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1. INTRODUCCIÓ
La història de l’Escola Patufet forma part de la història de la ciutat, és la història d’una escola de l’Hospitalet i és la història d’un
grup de mestres, pares i mares amb una idea molt clara des dels
seus inicis: fer una escola de qualitat per a tothom.
Aquesta història, que neix l’any 1968, és el llarg camí que emprenen aquestes persones. Un llarg camí marcat per les lluites per
aconseguir uns edificis que fessin possible tant el creixement material com els objectius educatius que mestres i famílies es marcaren de bon començament.
Aquest camí anirà paral·lel a aquell emprès, en l’àmbit general
juntament amb altres escoles nascudes amb els mateixos objectius, cap a un nou model d’escola que es podrà assolir quan l’evolució política ho faci possible. En l’àmbit local i en el marc de les
lluites per l’escolarització pública i de qualitat, cal dir que el Patufet va rebre ben aviat suport municipal, el qual ha estat molt important des de la instauració dels consistoris democràtics.
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) ESCOLA PATUFET: 40 ANYS D’HISTÒRIA

A dalt, edifici del carrer Frederic Prats, 3, on començà la història del Patufet. A sota, exposició de treballs a una classe del carrer Frederic Prats.
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