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1. Presentació
El Centre d’Estudis El Seminari, CEES, és un centre d'ensenyament de titularitat
privada especialitzat en estudis de Formació Professional. Actualment s’imparteix el
Cicle de Grau Mitjà de Conducció d’Activitats Físiques i Esportives al Medi Natural, el
Cicle de Grau Superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives i el Cicle de Grau
Mitjà de Salvament i Socorrisme. Amb la superació del cicle de grau mitjà s'obté el títol
de tècnic i amb la superació del cicle de grau superior el de tècnic superior.
El CEES està integrat dins el complex educatiu de El Seminari de Vic, unint una
tradició docent centenària i una clara vocació per la innovació i la modernitat. Els
programes formatius del CEES es basen en l'ús d'una metodologia teòrico-pràctica,
orientada a possibilitar que, un cop finalitzats els estudis, els alumnes puguin
incorporar-se amb èxit i professionalitat al mercat de treball i/o seguir amb estudis
universitaris relacionats en l’àmbit de la formació professional exercida.
Per fer realitat aquest propòsit, el CEES disposa de múltiples recursos pedagògics i
tecnològics, una àmplia varietat d'instal·lacions i un extens catàleg de prestacions,
serveis i eines de suport als estudiants. Tanmateix l’equip de docents del Centre està
integrat per professorat provinent de diferents disciplines i especialitats. Aquests
complementen la seva professionalitat docent amb d’altres feines i responsabilitats
relacionades amb l’àmbit de l’activitat física i l’esport. D’aquesta manera coneixen la
realitat laboral existent i aproximen a l’alumnat al món laboral.
A través d'un model pedagògic personalitzat, guiat i rigorós té per objectiu formar
persones en les seves vessants humanes, acadèmiques pròpies del sector i capacitar-les
per a l’exercici qualificat de la professió. Amb un estil acurat, responsable, en sintonia
amb la realitat del present i que persegueix l'excel·lència en els processos
d'aprenentatge, al CEES garantim que la formació professional serà objecte de la nostra
màxima atenció i esforç.
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2. Anàlisi del context
2.1 Història de l’edifici El Seminari de Vic
L'espai del Seminari de Vic és hereu d'una llarga tradició formativa, arrelada al bisbat
de Vic. L’any 1749 el bisbe Manuel Muñoz-Guil va fundar de forma definitiva el
Seminari Conciliar de Vic acollint-se al dret de formació de seminaris instaurant pel
Concili de Trento del segle XVI. L’any 1875 va entrar en funcionament recuperant la
tradició de l’antiga Escola Catedràtica de l’època medieval i de la Universitat Literària
de Vic del segle XVII. Durant més de 250 anys, el Seminari de Vic, sota l'estima, la
protecció i la direcció dels bisbes de la diòcesi, ha estat al servei de la formació de
generacions de joves d'arreu del bisbat, i a vegades de bisbats veïns. L'etapa de vida més
llarga del Seminari es desenvolupà principalment a l'edifici que coneixem com a
"Seminari Vell", situat al cor de la ciutat, al carrer de Sant Just.
Al llarg del segle XVIII i especialment durant el segle XIX, el Seminari es va convertir
en el principal, i en alguns moments, únic espai de formació dels nois de la ciutat, de la
comarca i de molts joves provinents de les parròquies de la diòcesi. A mitjan del segle
XIX, va superar els 1.200 estudiants. El Seminari acollia nois d'edats ben diverses que
realitzaven estudis de primeres lletres, de gramàtica, de filosofia i, finalment de
teologia. La imatge irrepetible de l'abundor d'estudiants vestits amb capa i barret va
donar peu a la coneguda tradició de l'Estudiant de Vic, format per uns joves que vivien
en cases particulars de la ciutat i escampats per les masies de la Plana.
Va ser a les aules del Seminari on es formaren joves que van tenir una gran
transcendència vital en la societat, la història, la cultura i la llengua del nostre país.
Jacint Verdaguer, Jaume Collell, Narcís
Verdaguer, Antoni Mº Claret, Jaume
Balmes, Marià Puigllat, Martí Genís,
són una mostra selecta de la munió de
persones que han viscut i projectat la
seva vida tenint el Seminari com a punt
inicial i vital de la seva formació.
Antic Seminari de Vic
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L'actual edifici del Seminari, continuador de
la tasca educativa, va ser inaugurat l'any 1949
i va continuar la seva tasca fins el 1968, en
que el Seminari Major es traslladà a
Barcelona. El Seminari Menor va perdurar
fins

el

1985.

Després

d'anys

de

transformacions i canvis, el Seminari de Vic
continua sent un espai formatiu obert a
entitats i persones que creuen en la formació

Actual Seminari de Vic

com a peça clau del canvi i la millora en la nostra societat.
Després d’anys de varis canvis el Seminari de Vic torna a ser espai formatiu obert a
entitats com ara l’Escola eqüestre, el CEES, la universitat d’adults, entre d’altres.

2.2 L’origen del Centre d’Estudis El Seminari (CEES)
El CEES neix a partir d’una necessitat social percebuda. Un dels socis, quan treballava
com a educador social a una llar juvenil, es va adonar de que aquests nois i noies
necessitaven una formació professional en l’àmbit esportiu ja que això podria afavorir
molt les seves capacitats personals i socials. El problema era que aquesta tipologia de
cicles no l’oferien a la comarca d’Osona i s’havien de desplaçar a Barcelona. En un
moment determinat a aquest educador social i actual soci del CEES li surt l’oportunitat
de fer un centre de formació d’hípica, encarat cap a la basant educativa i oferint als nois
i noies de la llar juvenil noves oportunitats, ampliant l’oferta també a la basant més
competitiva i en la formació eqüestre.
Una vegada engegada l’escola eqüestre al Seminari de Vic, s’arriba a un acord amb el
bisbat, propietari de l’edifici, i mitjançant un contracte d’arrendament i gestió escolar
s’engega el segon projecte: la creació d’una escola de formació de Cicles Formatius en
l’àmbit esportiu, constituïda així el 2010 com a empresa privada el Centre d’Estudis El
Seminari, Societat Limitada, format per dos germans, un soci treballador i un
capitalista. Aquell mateix setembre de 2010, s’engega l’escola amb dos cicles formatius
en l’àmbit esportiu: el cicle formatiu de grau mitjà Conducció d’Activitats Físicoesportives en el Medi Natural, que té una durada d’un curs acadèmic; i el cicle formatiu
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de grau superior Animació d’Activitats Físico-esportives, que té una durada de dos
cursos acadèmics. Aquell any es començà amb prop de 40 alumnes inscrits.

2.3 L’entorn del Centre: Ubicació, edifici, equipaments i instal·lacions
El Centre d’Estudis El Seminari (CEES) es troba situat a la comarca d’osona,
contretament a la ciutat de Vic, ciutat amb 40.422 habitants i amb una superfície de
30,92 km2, a mig camí entre les platges gironines i els Pirineus; i a nomes 70
quilometres de Barcelona capital i a 60 de la ciutat de Girona. L’estructura econòmica
de Vic es basa en el sector comercial, industrial i de serveis. Pel que fa al sector
industrial destaquem el domini de la industria agroalimentària, del cuir i de la
metal·lúrgica.
El Centre d’Estudis el Seminari està situat a l’antic Seminari de Vic, Edifici El
Seminari, concretament al carrer Ronda Francesc Camprodon, número 2. El CEES es
troba envoltat d’una zona verda anomenada El Puig dels Jueus, zona alçada de la Ciutat
amb vistes als Pirineus i als singles de Cabrera. El Centre està molt ben ciutat respecte a
punts importants de la Ciutat: a 5 minuts caminant direcció Sud es troba el famós casc
antic de la Ciutat, direcció Oest i a uns 10 minuts a peu hi ha la Universitat de vic,
l’estació d’autobusos i de trens. Davant mateix del Seminari també hi ha una parada de
bus urbà. A uns 20 minuts trobem la zona esportiva de la Ciutat amb la majoria
d’instal·lacions esportives que utilitza el CEES. Al mapa 1 podem observar la seva
localització: encercat en vermell és el CEES i en blau la Universitat de Vic.

Ubicació de El Seminari de Vic
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Dins del que és el propi Centre trobem diverses instal·lacions i espais utilitzats al Cicle
de grau mitjà i grau superior d’activitats esportives:
! Gimnàs SEF per a fer-hi l’assignatura d’Activitats Dirigides (Grau Superior).
! Pista de bàsquet i camp de futbol de gespa artificial utilitzat per desenvolupar la
part pràctica de diverses assignatures de grau mitjà i superior.
! Pati de l’Ós del Seminari: usat per alguns professos dels cicles com a espai verd
més recollit i reduït on impartir parts pràctiques i també com a zona d’esbarjo
per l’alumnat.
! Les aules, una per a cada classe del Cicle per portar a terme les sessions
teòriques.

Gimnàs SEF

Aula del CEES

Tanmateix cal destacar com a serveis afegits pels estudiants del CEES, la residència per
estudiants, amb 25 habitacions individuals; la biblioteca i el bar - restaurant.

Habitació de residència

Biblioteca

Bar - Restaurant

Donada la tipologia dels Cicles Formatius d’esports que actualment s’imparteixen al
CEES requereixen d’espais i instal·lacions esportives externes al centre. Per això es fan
acords per poder utilitzar espais municipals com ara el pavelló Castell d’en Planes, el
camp de rugbi, el camp de beisbol, el gimnàs, el rocòdrom i la pista polivalent del
pavelló de l’Ausoneta. I instal·lacions privades del Club Tennis Vic, el Club d’Atlètic
Vic, la Piscina l’Estadi del Vic ETB, entre altres.
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3. La Formació – Els Cicles Formatius
Els cicles formatius són els ensenyaments que preparen per a l’exercici d’una professió
determinada; s’agrupen en famílies professionals i poden ser de grau mitjà o de grau
superior. Al CEES s’imparteix el Cicle de Grau Mitjà i de Grau Superior de la família
d’Activitats Físiques i Esportives. Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà
s’obté un títol de tècnic o tècnica que permet: accedir a un treball de tècnic o tècnica,
cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà, accedir al batxillerat, accedir a la prova
d'accés a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família que el cicle superat, o
accedir a un cicle formatiu de grau superior directament o bé, cursant prèviament el
batxillerat, un cop superada la prova d’accés o havent cursat el curs de formació
específica per a l’accés als cicles formatius de grau superior.
Amb la superació d’un cicle formatiu de grau superior s’obté un títol de tècnic superior
o tècnica superior que permet: accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior,
cursar un altre cicle formatiu de grau superior, accedir a qualsevol estudi universitari
oficial de grau (les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els
crèdits que s’hagin determinat per a cada estudi universitari).

Projecte Educatiu de Centre

4. Projecte Curricular de Centre
4.1 Valors i missió del centre
El CEES és defineix com a escola catalana, laica, innovadora en quant a la relació de
proximitat establerta entre professorat i alumnat, amb un model pedagògic
modernitzat destacant la qualitat del professorat i amb un model de gestió propi.
L’objectiu general del Centre és vetllar per la formació integral, la formació
acadèmica i la formació humana de l’alumnat. Que la transició al món laboral sigui
el més òptima i ràpida possible. Que l’alumnat tingui les competències i les habilitats
personals i ètiques per inserir-se al món laboral, adquirint valors positius per la
col·lectivitat i orientant la cultura de l’esforç cap al bé comú.
La missió del Centre és educar, formar i orientar als alumnes en un entorn de treball
participatiu i motivador, d’acord amb els objectius desplegats per llei en els
currículums dels Cicles de formació professional que s’imparteixen, segons els valors i
trets d’identitat del centre i amb voluntat de servei. De fet cerquem l’interès general, i
en concret els interessos de l’alumnat i les seves famílies, quant a l’educació es refereix.
Amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi les competències i les capacitats que li permetin
el seu desenvolupament en la societat.
El CEES es mostra compromès amb el respecte de totes les persones que intervenen en
el procés educatiu, siguin de l’àmbit o les condicions que siguin. Es valora el rigor en
les tasques, tant per part de l’alumnat com del professorat, la precisió a les
presentacions de treballs, continguts, dels documents de s’entreguen a l’alumnat i
materials pedagògics que han de ser de qualitat. El valors pel desenvolupament de
l’esperit crític i emprenedor facilitant la participació activa de l’alumnat a l’aula i
desenvolupant moltes dinàmiques de grup. L’equitat i la no exclusió entre l’alumnat i el
professorat a fi d’evitar qualsevol tipus de marginació és d’especial rellevància.
D’aquesta forma es cerca la cohesió social, el respecte a la diversitat de cultures i el
respecte i la defensa pel medi ambient, en un marc de diàleg i de convivència.
Responsabilitat i autonomia en els seus actes " es tracte a l’alumnat com un adult
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Es potencia i es valora l’exercici de la responsabilitat personal de l’alumnat
fomentant el seu creixement personal i maduratiu. Tant a nivell ètic, acadèmic,
maduratiu i consolidant uns valors imprescindibles com a futur professional en l’àmbit.
S’ensenya i s’educa en la cultura de l’esforç i del treball qualitatiu. Pren importància
el treball en equip i el companyerisme, implantant una metodologia de treball
grupal i molt pràctica, per tal de crear una bona cohesió de grup tant d’alumnat com
de professorat. El Centre vetlla pel manteniment d’un bon clima d’entesa i diàleg
primerament cap a l’alumnat i paral·lelament cap a les seves famílies per l’eficiència de
la seva formació.
Per això es treballa a partir de la confiança i fem servir tots els recursos humans i
materials del nostre abast per tal d’afavorir la maduració personal i l’evolució
acadèmica i professional de l’alumnat. Ens proposem aconseguir el seu progrés en la
mesura de les seves aptituds i interessos, que assoleixin les competències i capacitats
necessàries per continuar els estudis o inserir-se al món laboral i que valorin el servei
rebut com un aspecte més de satisfacció personal, en el marc d’un bon clima de
convivència i respecte.
Les eines per aconseguir aquest objectiu es basen en polítiques de millora contínua i de
qualitat del servei educatiu, sense deixar de banda les maneres de fer i ser que ens
caracteritzen. Concretament les tasques que ens permeten assolir els objectius són
consolidar canals de comunicació directa entre l’alumnat i els pares/mares per garantir
proximitat i un correcte seguiment de la formació. El contingut pedagògic està orientat
cap a la pràctica més real per impartir un ensenyament el més aplicable i útil possible
utilitzant una metodologia d’ensenyament de caire teorico - pràctica, on es busca
vivenciar els aprenentatges amb l’objectiu que la formació sigui més funcional.
S’incentiva a l’alumnat per prendre responsabilitat dels seus actes i les seves
obligacions fomentant la iniciativa personal i grupal, la creativitat i la maduresa
personal. Des del Centre es coordina una xarxa de centres de treball on l’alumnat pugui
fer unes pràctiques guiades, tutoritzades i amb una possible futura inserció laborals..
El projecte col·lectiu del CEES obliga a seguir millorant un model educatiu que
garanteixi l'aprofitament de les competències individuals dels seus alumnes i el
desenvolupament de noves habilitats, de manera que, la seva qualificació professional
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esdevingui un avantatge competitiu en el moment d'incorporar-se al mercat laboral. Les
característiques del Centre el situen en les millors condicions per definir els entorns
personals d'aprenentatge més adequats per l’alumnat, en col·laboració amb un teixit
social i productiu molt ric i divers, que ha fet de la ciutat de Vic una de les poblacions
amb major índex de prosperitat i qualitat de vida.
L'experiència adquirida durant aquests anys és el principal estímul per fer un salt
endavant, tant a nivell qualitatiu com quantitatiu, per contribuir a prestigiar la Formació
Professional i fer realitat el procés de transició de la formació cap a l'aprenentatge. La
raó de ser del CEES és el futur professional dels seus alumnes.

4.2 Trets d’identitat
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà emprat normalment com a llengua
vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge i en les activitats internes i externes de la
comunitat educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat, llibres de
text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, i comunicacions amb les
famílies, sense desatendre, però, el coneixement adequat i l’ús correcte del castellà i
l’anglès.
Es té el compromís d’anar ajustant un model d’excel·lència en el qual el
desenvolupament personal i intel·lectual dels alumnes sigui objecte de la nostra màxima
atenció i esforç. Es Planteja l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip: S’aplica i
som partidaris d’una pedagogia activa, que estimuli la capacitat autodidàctica de
l’alumnat, la seva curiositat científica i investigadora, la seva creativitat i la seva actitud
crítica i raonadora. Es treballa l’aprenentatge significatiu fent classes molt pràctiques en
que l’alumnat posi en pràctica els coneixements adquirits. Es concedeix la màxima
importància en totes les àrees al tractament de les competències i capacitats definides
per la normativa educativa vigent. També es contempla la transversalitat en la seva
adquisició, per tal d’evitar la repetició dels coneixements adquirits per l’alumnat.
El Centre vetllarà per fomentar actituds de respecte i creixement personal, en un sentit
ampli: envers un mateix, els companys i les companyes, el professorat, el material i
l’entorn. Per això, es potenciarà l’educació per la salut, l’educació mediambiental
especialment en les assignatures portades a terme al medi natural, i el foment per la
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pràctica esportiva i física en l’aprenentatge dels continguts de les diferents matèries.
Pren importància l’actitud de l’alumnat durant la seva formació acadèmica tenint cura
del seu desenvolupament com a persona i com a futur professional.
Les capacitats que es potenciaran d’acord amb el decret 40/1999 que s’especifica el
currículum de grau mitjà i superior d’esports són: capacitat de resolució de problemes,
capacitat d’organització de treball, capacitat de responsabilitat en el treball, capacitat de
treball en equip, capacitat d’autonomia, capacitat de relació interpersonal i finalment,
capacitat d’iniciativa. Aquestes capacitats permeten assolir un aprenentatge més integral
de l’alumnat on es valoren les capacitats físiques, psicològiques i emotives de
l’alumnat.
S’entén l’educació com un procés integral, no exclusivament instructiu, que es
desenvolupa tenint en compte la diversitat de capacitats, d’interessos i de ritmes
d’aprenentatges de cada alumne/a. Per tal de garantir la qualitat educativa i l’atenció
individualitzada es busca la proximitat professorat – alumnat i s’aposta pels
desdoblaments de les aules, amb una ràtio de 1/10 aproximadament en les assignatures
d’hípica i BTT, per exemple.
En quant al tractament de la diversitat, es dóna una atenció molt individualitzada de
l’alumnat per ser una escola petita. D’aquesta manera s’adapta els currículums a
l’alumnat amb dificultats, potenciant que tothom pugui assolir els continguts amb
equitat. Així mateix s’intenta satisfer a grups d’alumnes que tinguin un interès o
necessitat específica dins l’àmbit acadèmic en qüestió. Per exemple s’ofereix a
l’alumnat que vulgui accedir als estudis de CAFE a la universitat, uns entrenaments
específics per passar les proves d’aptitud personal (físiques) que es demanen o poden
complementar la formació del Cicle (mitjà i superior) d’activitats esportives amb el de
Salvament i Socorrisme sense que els horaris es solapin.

4.3 Objectius educatius i pedagògics del Centre
Els objectius marcats per obrir el Centre són en primer lloc, garantir que l’oferta
educativa fos inèdita a Vic i a la comarca, que al darrera d’aquesta formació hi hagi una
massa crítica que pugui absorbir els nous alumnes i professionals i introduir-los en el
sector productiu de la comarca o seguir amb l’educació i la formació de l’alumnat ja
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sigui a nivell universitari, en formacions de règim especial o en cicles formatius d’altres
famílies.
Els objectius en l’àmbit educatiu són potenciar un ensenyament basat en les
capacitats físiques i mentals de l’alumnat, que desperti la seva creativitat,
motivació i iniciativa personal, així com la importància de la cohesió de grup i el
treball en equip. Ensenyar a ensenyar, amb ètica i professionalitat, ja que serà
l’alumnat el que en un futur haurà de realitzar aquesta tasca.
Els estudis actuals estan molt encarats a la integració de les persones amb discapacitats
ja que tant el grau mitjà com el superior, treballen moltes hores conjuntament. L’anglès
és fonamental dins el nostre currículum fent que l’habilitat lingüística esdevingui bàsica
perquè el mercat laboral pugui ser més ampli i el futur professional de l’alumnat pugui
estar a qualsevol lloc del món, és per això que es desenvolupa aquesta visió global i
integral de les capacitats i habilitats de l’alumnat.
Es fa èmfasi en el fet d’eradicar les actituds d’aprenentatge passiu per part de l’alumnat
i establir a les aules i en d’altres instal·lacions utilitzades, espais de diàleg, debats i
comunicació en els quals es basi el procés d’aprenentatge que cada alumne/a pugui
orientar envers les seves expectatives. Així mateix es potencia l’autonomia de l’alumnat
per a prendre responsabilitats i iniciatives creatives del seu aprenentatge continuat. Per
això portem a terme una revisió i selecció dels materials didàctics i instal·lacions que
permeti executar de la millor manera possible un ensenyament segur basat en l’activitat
física i l’esport.
Es desenvolupen també activitats pedagògiques complementaries a la pròpia activitats
docent com a objectiu humà i de servei. Aquestes són xerrades, sortides, visites a
empreses, màster classes d’esports en concret, es complementa la formació amb
professionals en actiu o esportistes d’elit, etc. Així es desenvolupa una bona xarxa
social per complementar les activitats docents.
Des del CEES es donen eines a l’alumnat perquè les tasques acadèmiques siguin de la
major qualitat possible: es posa a disposició de l’alumnat una guia d’eines per a les
exposicions orals, una normativa de presentació de treballs i una normativa d’ús del
correu electrònic. S’ensenya i es potencies l’ús de mitjans audiovisuals, l’ús responsable
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de les noves tecnologies amb finalitats formatives i d’ensenyament - aprenentatge i la
utilització de material i recursos alternatius i innovadors, com programes informàtics.
Al llarg de la formació les capacitats que l’alumnat haurà d’assolir són les següents:
# Capacitat de resolució de problemes
# Capacitat d’organització del treball
# Capacitat de responsabilitat en el treball
# Capacitat de treball en equip
# Capacitat d’autonomia
# Capacitat de relació interpersonal
# Capacitat d’iniciativa
Aquestes capacitats clau s’assoleixen a través de les diferents assignatures cursades al
Cicle seguint una metodologia de treball teòrico-pràctica. Una part es compon
d’ensenyament magistral, però sovint s’organitza l’aprenentatge a partir de les recerques
que els alumnes fan amb l’acompanyament del professor, recerques bibliogràfiques
digitals, estudi d’experiències, discussió de casos o supòsits pràctics, etc.
El treball en grup és una eina recurrent utilitzada. La capacitat d’organització, la
responsabilitat en el treball i la relació interpersonal també es veuen desenvolupades
partint de la premissa que el treball cooperatiu és més enriquidor i fomenta més
l’aprenentatge individual i alhora també grupal.
Les exposicions i posades en comú dels diferents aprenentatges són habituals tant a
l’aula com a les sessions pràctiques. Amb aquesta metodologia l’alumnat pren la
iniciativa del seu aprenentatge, se’n fa protagonista i empatitza amb la futura tasca de
tècnic al món laboral.
La relació amb l’entorn és un altre dels elements clau del CEES. Es potencia
l’aprenentatge fora de l’aula, ja sigui en instal·lacions esportives, al medi natural, espais
no convencionals o fent visites a les múltiples entitats de la ciutat, sobretot per
l’alumnat del Tècnic d’Integració Social, establint línies de col·laboració com St
Tomàs; amb qui es col·labora sovint acompanyant alumnes a sortides o en activitats
especials; Casal Claret, entitat que ofereix un gran ventall d’àmbits d’intervenció; i
d’altres com el Tapís, Centre Obert, Residència El Nadal, Eval, Associació Síndrome

Projecte Educatiu de Centre
d’Asperger Osona, Associació Arae , Els avets (Moià), El Tupí, Associació Caminem
Junts, etc.

