
ELS ESTUDIS DE MESTRE 

A LA UNIVERSITAT DE GIRONA

La Universitat de Girona va ser creada el desembre de 1991 per la Llei 39/1991 del Parlament 
de Catalunya amb cinc facultats, una de les quals era la de Ciències de l’Educació (avui 
Facultat d’Educació i Psicologia). En aquesta Facultat s’imparteixen els estudis de Magisteri, 
juntament amb els de Pedagogia, Psicologia i Educació Social. 

Fets destacables:

· Uns primers anys dedicats a consolidar l’estructura de la nova Facultat. Ocupen el Deganat Salomó 
Marquès, Paco Jiménez i Quim Pèlach.

· El 1997 s’introdueix la titulació de Psicopedagogia com a segon cicle de llicenciatura. 

Juntament amb la Facultat d’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, es van iniciar 
els contactes i les accions per mobilitzar les facultats d’Educació de Catalunya i de la resta 
de l’Estat per reclamar la transformació de les diplomatures de Magisteri en llicenciatures.

· 1996. Pere Darder (degà de la UAB) i Quim Pèlach (degà de la UdG) van convocar a la UdG, amb 
el suport i la presència del rector, una jornada per debatre un canvi en profunditat dels estudis de 
Magisteri: «Una Llicenciatura per als i les mestres del segle XXI».

· 1997. Creació de la Comissió Interuniversitària de Facultats d’Educació de Catalunya, que elaborà 
una proposta.

· 1998. Trasllat de les conclusions a la Conferencia de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas 
Universitarias con Formación de Maestros.  

· 17 de maig de 1999. El diputat gallec Francisco Rodríguez Sánchez presentà una proposició no de llei 
a la Mesa del Congrés de Diputats: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno-Ministerio de 
Educación y Cultura a impulsar la transformación de los actuales estudios de Magisterio en Licenciatura, 
de forma que la exigencia de formación para las distintas etapas del sistema educativo no universitario 
sea del mismo nivel académico y como forma de hacer viable la homologación del profesorado.»

· L’any 2009 les diplomatures es transformen en graus; el mateix any s’aprova el Grau de Mestre 
d’Educació Infantil i el de Mestre d’Educació Primària.

 1994/01/28. Homenatge als mestres exiliats i presentació del llibre 
L’exili dels mestres, de Salomó Marquès. Ajuntament de Girona. 
CRDI (Lluís Serrat Masferrer)

1991/12/13. Celebració de la creació de la UdG 
a l’edi�ci del Seminari (Lluïsa Gràcia)

1992. Celebració de la creació de la UdG. CAT 
AUdG F10 SU001 0075.

2000/10/05. Assemblea d’estudiants de la Facultat 
de Ciències de l’Educació. Ajuntament de Girona. 
CRDI (Lluís Romero Estañol)

1994/01/28. Sessió constituent del Claustre a la 
sala d’actes de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
Ajuntament de Girona. CRDI 
(Anna Maria Carreras Vidal)

1997/10/22. Inauguració del nou curs a la Facultat 
de Ciències de l’Educació. Ajuntament de Girona. 
CRDI (Anna Maria Carreras Vidal)

1996/04/25. Primera festa de primavera a la Facultat 
de Ciències de l’Educació. Ajuntament de Girona. 
CRDI (Anna Maria Carreras Vidal)

1991/12/12. Aprovació de la Llei de creació de la 
UdG al Parlament de Catalunya (Lluïsa Gràcia)


