DOSSIER DE PREMSA

Història
Els inicis L’Escola Joviat és un projecte familiar educatiu d’inspiració cristiana fundada el 8 de març de
1960 per Josep Vilaseca Atset (Joviat), un home lluitador per naturalesa i que creu en les persones. Ha
sabut envoltar-se d’un equip humà molt professional del qual se sent molt orgullós. Aquest equip està
format per 260 persones entre personal docent, administració, serveis i col·laboradors. Actualment n’és el
director general, el seu fill Jordi Vilaseca Brugueras, que amb el seu estil de lideratge està al front del grup
Joviat.
L’any 1960 El primer centre s’inaugurà en un pis de la Ctra. de Vic , núm. 13, de Manresa, on s’impartien
estudis de batxillerat, peritatge mercantil, delineació i magisteri. S'obrí un centre d’Ensenyament primari a
l’Era Firmat de Manresa. Ubicació de la Llar d’infants, EGB i BUP a Sant Joan de Vilatorrada. Obertura
d’un centre de BUP i COU a la Ctra. de Vic, 27, de Manresa i d’un centre de Formació Professional al C.
Puigterrà de Dalt, 5, molt a prop del centre anterior. En aquest moment l’Escola Joviat estava formada per
tres centres d’Educació Infantil, un centre d’EGB a Sant Joan de Vilatorrada i un centre de BUP, COU i
Formació Professional a Manresa.
L’any 1985 En la recerca de nous espais, s’optà per la compra de l’antiga fàbrica Roca ubicada entre
els carrers Folch i Torres, Rubió i Ors, i Passeig del Riu de Manresa, dedicada al tèxtil i que comptava amb
8.000m2 disponibles. S’hi van traslladar els ensenyaments de Formació Professional, actualment Joviat-1.
S'hi incorporà l ’antiga Escola Badia Solé, en aquells moments anomenada “Escola Sant Francesc”, i s’hi
van traslladar els ensenyaments obligatoris, actualment és Joviat-2.
L’any 1987 S'iniciaren els estudis d’hoteleria a Manresa.
L’any 1992 L’any 1992 s’inicien a Manresa els estudis de TEAT (Tècnic en empreses i activitats
turístiques). Després de l’adscripció a la Universitat de Lleida va passar a ser Diplomatura universitària de
turisme.
L’any 1996 L’any 1997 s’inicien els estudis de TEAT a La Seu d’Urgell (Tècnic en empreses i activitats
turístiques). Després de l’adscripció a la Universitat de Lleida va passar a ser Diplomatura universitària de
turisme.
L’any 2001 El 2001 va entrar en funcionament l’Escola d’Hoteleria de La Seu d’Urgell on s'impartia el
cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cuina i el Diploma Superior d’Hoteleria.
L’any 2006 El gener de 2006 s'obté la certificació ISO 9001:2000 pel disseny i execució del procés de
Formació Professional i enguany s'ha aconseguit per la Formació Postobligatòria: Batxillerat i Formació
Professional integrada pel tres subsistemes: · Ensenyament reglat: Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles
Formatius de Grau Superior · Formació Continuada i Formació Ocupacional.
L’any 2005 finalitzen els estudis de turisme a La Seu d’Urgell i el 2008 a de Manresa.
L’any 2010 Actualment Joviat compta amb tres centres i amb la següent oferta formativa:
Joviat-2: Muralla Sant Francesc, 39, de Manresa on s’imparteixen els ensenyaments d’Educació Infantil,
Primària i ESO, i també hi ha la Residència d’estudiants.

Joviat-1: Folch i Torres, 5, de Manresa, on s’imparteixen els ensenyaments de Batxillerat, Cicles
Formatius de Grau Mitjà i Superior de les famílies professionals de: Hoteleria i Turisme,
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Informàtica, Sanitat, Administració, Comerç i Màrqueting, Formació Continuada, Ocupacional i a
mida i Assessoria gastronòmica.
Joviat-P: Castellciutat de La Seu d'Urgell, tenim el CFTE (Centre de Formació de Tècnics
Esportius) on s'imparteixen els Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de Tècnics Esportius en
esports d'hivern i muntanya.

Missió
Breu descripció:
Joviat és una institució d’iniciativa privada que va fundar en Josep Vilaseca i Atset a Manresa l’any
1960. L’Escola va néixer inspirada en una concepció cristiana i una clara vocació de servei.
Respectuosa amb les diferències socials, culturals i religioses, té un ferm compromís amb
l’educació de qualitat i la societat civil.

Ensenyaments:
A l’Escola Joviat, es poden cursar els següents ensenyaments: A Joviat 2, educació infantil,
educació primària i educació secundària obligatòria. A Joviat 1, batxillerats, cicles de grau mig i de
grau superior de diferents famílies professionals, cursos de formació ocupacional i de formació
continuada. I a Joviat dels Pirineus, cicles formatius de tècnics esportius de muntanya.

Finalitat i valors:
L’educació que reben els alumnes, ha de garantir el ple desenvolupament de les capacitats
físiques, expressives, intel·lectuals i afectives, i els ha de preparar per afrontar una vida personal i
social
plena
i
feliç.
Per fer possible la tasca educativa, l’Escola compta amb la implicació i compromís de la família, i
promou una relació constant entre tots els agents educadors, basada en la cooperació i el diàleg.
Eduquem perquè valors universals com la pau, la generositat, la tolerància i l’honestedat; valors
socials com la democràcia, el respecte, i el diàleg; valors individuals com la llibertat, la sinceritat, el
sentit crític i l’esforç personal; i valors tradicionals com la responsabilitat, la família i la civilitat,
esdevinguin
motors
de
transformació
i
avenç
de
la
nostra
societat.
Eduquem en un clima de confiança i de respecte, construint una relació emocional positiva entre
totes les persones que treballen a l’Escola i l’alumne, per tal d’aconseguir una escola inclusiva i
oberta a tothom.
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Visió
Volem mantenir una posició de lideratge en el nostre país, consolidant una àmplia oferta educativa
dins del nostre sector, que ens permeti seguir oferint un projecte de formació al llarg de tota la
vida.
Ser una institució referent pel que fa al nostre compromís amb la qualitat, la nostra vocació de
servei i els nostres valors.
Seguir generant oportunitats d’aprenentatge i formació amb un alt valor afegit, perquè totes les
persones que confiïn en el nostre projecte siguin professionals ben preparats i bons ciutadans.

Política de qualitat i compromís de la direcció
Com a Escola, la política de qualitat de Joviat s'orienta cap a l'assoliment d'un canvi cultural en
la gestió dels diferents processos estratègics, claus i de suport de les diferents activitats de
l’Escola, per tal d'aconseguir la seva ordenació i simplificació, una alta satisfacció dels clients
interns, externs i proveïdors, i una clara intenció de millora contínua.
La direcció de l’Escola es compromet a:
•
•
•

•
•
•

Donar suport a totes les persones implicades en la implantació del sistema de gestió, per
aconseguir una posició de lideratge i de prestigi en l’àmbit educatiu.
Definir una visió que es desplega a través de la redacció d'una estratègia i es concreta a
través de la planificació d'uns objectius.
Revisar constantment el sistema amb una sèrie de reunions de revisió i seguiment, per tal
d'anar-lo adaptant a les necessitats del client i a la pròpia filosofia de millora contínua, així
com a realitzar auditories internes.
Que el sistema compleixi tots els requisits legals vigents.
Que la política de qualitat, missió, visió i estratègia sigui coneguda per totes les persones
de l’Escola
Vetllar per l’existència d’un clima laboral favorable, per desenvolupar les accions i els
processos amb rigor i professionalitat.
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ACTES 50è Aniversari
mes
GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL
OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

acte
Xerrada Mercè Traveset

data
14/01/2010

lloc
Fundació Caixa Manresa

Acte “reconeixement de la tasca educativa
realitzada per l’Escola Joviat durant 50
anys”
Pregó infantil de les festes de la llum
Celebrem-ho amb L’EQUIP HUMÀ i antics
treballadors
GRAN PUJADA DE MONTSERRAT
Pugem tots a Montserrat (famílies, alumnes,
professors, exalumnes...)
Avui fem 50 anys !!!
Entrada de l’Escola: Petards , pastís o coca
pels pares a l’entrada
JORNADA D’EXALUMNES i antics
professors d’hoteleria

11/02/2010

Saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa

18/02/2010
05/03/2010

Saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa
Sant Benet

07/03/2010

Montserrat

08/03/2010

A tots els centres amb alumnes i professors

22/03/2010

Escola d’Hoteleria

25/03/2010

Auditori Fundació Caixa Manresa

25/04/2010

Joviat 2 (Muralla Sant Francesc, 39 de Manresa)

26/04/2010

Gimnàs Escola

20/05/2010

Auditori Fundació Caixa Manresa

21/05/2010

Pavelló J1 (Folch i Torres, 5)

24/05/2010
28/05/2010
pendent
04/06/2010
11/06/2010
17/06/2010
Juny/juliol
21/10/2010

Pavelló J1 (Folch i Torres, 5)
Escola d’Hoteleria (Folch i Torres, 5)

Conferència “Els Valors de l’Educació
avui” a càrrec de: Rdm. P. Josep M. Soler,
Abat de Montserrat
Gran festa “aquí sempre serà casa vostra”
… 2a cursa Joviat-Barri antic, botifarrada
popular, sardanes, inauguració de nous
espais, jocs, “gegantada”, homenatge als
avis...
Jocs florals alumnes de primària i
secundària
2ª mostra Crèdits Síntesi i Treballs
Recerca
Acte de Graduació Batxillerat i Cicles
Formatius Grau Superior
Acta de Graduació escola d’Hoteleria
Dinar Cicles Formatius Grau Mitjà
Concurs Escoles hoteleria Catalunya
Dinar de Cloenda de 4t d’ESO
Gran festa d’esport
Festival de dansa
Escola d’estiu 50è aniversari
Festa agraïment institucions
Amb l’actuació al Piano de Laia
Masramón, exalumna de l’Escola
Jornades Pedagògiques FUB-JOVIAT
Setmana solidària
Festivals Nadal “Els Carlins”
Acte de Cloenda Aniversari de l’Escola:
Poema de Nadal

12 i 13
22 al 26
15/12/2010

Escola d’Hoteleria (Folch i Torres, 5)
Joviat 2 (Muralla Sant Francesc, 39 de Manresa)
Teatre Conservatori
Escola
Teatre Kursaal

FUB i Joviat (Conferències a la FUB i dinar a
Joviat)
Escola Joviat
Els Carlins
Kursaal
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I TAMBÉ…
•

cançó

Podeu descarregar la cançó amb mp3 a www.joviat.com
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•

nova web

•

logotip

•
•
•

DVD Història Escola
LLIBRE 50 anys
Revista especial “50è aniversari”
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Us anirem informant puntualment de tots els actes.

Fundador,, Josep Vilaseca Atset
En nom del nostre Fundador
i Director General, Jordi Vilaseca Brugueras
Moltes gràcies per la vostra assistència.
Gemma Pedragosa · Comunicació Joviat · T. 679 09 17 16 · comunicacio@joviat.cat · www.joviat.com
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