverses intervencions i reformes. Va estar en funcionament com a
escola fins a l’estiu de 1969 i, curiosament, malgrat les directrius
d’ensenyament dictades a la postguerra, va seguir essent mixta fins
que es tancà. 
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FITXA DESCRIPTIVA 

CODI: 1936(3212) 
NIVELL DE DESCRIPCIÓ: Unitat documental 
composta 
TÍTOL: Escuela Mixta de Tirasset 
DATA: 1936 
DADES FÍSIQUES: Còpies en paper 
Comunicació d’encàrrec del projecte (1 
full A4). 
Fitxa de visat (1 full A4) 
Plànols: 
Emplaçament, planta baixa, planta 
cobertes, façanes nord, est,sud i oest i 
seccions A-B,C-D i E-F. (1305x505mm) 
 

ÀREA DE CONTEXT 

•AUTOR: José de Oleza Frates (Palma, 
1897-1971). Cursà els seus estudis a l’Escola
d’Arquitectura de Barcelona on es graduà 
el curs 1922-1923. Va ser arquitecte 
Diocesà i de la “Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de las Baleares, també fou 
regidor  tinent batle de l’Ajuntament de 
Palma. La seva producció arquitectònica
va  ser  abundant  i  es realitzà  sobretot    a 

Palma i a Inca. Entre el 1924 i el 1938, com 
varen fer altres arquitectes de l’època, es 
mou entre el Regionalisme (parròquia del 
Port de Pollença) i el Racionalisme (Casa 
Castañer a Palma, 1937) i a partir dels 
anys quaranta treballarà sota la influència 
del anomenat Regionalisme de 
Postguerra. 

AREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA 

•ABAST I CONTINGUT 
Únicament es conserva un plànol i 
documentació administrativa.  
•LOCALITZACIÓ DE L’ORIGINAL 
Arxiu de visat del Coaib 
•PROCEDÈNCIA 
Arxiu generat per el Coaib que integra 
tots el projectes visats entre en 1932 i 1979 
a Mallorca.                                                       
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