
EXPOSICIÓ :UN MODEL D'ESCOLA: D.VÍCTOR CALATAYUD 
TORTOSA(1901-1974) 

 
En la XVII Setmana Ciutadana convocada per  l'Associació de Veïns “La Valldigna” de  

Tavernes de la Valldigna (València) el dia 19 d'abril va tindre lloc la inauguració de 
l'exposició: ”Un model d'escola: D.Víctor Calatayud Tortosa (1901-1974)” amb motiu 

de la presentació del llibre “Víctor Calatayud Tortosa. Un model de mestre i d'escola 
nova” de Mª Jesús Llinares Císcar. 

 

 
 

EXPOSICIÓ  REALITZADA A LA CASA DE LA CULTURA DE TAVERNES DE 
LA VALLDIGNA(València) ELS DIES  DEL 19 AL 28  D'ABRIL DEL 2013  

 
“UN MODEL D'ESCOLA: 

         D. VÍCTOR CALATAYUD TORTOSA (1901-1974)” 
 

Comissaria de l’exposició: Mª Jesús Llinares Císcar 
 
Descripció d'una metodologia alternativa a través de la “Història de Vida” del  MESTRE  
VÍCTOR CALATAYUD TORTOSA, exemple de labor educativa innovadora i d’una 
vida d’entrega i lluita per a aconseguir una educació millor. 



L'exposició tracta d'arreplegar en un itinerari temporal la vida acadèmica, professional i 
el treball educatiu realitzat pel mestre Víctor Calatayud Tortosa.  
Intenta reconstruir tot el que ha significat les ensenyances d'aquest gran mestre per a la 
gent de Tavernes de la Valldigna.  L'exposició vol ser un tribut al seu treball i una mostra 
més del reconeixement a la seua labor educativa. La identificació de les característiques 
de la seua metodologia innovadora, i la manera en què valorava i estimava la cultura, 
s'infereix a partir de les activitats fetes en els quaderns dels seus alumnes.  
   L'exposició reflecteix el mobiliari, els llibres i el material escolar i didàctic que hi havia 
en l'escola unitària de xiquets núm.3 de Tavernes de la Valldigna, l'escola del mestre Don 
Víctor.  
A més, l'exposició ha creat un espai dedicat  a il·lustrar el treball d’aquest gran 
professional de l’ensenyament on es pot contemplar els quaderns, mapes, dibuixos i 
diverses activitats realitzades pels seus alumnes d'ensenyança primària, secundària (el 
batxillerat) i d'adults de les diferents escoles on va desenvolupar el seu treball docent.  
Al final de la mostra podem veure les fotografies de les promocions d'alumnes que va 
tindre el mestre Víctor Calatayud  Tortosa en les poblacions de:   
- L’Alcúdia de Veo (1925- 1929)  
- Montaverner (1929- 1933)  
- Tavernes de  la Valldigna, (1933 -1971)  
El recorregut acaba amb les imatges de l'homenatge que li van rendir els alumnes l'any 
1972, junt amb l'acte del nomenament de Fill Adoptiu de la població per part de 
l'Ajuntament de Tavernes.  
L'exposició vol ser també una crida a tots els visitants per a continuar treballant per la 
recuperació, manteniment i difusió del patrimoni historicoeducatiu de la Valldigna amb 
l'objectiu que no es perda o quede en l'oblit.  
 
ITINERARI DE L'EXPOSICIÓ  
I .  Vida acadèmica  
II.  Vida professional   
III. Mobiliari   
IV. Material didàctic i escolar  
V.  Llibres  
VI. Activitats dels alumnes de l'escola unitària de xiquets de Montaverner 1929-1933  
VII. Activitats dels alumnes de l'escola unitària de xiquets núm. 3 de Tavernes de 
la Valldigna, l'escola de Don Víctor  
VIII. Activitats de l'Escola d'Adults de Don  Víctor de Tavernes de la Valldigna   
IX. Activitats de l'ensenyament secundari (el batxillerat) de Tavernes   
X.  Promoció d'alumnes des de 1925 fins a 1968  
XI. Homenatge   

 
 
FOTOGRAFIES DE L’EXPOSICIÓ:  



 
UNA ESCOLA NOVA: D. VÍCTOR  CALATAYUD TORTOSA (1901-1974) 
 

 
 
Expedient acadèmic del mestre Víctor Calatayud Tortosa (instància per a poder cursar els 
estudis de Magisteri, notes de la carrera (1915-1919), títol acadèmic (1919), títol 
professional (1925), vots de gràcia, expedient de Depuració del Magisteri 1939-1944)   
 
 

   
 
Mobiliari i material didàctic de l’escola de xiquets núm3 de Tavernes de la Valldigna. Escola 
del mestre D. Víctor Calatayud Tortosa (1933) 
 
  



 
 
Activitats de l´escola de xiquets de Montaverner (1931-1933), i de l’escola núm3 de xiquets 
de Tavernes de la Valldigna (1955-1970) 
 
 
 

 
 
Material didàctic de Geografia, quaderns d’activitats i mapes dels alumnes (1955 fins a 
1971) 
 
 



 
 
Fotografies de la promoció d’alumnes del mestre D. Víctor i de l’homenatge fet l’any 1972  
 
 

 
 
Vista de l’exposició: Un model d’escola. D. Víctor Calatayud Tortosa (1901-1974) 
Pergamí i fotografies de l’homenatge al mestre Víctor Calatayud,(1972) i activitats de 
l’ensenyament secundari (batxillerat 1941).  
 
 
 


