
1950 (Decret de 7 de juliol de 1950) 
PLA DE LA DICTADURA

Aquest pla d’estudis, com pràcticament tots els de la 
Dictadura, tenia com a funció principal esborrar l’obra 
de la II República i dissenyar un ordre en què la funció 
docent era subordinada als interessos de la religió i de 
la pàtria. Es passà a una plani�cació tecnocràtica de 
l’educació, i es va fer necessari un nou projecte educatiu 
per tal d’adaptar l’aparell escolar al desenvolupament 
socioeconòmic, que demanava mà d’obra quali�cada. Les 
pràctiques d’ensenyament tornaven a ser una assignatura 
més. Després del segon curs, els alumnes havien d’assistir 
a un campament del Frente de Juventudes o de la Sección 
Femenina per rebre la formació patriòtica corresponent 
al diploma d’instructor o instructora elemental, requisit 
necessari per a la tramitació del títol professional.

1967 (Ordre ministerial d’1 de juny de 1967) 
PLA DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Es considera el millor pla de la política educativa de la 
Dictadura. Va coincidir amb el desenvolupament econòmic 
dels anys seixanta i amb l’etapa d’obertura, de canvis socials i 
d’augment del pressupost del Ministeri d’Educació. Recordava 
aspectes del pla professional de la República i signi�cà una 
nova digni�cació de les Normals, però dissortadament el 
Ministeri no va poder mantenir-lo. El tercer curs era un 
any complet de pràctiques, i era remunerat.

1976 (Acord de 15 de desembre de 1986) 
PLA UNIVERSITARI

El curs 1971-1972 començà un nou pla d’estudis, 
experimental i universitari. El 25 de maig de 1972 
la Normal de Girona esdevingué un centre de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Des del curs 
1971-1972 �ns al 1976-1977 va haver-hi canvis 
d’assignatures pràcticament cada any. Hi hagué una 
sobrecàrrega d’assignatures i hores lectives. El 13 de 
juny de 1977 (dos dies abans de la celebració de les 
primeres eleccions democràtiques després de 1936), el 
Ministeri va establir les directrius d’un pla indicatiu, a les 
quals s’havien d’acomodar les Escoles de Formació del 
Professorat, sense perjudici de l’autonomia universitària 
i les peculiaritats de cada districte. La Formación del 
Espíritu Nacional desapareixia de les llistes de les 
assignatures i la religió passava a ser optativa. Durant el 
curs 1972-1973 s’introduí la llengua catalana. L’escola 
de Girona fou la primera de tot l’Estat que implantà 
l’especialització de Preescolar. Les especialitats cursades 
a Girona van ser Ciències, Ciències Humanes, Filologia 
i Preescolar. Aquestes titulacions permetien el pas a un 
segon cicle universitari.

2014 (Reial decret de 29 d’octubre de 2007) 
PLA ACTUAL, BOLONYA

El juny de 1999, els ministres d’educació superior de 29 
països europeus van signar la Declaració de Bolonya, que 
estableix els fonaments per a la construcció de l’espai europeu 
d’educació superior (EEES), amb l’horitzó d’implementació 
general al 2010. L’objectiu de l’EEES és la millora de la 
qualitat i la competitivitat internacional de l’educació 
superior a Europa, per incrementar la mobilitat i l’ocupació 
dels titulats universitaris europeus. Aquest procés de canvi dels 
estudis universitaris es coneix popularment com el «procés 
de Bolonya», ja que és en aquesta ciutat on es va signar el 
document inicial de referència, i està basat, principalment, 
en l’adopció d’una estructura comparable de les titulacions 
a escala europea i en una renovació metodològica docent. 
Els estudis de grau han d’oferir una formació acadèmica i
professional que capaciti els estudiants per incorporar-se al 
món laboral. Els estudis de Magisteri a Girona es transformen 
en estudis de Grau d’Educació Infantil i de Grau d’Educació 
Primària, amb una durada de quatre cursos. Els plans d’estudis
queden conformats per dos tipus de crèdits: els obligatoris i 
els optatius. Desapareixen les assignatures tradicionals i, �ns i 
tot, el mateix concepte d’assignatura. Els crèdits s’estructuren 
en diversos mòduls interdisciplinaris de diversa càrrega 
creditícia. Al �nal dels quatre cursos, per obtenir el diploma, 
s’ha de demostrar la competència en una tercera llengua. 

PLANS D'ESTUDIS NOTORIS

* Durant la carrera, cal superar tam-
bé 21 crèdits que donen lloc a una 
Menció (mencions: educació en les 
arts visuals i plàstiques, educació fí-
sica, expressions i ambients a l’escola 
bressol, llengües estrangeres, educa-
ció musical, tecnologies de la infor-
mació i la comunicació, teologia ca-
tòlica i la seva pedagogia, biblioteca 
escolar, educació cientí�ca i ambien-
tal, coordinació i dinamització) i de-
mostrar la competència en una ter-
cera llengua.

* Durant la carrera, cal superar tam-
bé 21 crèdits que donen lloc a una 
Menció (mencions: educació en les 
arts visuals i plàstiques, educació fí-
sica, llengües estrangeres, educació 
musical, educació de persones adul-
tes, tecnologies de la informació i 
la comunicació, teologia catòlica i 
la seva pedagogia, biblioteca esco-
lar, educació cientí�ca i ambiental 
i coordinació i dinamització) i de-
mostrar la competència en una ter-
cera llengua.

1931 (Decret de 29 de setembre de 1931) 
PLA PROFESSIONAL

Aquest pla tingué un tarannà professionalitzador, 
democratitzador i civil. Per accedir-hi era necessari un 
concurs oposició d’ingrés. Els tres primers cursos eren de 
preparació professional acadèmica en tres grans àmbits: un 
de coneixements �losò�cs, psicopedagògics i socials; el 
segon, compost de diverses disciplines, amb la corresponent 
metodologia i didàctica, i el tercer, que englobava les 
matèries artístiques i pràctiques. El quart curs era un any 
complet de pràctiques, i era remunerat. El pla també establia 
la coeducació, i la religió deixava de ser una assignatura del 
currículum. L’alumne que aprovava accedia directament al 
magisteri públic.

1914 (Decret de 30 d’agost de 1914)

Aquest pla establia com a titulació única la de Mestre 
de Primera Ensenyança. Totes les Escoles Normals 
s’homogeneïtzaven i passaven a dependre directament de 
l’Estat. Aquest nou pla d’estudis comportà unes millores 
evidents respecte als anteriors, però no deixava de ser 
modest en els propòsits i en l’orientació. Era regit per 
uns criteris enciclopedistes, amb la pretensió de dotar 
els futurs mestres d’una base de cultura general su�cient, 
però sense gaire contingut especí�cament professional. 
Les pràctiques, per exemple, eren previstes com una 
assignatura més.


