
Amb l’adveniment de la República, coneguda com “la República dels Mestres”, es va 
promoure un nou pla de formació, el pla professional. Comportava canvis substancials 
respecte als plans d’estudis anteriors, en el marc dels nous ideals republicans: ensenyament 
laic, coeducatiu, cientí�c, etc. El mestre era considerat el primer ciutadà de la República.

Les autoritats polítiques del govern central i de la Generalitat van promulgar i executar les 
lleis necessàries per aconseguir, per primera vegada, que l’ensenyament obligatori i gratuït 
per a tothom fos una realitat.

Canvis més signi�catius:

a) Durada de quatre anys: els tres primers es dedicaven a la formació professional acadèmica, i el quart 
era un any de pràctiques remunerades.

b) S’establia la coeducació, i la religió deixava de formar part del currículum formatiu.

c) Els continguts s’agrupaven en tres àmbits: els coneixements �losò�cs, pedagògics i socials; les 
matèries metodològiques i didàctiques, i les disciplines artístiques i pràctiques.

d) Per accedir als estudis calia tenir el batxillerat i presentar-se a un concurs oposició que, una vegada 
superat, garantia l’accés directe al magisteri públic.

e) El Claustre estava format per tot el professorat i una representació de l’alumnat.

Es considera que ha estat el millor pla que han tingut les Escoles Normals. A Girona, 
l’aplicació d’aquest nou pla d’estudis va comportar tensions; entre el professorat, per exemple, 
per la fusió de les dues Normals, i entre l’alumnat, per la coexistència d’alumnes de diversos 
plans d’estudis. Un fet que va repercutir negativament en el Claustre va ser la marxa dels 
professors Cassià Costal i Miquel Santaló a la Normal de la Generalitat, a Barcelona, que 
el Govern català havia creat. 
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