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El Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic
arriba al seu 150è aniversari

COL·LEGI SANT MIQUEL DELS SANTS 

El Col·legi Sant Miquel dels Sants és un centre de la ciutat de Vic
que imparteix els ensenyaments obligatoris d’Infantil, Primària i
Secundària, a més del Batxillerat en concert amb la Generalitat de
Catalunya, amb un total de 1.200 alumnes i un equip de més de 100
professors.

El Col·legi Sant Miquel dels
Sants va ser creat l’any 1862
a Vic per Mn. Miquel Vall-
bona, iniciant d’aquesta
manera una escola que en-

troncava amb la llarga tradició d’una
ciutat bolcada a l’ensenyament. Per
tant, al llarg d’aquest 2012 es portaran
a terme els actes commemoratius del
150è aniversari de la seva fundació.
Els principals trets distintius d’a-

quest centre són:
- Educació de qualitat: formació de
ciutadans lliures, autònoms i res-
ponsables. Generació de qualitat en
els coneixements i en els procedi-
ments. Foment de la recerca i la in-
novació tot potenciant el talent.

- Educació en valors humans, socials
i cristians. Foment del respecte, la
llibertat de pensament i l’anàlisi
crítica. Treball per la millora de la
societat i per la convivència justa i
solidària. Educació en l’esforç, en la
responsabilitat i en la sostenibilitat.

- Educació en la participació: foment
de la participació de la comunitat

educativa. Promoció de la implicació
i la responsabilitat social. Educació
per a la participació democràtica.

- Educació en la catalanitat: el ca-
talà és la llengua de l’escola i el
mitjà per conèixer i utilitzar al-
tres llengües, per educar en la
identitat, la història i les institu-
cions de Catalunya.

FILOSOFIA PEDAGÒGICA
La política educativa del Col·legi Sant
Miquel dels Sants prioritza:
- la competència comunicativa oral i
escrita en el camp de l'expressió i la

comprensió com a eines bàsiques
per a la vida acadèmica, social i
professional.

- la competència matemàtica entre-
nant el raonament, la lògica i la pre-
cisió com a processos en si matei-
xos i com a competències aplica-
bles a tots els àmbits dins i fora de
l'escola.

- la recerca, la innovació i el raona-
ment científic en tots els camps del
saber (formulació d'hipòtesis, in-
vestigació, descoberta, experimen-
tació i presentació de resultats).

- el coneixement de l'entorn natural i
social més proper com a platafor-
ma per entendre el context global.

- la sensibilitat mitjançant la creativi-
tat i el coneixement de manifesta-
cions artístiques. 

- el rigor en el raonament i l'esperit
crític per analitzar la gran quantitat
d'informació que ens arriba i la cre-
ativitat per resoldre problemes.

- el coneixement i l'estudi progressiu
de llengües estrangeres: s'impar-
teix anglès, francès i alemany, i s'in-

tensifica amb l'escola d'idiomes i
els intercanvis a Anglaterra, Ale-
manya, França i Itàlia.

PUBLICACIONS
El Col·legi Sant Miquel dels Sants
publica diverses col·leccions, com
ara la Col·lecció Recerca (investiga-
cions fetes pels alumnes de Batxille-
rat), la Col·lecció Societat i Ensenya-
ment a Vic (anàlisi de la realitat so-
cial de Vic i de la història del centre,
realitzada per mestres, professors i
alumnes), Col·lecció Sant Jordi (re-
culls de poemes i narracions pre-
miades en el certamen anual), la re-
vista Petit Miquel (Infantil), la revis-
ta L’ullblau (Infantil i Primària), la

revista Miquels (Secundària) o la re-
vista mkl.btx (Batxillerat).
També destaquen les col·laboracions

i relacions que aquesta escola manté
amb entitats tan importants com l'Es-
cola de música i Conservatori de Vic, la
Fundació Tr@ms d’innovació tecnolò-
gica en projectes escolars.

Col·legi Sant Miquel dels Sants
Jaume I, 11 - 08500 Vic (Barcelona)
Tel. 938 861 244 – Fax 938 861 467
www.santmiqueldelssants.cat

En aquest centre es
fomenta la recerca,
la innovació
i el raonament 
científic en tots 
els camps del saber

Aragó, 302 -  08009 BARCELONA - Tel. 93 488 21 66 
www.escolapies.org          aula@escolapies.org

ESCOLÀPIES LLÚRIA ofereix un projecte educatiu definit i obert que es fon-
amenta en els valors cristians i humanistes. La nostra pedagogia i metodolo-
gia escolàpia es concreta en projectes d'aula que estimulen un aprenentatge
dinàmic, cooperatiu, experimental, reflexiu, crític i en constant recerca. La
implantació de l'Anglès a partir de P3 en diferents matèries i l'ús de les TAC
afavoreixen l'obertura i la comunicació.

Potenciem el talent de cada alumne i orientem la seva projecció de futur. 
Motivem la cultura de l'esforç i el treball ben fet.
Eduquem amb la certesa que l'alumne  si se sent  acollit i estimat, pot recór-
rer un bon camí d'afirmació personal estimulant el propi aprenentatge.

L'equip d'educadors orienta la seva acció envers l'atenció personalitzada: 
“la persona és el més important”. Afavorim el diàleg “Família-Escola” per im-
plicar a tots els educadors en la construcció del projecte personal de l'alumne.

Serveis que oferim:
- Menjador(cuina pròpia)

- Orientació Psicopedagògica

- Aula-ludoteca 
(matí: 8 a 9 h / tarda: 17 a 19 h)

- Plataforma digital per a tota
la comunitat educativa

- Casal i colònies d'estiu
(mes de juliol)

- Escola de música i cant modern

- Extraescolars 
(culturals, esportives i artístiques)

- EDUCACIÓ INFANTIL

- EDUCACIÓ PRIMÀRIA

- E.S.O.

- BATXILLERAT
- Humanitats i ciències socials
- Ciències i tecnologia
- Arts: - arts plàstiques, disseny i imatge;

- arts escèniques, música i dansa

{
(totes les modalitats)




