
EL PROFESSORAT DE LA NORMAL

Entre el professorat de les Escoles Normals gironines destacaren alguns professors 
i professores per la seva manera d’ensenyar i per la in�uència que tingueren sobre 
l’alumnat. Entre aquests van sobresortir:

Cassià Costal, professor de Pedagogia. Director de la Normal des del maig de 1914 
�ns al gener del 1924 i, posteriorment, director el curs 1930-1931. Va ser cridat a 
l’Escola Normal de la Generalitat, el 1931, de la qual fou director. Va ser president 
provisional de la Diputació amb l’adveniment de la República.

Miquel Santaló, professor de Geogra�a des del curs 1918-1919 �ns al curs 1931-
1932, quan es traslladà a la Normal de la Generalitat. Va ser el primer alcalde republicà 
de Girona. S’exilià a Mèxic. Va ser ministre d’Instrucció Pública del govern espanyol 
a l’exili, de l’agost de 1945 a l’agost de 1947. Va morir a l’exili mexicà el 1961.

Ignasi-Enric Jordà, professor de llengua espanyola des del 1917-1918 �ns al 1936. 
Professor de la càtedra de català. 

Josefa Uriz, professora de Ciències. Ocupà la càtedra de Pedagogia des del 1914 al 
1921, quan es traslladà a la Normal de Lleida. Va morir a l’exili.

Elisa Uriz, professora de Música des del curs 1915-1916 �ns al curs 1928-1929, 
moment en què es traslladà a la Normal de Tarragona. Va morir a l’exili.

1930. Retrat de Cassià Costal. Ajuntament de Girona. CRDI 
   (Fotogra�a Unal) 

1940 ca. Retrat de Miquel Santaló. Ajuntament de Girona. CRDI 
(Autor desconegut) 

1936. La professora Pepita Uriz tocant el piano a les alumnes. 
Del llibre L’escola nova uni�cada (Mon Marquès)

1925. Alumnes d’excursió amb la seva professora de matemàtiques, Carme Sagarra. Del llibre La 
Normal de Girona. 150 anys d’història (1844-1994), Josep Clara, Pere Cornellà, Joan Puigbert, 1995

1922. Orla de la promoció 1918-1922 de l’Escola Normal de Mestres. 
Ajuntament de Girona. CRDI (Foto Lux)


