
Carrer Jaume I el Conqueridor, 11
08500 Vic. 
T. 93 886 12 44

Ronda Camprodon, 2
08500 Vic
T. 93 886 05 95

stm@santmiqueldelssants.cat
www.santmiqueldelssants.cat

M
ir

a
d

e
s.

 L
’e

d
u

c
a

c
ió

 c
o

m
 a

 f
u

tu
r



2

L’educació
com a futur

MIRADES. L’EDUCACIÓ COM A FUTUR

Edició a cura de: Ignasi Roviró i Alemany, Carme Codina i Contijoch 
Traducció de la introducció a cura de: Joe Crozier 

Maquetació i impressió: jaumiraHvilaró

Impressió: MATER Impressors

Copyright dels textos els respectius autors

Febrer 2023

ISBN: 978-84-09-48024-1
Dipòsit legal: B-3343-2323

Publicacions del Col·legi Sant Miquel dels Sants
Carrer Jaume I el Conqueridor, 11. 08500 Vic. 93 886 12 44
Ronda Camprodon, 2. 08500 Vic. 93 886 05 95

stm@santmiqueldelssants.cat
www.santmiqueldelssants.cat



3

L’educació
com a futur



5

MIRADES. L’EDUCACIÓ COM A FUTUR

Retrospectives, sinceres, optimistes, honestes, compromeses, apassionades, 
humanes, prudents, creatives, crítiques, ingènues, experimentals, properes, 
complexes, atrevides, reflexives i vitals. Mirades és un compendi de diver-
ses maneres de veure l’educació des de diferents punts de vista i indrets del 
món. Mirades que parteixen de la individualitat, però que adquireixen un 
sentit global quan les posem en comú i les fem dialogar.

En ocasió del 160è aniversari de la seva fundació, el Col·legi Sant Miquel 
dels Sants recull en aquest llibre un conjunt de mirades sobre educació. 
Mirades institucionals, mirades de la comunitat i mirades de persones es-
pecialitzades en educació que reflexionen sobre el seu futur, cadascú en la 
seva llengua. És per això que l’hem titulat Mirades, amb l’enriquiment del 
plural, perquè estem segurs que el futur encara serà més divers. I hi hem 
afegit en el títol “L’educació com a futur” perquè estem convençuts que 
l’educació millora el món.

Centrades en l’educació i amb el món com a marc, les mirades d’aquest llibre 
combinen la perspectiva local amb la internacional. D’aquí que en aques-
ta publicació hi han col·laborat especialistes d’Universitats i Centres d’In-
vestigació de Catalunya, Galícia, Espanya, Itàlia, Argentina, Dinamarca, 
Finlàndia, Estats Units i Turquia. A tots ells, i a les seves institucions, els 
agraïm la seva amable col·laboració, així com ens complau poder-hi repro-
duir també l’opinió d’alumnat, de famílies, de docents i de persones de la 
nostra escola sobre el que esperen de l’educació.

Tenim l’esperança i el compromís de fer un món millor. Sabem que l’espe-
rança arrela en la voluntat de cadascun de nosaltres, en la confiança en els 
altres i en el treball de tots plegats.
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MIRADES (LOOKS) – EDUCATION AS THE FUTURE

Retrospective, sincere, optimistic, honest, committed, passionate, human, 
cautious, creative, critical, ingenuous, experimental, close, complex, da-
ring, reflexive and vital. Mirades or Looks is a collection of ways of seeing 
education from different perspectives and places in the world. These are 
looks or opinions that originate from the individual but which acquire a 
global sense when we put them all together and they interact.

To celebrate the 160th anniversary of its foundation, Col·legi Sant Miquel 
dels Sants has put together in this book a collection of opinions on educa-
tion. These are institutional opinions, opinions from the community and 
opinions from people who are specialised in education, that reflect on its 
future, each one in their own language. That’s the reason we have called 
it Mirades, with the richness of the plural, because we are sure that the 
future will be even more diverse. ´Education as the future` has been added 
to the title because we are convinced that education makes the world a 
better place.

Centred on education and the world as a whole, the opinions in this book 
combine local and international perspectives. Specialists in education from 
universities and centres of investigation in Catalonia, Galicia, Spain, Italy, 
Argentina, Denmark, Finland, the United States and Turkey have all co-
llaborated in the creation of this book. To all of them and their respective 
institutions, we are extremely grateful for their kind-hearted involvement, 
and are honoured that we can also convey the opinions of students, fami-
lies, teachers and others connected to the school on what they expect from 
education.
 
All this being said, we have hope and the commitment to create a better 
world. We know this hope is based on the willingness of every one of us, in 
the confidence we have in others and in hard collective work.
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El Col·legi Sant Miquel dels Sants ha 
arribat a la commemoració dels 160 
anys de vida amb un model d’esco-
la consolidada en el món educatiu i 
a la ciutat. I ho fa, a més, recollint 
diverses reflexions sobre l’educació 
i els seus reptes de futur.

El col·legi va néixer l’any 1862 a Vic, 
una ciutat en què l’ensenyament i la 
cultura han estat sempre una peça 
fonamental. Així, des dels seus ini-
cis, al col·legi es va preparar els jo-
ves amb un ensenyament educatiu 
encaminat sobretot als estudis universitaris. Aquest ha continuat essent 
un dels principals objectius del centre, la formació dels joves de la nostra 
ciutat i, també, d’estudiants de la comarca, i la preparació per als estudis 
superiors i la universitat. És una escola que fa constar en els seus estatuts, 
escrits a la dècada dels 70 del segle passat i de vigència a l’actualitat que és: 
catalana, cristiana, competent i democràtica. Alguns d’aquests conceptes 
van ser molt avançats en el moment de la seva redacció i posterior aplicació.

Com a institució de llarga trajectòria, s’ha anat adaptant a les diferents cir-
cumstàncies històriques de cada moment, tenint sempre en compte la suma 
de tots els actors que en són protagonistes:  l’escola -alumnat i professorat-, 
les famílies i la ciutat. És una suma que ha estat clau per evolucionar i saber 
donar resposta a les necessitats i als canvis que s’han succeït en els seus 
anys de vida. Perquè l’escola no pot afrontar sola tots els reptes educatius i 
socials de cada moment històric, per això és important la visió de comuni-
tat. Aquesta visió de treball conjunt fa que es generi un ecosistema educatiu 
robust i connectat que li dona força per avançar i per millorar en la qualitat 
i l’equitat de l’educació.

El llibre que us presentem parla de l’educació del futur, del gran repte que 
suposa el fet de preparar uns joves per unes necessitats futures que encara 
no coneixem, i es proposa facilitar eines per afrontar aquest món canviant 
en què vivim.  

Anna Erra

Alcaldessa de Vic

Presidenta del Patronat de la Fundació
del Col·legi Sant Miquel dels Sants



I és en aquest objectiu on hi ha el compromís, la motivació i l’esforç del 
Col·legi Sant Miquel per dur a terme una educació actualitzada, amb una 
pedagogia activa que té a l’alumnat com a centre. 

Un alumnat i una escola que formen part d’aquesta Ciutat Educadora que 
és Vic, que té clar que l’educació és una peça clau per ajudar a fer i a ser una 
societat més preparada, més forta i més lliure.
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