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L’EDUCACIÓ ÉS UNA UTOPIA 

 
El concepte d’utopia es pot aplicar tant a una idea com a una societat futura. Podem 

relacionar utopia amb la creació d’un món fantàstic potser impossible d’aconseguir. Per 

tant, la utopia és l’esperança d’un món millor o la concepció imaginària d’una societat 

ideal 

Durant molts segles la justícia, la llibertat i la igualtat han estat la major utopia i desig 

de moltes persones. 

Personalment penso que la utopia és aconseguir un benestar social per a totes les 

persones sense cap mena de distinció. El benestar social, per tant, inclou aquells 

elements que incideixen de manera positiva en la qualitat de vida: un treball digne, 

recursos econòmics per a satisfer les necessitats, habitatge, accés a la salut i a 

l'educació. 

L’educació és essencial per aconseguir aquest desig. Durant els últims anys hi ha hagut 

diverses protestes per demanar una educació digna i realment formativa per els diferents 

ciutadans d’aquests país. 

L’educació és un dels factors que més influeixen en l’avenç i el progrés de les persones 

i de la societats. A més d’aportar coneixements, l'educació enriqueix la cultura, els 

valors i tot aquells elements que ens caracteritzen com a éssers humans. 

La formació és necessària en tots els sentits. Per aconseguir millorar nivells de benestar 

social i de creixement econòmic. L’educació sempre ha estat important per al 

desenvolupament, però ha adquirit major rellevància en el món d’avui que viu 

profundes transformacions, motivades en gran part per el ràpid avenç de la ciència i la 

tecnologia. 

Les utopies no s’aconsegueixen amb una vareta màgica sinó amb l’esforç col·lectiu de 

milions de persones. Tampoc es fan realitat de la nit al dia, sinó depenent del projecte, 

poden tardar segles en materialitzar-se. 



Personalment, penso que l’educació contribueix a aconseguir societats més justes, 

productives i equitatives. És un bé social que fa més lliure als éssers humans. Per 

promoure el creixement econòmic és essencial tenir una força laboral suficientment 

preparada per manipular els problemes tècnics i administratius. I conseqüentment, per 

aconseguir un benestar igual per a totes les persones. 


