COL·LEGI PARE COLL – HISTÒRIA
És la primera escola de la Congregació de Dominiques de l’Anunciata, fundada l’any
1856 pel P. Francesc Coll i Guitart, amb una motivació molt clara: la promoció de la
dona de Catalunya i d’arreu. Calia treure-les de “les tenebres de la ignorància”.
En els arxius de l’escola hi trobem el títol de la primera directora, amb data 1 d’octubre
de 1856.
En els arxius universitaris de Barcelona (lligam 90/1/7/7), l’autorització de la primera
escola Pare Coll, l’any 1904.
Des de l’any 1925 fins al 1980 a l’escola funciona també un nombrós internat, que en
alguns cursos va arribar a 300 internes, per donar resposta a les necessitats del moment i
fer possible l’educació integral de les alumnes de Vic i comarca, època en la qual en
tota la contrada hi havia molt poques possibilitats d’una promoció cultural.
Els anys de la postguerra s’implantà el Batxillerat Elemental i Superior i els
Ensenyaments Comercials.
Durant aquests anys també un bon nombre d’alumnes seguiren estudis musicals així
com la carrera de música.
L’any 1948 les Dominiques de l’Anunciata ofereixen part de l’edifici, el material i les
titulacions adients per implantar i regir L’Escola del Magisteri de l’Església “Balmes”.
L’escola Pare Coll va ser autoritzada pel Ministeri d’Educació i Ciència com a Escola
de Pràctiques per als alumnes de Magisteri -Escola Annexa-.
-El curs 1973 les aules d’Educació Infantil es traslladen a un nou edifici, molt adaptat
als alumnes petits, i es transforma en un dels millors Parvularis de la ciutat.
-L’any 1975 el Batxillerat de l’escola es converteix en el BUP (Batxillerat Unificat
Polivalent), i les ensenyances comercials en la Formació Professional de Primer Grau,
branca Administrativa.
-El 1975 es canvia el nom de colegio “Anunciata“ pel nom de colegio “Padre Coll” i el
1987 s’aprova el canvi en llengua catalana: Col.legi ”Pare Coll”.
-L’any 1978, amb data 16 d’abril, rep l’autorització per a l’ensenyament mixt.
-L’any 1984 una anàlisi i estudi lúcid de la situació actual de les necessitats de Vic i
comarca ens indueix a deixar la Formació Professional i a realitzar una experiència
insòlita: fusionar el BUP del col.legi Pare Coll amb els dels centres privats, també de
Vic, Sant Miquel dels Sants i Seminari.

-Des de l’any 1993 el centre acull un nombre considerable d’alumnes immigrants de
famílies amb necessitats i situacions culturals i socials desfavorides.
-L’any 1996 el centre Pare Coll és autoritzat pel Departament d’Ensenyament per
impartir anticipadament els ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria (ESO).
Els alumnes finalitzen els estudis als 16 anys.

-El curs 2005-2006 és nomenada directora una professora seglar del centre, essent la
primera que ocupa aquest càrrec.

-En octubre de 2009 el col.legi celebra amb gran solemnitat la canonització del Pare
Coll a Roma pel papa Benet XVI assistint a aquesta cerimònia una gran representació de
tots els estaments de l’escola i en dies successius s’organitzen diferents actes i
celebracions a l’escola culminant en l’Eucaristia de la Catedral i la trobada d’exalumnes
aquí a l’escola.
-A partir del mes de novembre de 2009, el col·legi Pare Coll passa a formar part de la
Fundació Educativa Privada Dominiques de l’Anunciata Pare Coll.(FEDAC).
-A hores d’ara curs 2015-2016 el nombre d’alumnes d’altres països ha augmentat
considerablement .

