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“Un idioma diferent és una visió diferent de la vida”, Federico Fellini 

1 INTRODUCCIÓ 

Aquest Projecte Educatiu de Centre, aprovat pel Consell Escolar de l’EOI de Sabadell en sessió ordinària, 

el dia 31 d’octubre de 2016, és l’instrument fonamental d’expressió i desenvolupament de l’autonomia 

del centre. Com a tal, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius de millora  i els indicadors de 

progrés amb l’objectiu final que els alumnes assoleixin les competències i estiguin capacitats per a l’ús 

de les llengües d’estudi, tal  com contempla la LEC i el currículum oficial per a les EOI a Catalunya. 

 El PEC de l’EOI de Sabadell té una vigència de cinc anys des de la data de la seva aprovació. No obstant 

això, el document pot ser modificat, revisat i/o ampliat, d’acord amb el procediment que estableixi la 

normativa vigent, sempre que hi hagi una demanda en aquest sentit per part del claustre del centre, pel 

que fa a les qüestions i continguts pedagògics, o per la direcció del centre en aquest mateix o qualsevol 

altre aspecte. 

 Aquest PEC és el document bàsic de gestió on s’estableixen les línies d’actuació per a tots els membres 

de la nostra comunitat educativa, i és, alhora, el compromís del nostre centre envers la societat en 

general i la comunitat educativa de l’escola en particular. Per això, tots els membres d’aquesta 

comunitat educativa hauran de conèixer-lo. 

 Les línies bàsiques d’aquest document són fruit de la nostra experiència pedagògica així com de la 

voluntat de millorar la qualitat del servei de la nostra escola. 

2 DEFINICIÓ INSTITUCIONAL 

L’EOI de Sabadell és un centre públic no universitari de règim especial dedicat a l’'ensenyament 

d'idiomes moderns. Depèn directament del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

i està adscrit a la delegació territorial del Vallès Occidental. 

L’EOI de Sabadell es va crear el 1990. Va començar la seva activitat acadèmica amb una oferta de cursos 

ordinaris d’alemany, anglès i francès. A partir del curs 2000-2001 s’hi va afegir català. 

Com la resta d’EOIs de Catalunya, l’EOI de Sabadell imparteix els ensenyaments especialitzats regulats 

per la LOE (Llei Orgànica de l’Educació, 2/2006 de 3 de maig) i la LOMCE (Llei Orgànica d’Educació, 

8/2013 de 9 de desembre). Pel fet de tractar-se d’un centre públic, l’EOI de Sabadell es regeix per una 

sèrie de principis generals, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut. 

Aquests principis són: 

a. El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de legislació 

vigent. 

b. La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat 

personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 

c. La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els 

col·lectius, basada en la corresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics. 

d. El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat d’elecció entre centres públics, la llibertat 

de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes. 

e. El pluralisme. 
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f. La inclusió escolar i la cohesió social. 

g. La qualitat de l’educació, que possibilita la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. 

h. El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 

i. La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

j. L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. 

k. L’educació al llarg de la vida. 

l. L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

Tanmateix, el desplegament d’aquests principis comporta una sèrie de trets comuns a la resta de 

centres públics: la gestió democràtica i transparent (apostant per la participació, de tots els estaments), 

la qualitat pedagògica, la direcció responsable, la dedicació i professionalitat docents, la preservació de 

l’equitat, la cerca de l’excel·lència i el respecte a les idees i les creences dels alumnes. Aquests trets 

també es manifesten en un nivell important d'autonomia pedagògica i de funcionament, l’adopció de 

models pedagògics comprensius capaços d’atendre la diversitat i la preocupació per oferir una formació 

que respongui a les necessitats socials.  

3 TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE 

3.1 LOCALITZACIÓ I ÀREA D’INFLUÈNCIA  

3.1.1 L’ENTORN FÍSIC 

L’escola està situada, des del mes de setembre de 2010, al C/ Brujas, 165 de la ciutat de Sabadell. 

Després d’haver conegut, des de la seva creació en 1990,  tres edificis provisionals, ja està instal·lada en 

la seva seu definitiva.  

Les comunicacions 

En trobar-se, l’escola,  en un barri que limita amb el centre, l’accés en transport públic és fàcil i es fa 

mitjançant el tren (RENFE i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) o els autobusos urbans (T.U.S., 

Transports urbans de Sabadell, línies 7, 9, 10, 23, 80),  però la freqüència de pas és baixa, sobretot a les 

hores punta en què acabem les classes. Quant a l’accés en transport privat, té l’inconvenient que les 

possibilitats d’aparcament a zones properes són insuficients, sobretot en les hores de màxima afluència.  

3.1.2 RELACIONS DE L’ESCOLA AMB L’ENTORN  

Creiem que és molt important mantenir i crear noves relacions amb les institucions properes a la nostra 

activitat. És per això que, tal com ho van fer els anteriors equips directius,  continuarem  intentant 

afavorir les relacions de l’escola amb altres entitats: 

- Amb l’Ajuntament de Sabadell mantenim unes bones relacions que han portat, anys enrere, per 

exemple, a la celebració d’una reunió del Consell escolar municipal en el si de l’EOI  i a la participació de 

l’alcalde i del regidor d’Educació en els principals esdeveniments que s’han esdevingut a  l’escola des de 

la seva instal·lació en aquest edifici (inauguració, vintè aniversari, Fòrum EOICAT) 
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Intentarem fomentar aquest vincle a fi que l’ajuntament s’impliqui més en la vida de l’escola mitjançant 

convenis per desenvolupar activitats concretes en relació amb l’ensenyament-aprenentatge d’idiomes 

en tots els seus vessants. 

- Amb el Departament d’Ensenyament mantenim relacions fluides que han permès: 

1. L’organització a la nostra escola de cursos del PIA. 

2. La implantació de cursos semipresencials d’anglès  i de francès. És l’única escola del Vallès 

Occidental que els proposa per a aquest darrer idioma.  

3. L’organització de jornades de formació per al PAS i per al professorat al llarg del curs. 

- Amb altres EOI de Catalunya mantenim bones relacions, en particular amb totes les del territori i 

sobretot amb l’EOI de Terrassa. El fet de ser dues escoles d’una mida semblant i, per tant,  amb 

problemes semblants ha permès mantenir contactes sincers de col·laboració mútua en tots els àmbits 

del funcionament de l’escola.  

-Amb la Cambra de Comerç de Sabadell hem tingut alguns contactes per conèixer les necessitats que 

tenen les empreses que es dediquen al comerç internacional pel que fa als idiomes. No vam poder 

arribar a cap acord perquè els tràmits per elaborar un curs que cobreixi la seva demanda es fan massa 

llargs per a una empresa. No obstant això, creiem que hauríem de continuar en aquesta línia i proposar 

cursos que puguin interessar els seus socis. 

-Amb la ciutat en general, amb la difusió de les activitats que es duen a terme a l’escola via les xarxes 

socials (Facebook, Twitter i Instagram) o el web de l’ajuntament que recull les activitats que es duen a 

terme a la ciutat.  Considerem que les relacions amb la ciutadania és uns dels nostres punts febles 

perquè, malgrat el nostre desig d’obrir l’escola a la ciutat, encara no ho hem aconseguit del tot.  

Pensem que hem de conservar i d’ampliar les nostres relacions institucionals (instituts -col·laboració 

amb els que imparteixen el Batxibac, per exemple- i les biblioteques per al club de lectura). 

3.2 OFERTA EDUCATIVA 

A l’EOI de Sabadell s’imparteixen quatres idiomes: alemany, anglès i francès des del seu inici, i a partir 

de l’any 2000-2001 s’hi va afegir el català. L’alumnat pot cursar la totalitat dels estudis repartits en cinc 

o sis cursos acadèmics -per a anglès, català i francès-  que corresponen als nivells bàsic, intermedi, 

avançat, C1 i C2. El català només s’ofereix de tercer a sisè perquè tan sols comptem amb dos professors 

i hem observat que la demanda se situa en els cursos superiors.  

L’oferta horària  és força àmplia i intentem, amb la plantilla de què disposem, cobrir totes les franges, 

encara que l’horari de matí només sigui possible en tots els nivells d’anglès, de francès; pel que fa a 

alemany, en els nivells bàsic i intermedi. 

Els idiomes s’imparteixen: 

- en cursos anuals presencials i semipresencials  -aquesta modalitat per la qual apostem és 

perquè pensem que facilita l’aprenentatge d’un alumnat que no pot assistir a classes dues 

vegades a la setmana- s’ofereix en anglès (4t i 5è) i en francès (3r, 4t i 5è). 

- en cursos del Pla d’impuls de l’anglès i del català per a professors. 
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- en modalitat lliure en què l’alumne es matricula exclusivament per presentar-se a la prova de 

certificació amb la qual es poden obtenir les titulacions pròpies de les EOI. A l’EOI de Sabadell 

es realitzen exàmens lliures de Nivell Intermedi (CNI) i Nivell Avançat (CNA) per a tots els 

idiomes tret del català. 

A més a més, l’escola ofereix cursos monogràfics quadrimestrals de llengua d’especialitat, d’actualització 

lingüística o de treball específic per destreses. Proposem també cursos de llengua instrumental al llarg 

de tot l’any o durant el mes de juliol en modalitat intensiva.  

La nostra escola està acreditada com a centre formador i rep estudiants del màster de secundària que 

desitgen realitzar el seu pràcticum en el si d’una EOI. Tots els departaments, excepte el de català, han 

tingut l’oportunitat de participar en la formació de futurs professors d’idiomes.  

3.3 ESPAIS I SERVEIS 

3.3.1 EDIFICI 

L’edifici definitiu que ocupem es compon d’una planta baixa i de  3 plantes més amb els espais següents:  

- 21 aules de classe  

- 1 aula multimèdia  

- 1 sala d’actes 

- 1 biblioteca 

- 3 despatxos per a la directiva 

- 1 departament d’alumnat (secretaria) 

- 4 departaments per a les diferents llengües 

- la consergeria 

- la cafeteria  

- un vestidor per al personal de neteja 

3.3.2 EQUIPAMENTS 

Totes les aules, la sala multimèdia i la sala d’actes disposen de vídeoprojectors i hi ha connexió a 

Internet a tot l’edifici. 

L’aula multimèdia està equipada amb 30 ordinadors que poden servir per a treballar activitats que es 

troben a Internet, però també activitats pròpies d’un laboratori d’idiomes mitjançant un software que 

permet aquest ús compartit. És un espai per treballar tant en grup-classe, a nivell individual i/o en grups. 

La sala d’actes té una capacitat de 100 persones per a activitats de tota mena: conferències, concerts, 

representacions teatrals, tallers, etc. on participen tant alumnes com professors. 

La biblioteca de l’Escola Oficial d'Idiomes de Sabadell és un servei adreçat a totes les persones adscrites 

a l’escola (alumnat, personal docent, PAS i altres). Té un fons bibliogràfic especialitzat en temes de 
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llengua, literatura i cultura dels idiomes impartits al centre, en didàctica i metodologia i, en general, en 

l’aprenentatge de llengües estrangeres. En aquest sentit, els materials de què disposa són amplis i 

variats: llibres, revistes, diaris, vídeos, DVD's, i CD's i, en general, tot allò relacionat amb l’ensenyament-

aprenentatge d'una llengua. El fons bibliogràfic actual és d'uns 8.000 volums i 2.500 de material 

audiovisual. Ofereix un servei de consulta i préstec durant el curs, a més de connexió a Internet. 

L’equipament informàtic de la secretaria està actualitzat i mantingut en bones condicions de 

funcionalitat ja que és una eina imprescindible de gestió administrativa. Tenim contractat un programa 

automàtic de còpies de seguretat.  

El fons bibliogràfic i de documentació audiovisual dels departaments, els seus recursos didàctics en 

suports variats, permeten un ampli ventall de producció d’activitats per a l’aula. Els recursos econòmics 

dels departaments s’utilitzen per a actualitzar el material (llibres, CD, DVD), subscriure’s a publicacions i 

organitzar activitats culturals. 

3.4 PERFIL ESPECÍFIC DE L’ALUMNAT DE L’EOI DE SABADELL 

3.4.1 ALUMNES 

Aquest curs 2016-2017 tenim 1856 alumnes oficials (356 d’alemany, 978 d’anglès, 55 de català i 462 de 

francès) repartits en 71 grups  (15 d’alemany, 33 d’anglès, 5 de català i 18 de francès).  

El mes de juliol passat van seguir els cursos intensius un total de 643 alumnes.  

3.4.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT  

Malgrat que els grups són molt heterogenis, el nostre alumnat és majoritàriament femení, fet habitual 

en les EOI, i adult. Destaca la franja d’edat que se situa entre els 26 i el 40 anys  i és veí de Sabadell o 

d’altres poblacions del Vallès Occidental.  

La majoria dels alumnes són estudiants o treballen, cosa que explica la més gran demanda d’horaris de 

vespre i també la gran taxa d’absentisme o d’abandonament. Aquesta constatació ens ha portat a 

apostar per cursos semipresencials que corresponen millor a la realitat laboral o familiar  del nostre 

alumnat. 

Les motivacions expressades per l’alumnat per estudiar a les EOI són: en primer lloc, majoritàriament 

per ampliar el currículum professional; en segon lloc, per necessitat laboral; i, en tercer lloc, per 

necessitat en l’àmbit de les relacions personals. 

4 OBJECTIUS DEL CENTRE 

4.1 OBJECTIUS GENERALS 

- Conèixer les llengües objecte d’estudi a nivell oral i escrit de manera que puguin ser utilitzades 

apropiadament com a font d'informació i vehicle d'expressió. 

- Desenvolupar la capacitat de comunicació a través dels mitjans d'expressió verbal i escrita. 

- Conèixer els trets fonamentals dels països on es parlen les llengües objecte d’estudi –trets 

naturals, socials, culturals, tradicionals i històrics. 
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- Sensibilitzar en la conservació del patrimoni cultural i en el respecte per la diversitat lingüística i 

cultural dels pobles i de les persones. 

- Fomentar tant el treball individual com el treball col·laboratiu en metodologies d’ensenyament 

i d’aprenentatge així com la utilització dels recursos que permeten continuar l’aprenentatge. 

- Fomentat l’ús de la tecnologia de la informació. 

- Formar l’alumnat per resoldre de forma creativa problemes diversos amb els coneixements 

adquirits i amb recursos adients. 

- Desenvolupar la capacitat d'organitzar-se en grup i les seves possibilitats de relació. 

- Fomentar la participació amb capacitat d'expressar els propis punts de vista i descartar els dels 

altres, i la solidaritat tot i acceptant les seves diferències amb respecte i tolerància i 

qüestionant els errors i conductes poc socials. 

- Vetllar pel respecte dels valors morals, socials i ètics propis i dels altres per exercitar-se en els 

principis bàsics d'una convivència harmònica. 

4.2 OBJECTIUS ESTRATÈGICS I INDICADORS DE PROGRÉS 

Els objectius estratègics d’aquest Projecte Educatiu de Centre se centren en dues àrees principals: els 

resultats acadèmics i la cohesió social i la satisfacció de la comunitat educativa. En aquest sentit els tres 

objectius estratègics de millora són: millorar els resultats educatius, millorar la cohesió social i millorar la 

confiança de la comunitat educativa. 

Les línies estratègiques que es duen a terme per assolir aquests objectius són les següents: 

- per millorar els resultats educatius: Reflexionar sobre la manera de treballar les destreses a 

l’aula i adequar-les d’acord amb les “exigències” del MECR. 

- per millorar la cohesió social i la confiança de la comunitat educativa es fan enquestes de 

satisfacció a l’alumnat, dels espais i serveis del centre, del professorat i del procés 

d’aprenentatge, i al personal de l’escola, sobre el seu grau de satisfacció al centre i prendre 

mesures pertinents. 

5  ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE. 

Segons el DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, article 5b, DOGC núm. 

5686 - 05/08/2010, els PEC dels centres han de recollir els criteris generals que defineixen l’estructura 

organitzativa del centre i que es detallen i desenvolupen a les normes d'organització i funcionament 

(NOFC). Per això aquí només els indicarem breument. 

5.1 ORGANS UNIPERSONALS DE GOVERN 

5.1.1 CÀRRECS DIRECTIUS 

L’equip directiu de l´EOI de Sabadell es compon de cinc membres: el/la director/a, el/la cap d’estudis, 

el/la secretari/a, el/la coordinador/a pedagògic/a i l’administrador/a. Les funcions específiques de 

cadascun d’aquests càrrecs es recullen explícitament a les NOFC. 
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L’equip directiu és l’òrgan executiu del centre i les persones membres han de treballar coordinadament 

en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres de l’equip directiu la gestió I 

desenvolupament del projecte de direcció durant el període de mandat de 4 anys. Li pertoca també 

concretar l’estructura organitzativa del centre i coordinar l’acció del conjunt d’òrgans de govern 

unipersonals i col·legiats del centre. 

5.1.2 ÒRGANS DE COORDINACIÓ 

A l’ EOI Sabadell,  les coordinacions es basen en: 

- Caps de departament i, si escau, caps adjunts. 

- Coordinació de les Tics. 

- Coordinació lingüística. 

- Coordinació de riscos laborals 

 

Les funcions específiques de cadascun d’aquests càrrecs es recullen explícitament a les NOFC. 

Les propostes de caps de departaments i caps adjunts es consensuen en el si dels departaments i les 

valida la direcció. Pel que fa a les altres coordinacions, recauen en el professorat que té el perfil més 

adient.  

5.1.2.1 JUNTA ACADÈMICA 

Està presidida pel/per la cap d’estudis o el coordinador pedagògic i hi participen tots els/les caps de 

departaments. 

És un òrgan consultiu que, per delegació del claustre de professors, té com a finalitat principal coordinar 

l'activitat pedagògica del conjunt de departaments de l'escola. Tracta temes referents a activitats 

culturals, cursos especials o/i de formació del professorat que proposen els departaments i altres temes 

referents a l'organització del centre. 

5.1.2.2 REUNIONS DE DEPARTAMENT I DE NIVELL 

Els departaments han de dedicar, pel cap baix, una hora setmanal a reunions de treball. Aquesta reunió 

de departament constarà en l’horari del professorat i se n’ha d’estendre acta dels acords que s’hi 

prenguin.  

Es podran convocar també reunions entre professors que imparteixen el mateix nivell i idioma.  

5.1.3 ÒRGANS COL·LEGIATS DE PARTICIPACIÓ I GESTIÓ 

El consell escolar i el claustre del professorat són els òrgans col·legiats de participació de la comunitat 

escolar en el govern i la gestió del centre. (Article 26, DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels 

centres educatius). 
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5.1.3.1 EL CONSELL ESCOLAR 

Segons la normativa vigent, és l’òrgan de govern col·legiat del centre, integrat per representants de tots 

els sectors de la comunitat escolar, elegit democràticament.  

En els centres que imparteixen exclusivament ensenyaments que duen a l'obtenció de títols acadèmics 

que equivalen a títols universitaris, en les escoles oficials d'idiomes, en les escoles d'art, en els centres 

que imparteixen ensenyaments de règim especial d'esports i en els altres centres que imparteixen 

ensenyaments exclusivament a alumnes majors de divuit anys, no hi ha representació dels pares i mares 

dels i de les alumnes. 

El consell escolar de l’EOI de Sabadell està format per: 5 representats del professorat, 5 de l’alumnat, 1 

del PAS, 1 de l’ajuntament, el/la director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretaria. 

La col·laboració i el diàleg entre els representants dels sectors que componen la comunitat escolar fa 

que el Consell escolar sigui el lloc de trobada per governar el centre amb la finalitat de fer progressar la 

comunitat educativa i de vetllar pel seu bon funcionament i el seu benestar. 

Les seves funcions són: 

a. Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de 

ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i 

manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres. 

b. Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de 

la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per 

valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres. 

c. Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de 

documents de gestió del centre. 

d. Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració 

del centre amb entitats i institucions. 

e. Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

f. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. 

g. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 

h. Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats 

extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

i. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer 

l'evolució del rendiment escolar. 

j. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 

k. Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

5.1.3.2 EL CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES 

Segons la normativa vigent és l'òrgan consultiu i de participació del professorat en el control i la gestió 

de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. 
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El claustre de professorat està format per tots/es els/les professors/es del centre, siguin 

funcionaris/àries, interins/es o substituts/es amb destinació al centre durant el curs acadèmic. 

El claustre és presidit pel/per la director/a del centre i el/la secretari/ària de  l’EOI. Tots els/les membres 

del claustre hi tenen veu i vot, però el seu vot no és vinculant. 

Les seves funcions són: 

a. Intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu. 

b. Intervenir en l’elaboració de les NOFC i les seves modificacions. 

c. Establir directrius per a la coordinació docent i l'acció de tutoria. 

d. Decidir els criteris per a l'avaluació dels alumnes. 

e. Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 

f. Donar suport a l'equip directiu, en el compliment de la programació general del centre. 

g. Donar el seu parer en relació al pressupost del centre i altres pressupostos. 

Tant els membres del consell escolar com els del claustre tenen dret a conèixer el projecte de direcció 

del centre. 

5.1.4 EL PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) 

El personal de l’Administració i Serveis de l’EOI de Sabadell es compon de: 

- 2 subalterns 

- 2 auxiliars d’administració 

En el document “Qüestions relatives al personal d’administració i serveis i als professionals d’atenció 

educativa dels centres educatius del Departament d’Ensenyament”, 

http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/Quest

ions_relatives_PAS.pdf 

s’expliciten, per a cadascun dels tipus de personal i de professionals que poden prestar serveis en els 

centres, els aspectes específics referits a les funcions i la jornada i horari del personal. Així mateix, es fan 

constar altres aspectes comuns a tot aquest personal referents a: 

- Vacances 

- Permisos i llicències 

- Comunicats 

- Formació del personal 

- Serveis extraordinaris 

- Control horari. Absències 

- Exercici del dret de vaga 

http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/Questions_relatives_PAS.pdf
http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/Questions_relatives_PAS.pdf
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- Participació en els centres educatius 

6 CRITERIS I ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICS 

Les nostres accions didàctiques estan inspirades en l'enfocament comunicatiu, d'acord amb les 

recomanacions del Consell d'Europa en el seu document “Marc europeu comú de referència per a les 

llengües: aprendre, ensenyar, avaluar” (MECR). No obstant això, trobem enriquidor que l'equip de  

professors no es limiti a un enfocament determinat, i tingui una actitud oberta i integradora cap a 

diferents enfocaments, mètodes i tècniques, així com interès per les novetats en aquest camp. 

El Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC) forma part del projecte general de 

política lingüística del Consell d’Europa i és el resultat d’un intent d’unificació de directrius per a 

l’aprenentatge i l’ensenyament de llengües dins la Unió Europea. Entre altres objectius, pretén 

esdevenir un referent per al reconeixement mutu de certificats d’idiomes. El nostre centre ha de tenir 

en compte aquest document  per assolir  de la  millor  manera  possible  els objectius que es proposen 

en aquest projecte educatiu. Així, la Programació General Anual i les programacions didàctiques dels 

diferents departaments tendiran a aplicar els enfocaments i els criteris del MERC. 

6.1 METODOLOGIA 

Els següents apartats especifiquen i desenvolupen les indicacions generals que determina la LEC en el 

seu article 80, tenint en compte les especificitats de la nostra escola. El que pretenem és: 

- Capacitar els estudiants per a l’ús efectiu de l’idioma en qüestió (alemany, anglès, català i 

francès) 

- Promoure processos actius d’aprenentatge, desenvolupant metodologies centrades en 

l’alumne, que afavoreixen l’aprenentatge autònom, fent que l’alumne sigui el protagonista del 

seu aprenentatge. 

- Fomentar el treball individual, en grup i cooperatiu. 

- Promoure l’autonomia de l’alumne. 

- Integrar les TIC i les TAC dins els processos d’aprenentatge -ensenyament. 

- Practicar una metodologia basada en l’aprenentatge comunicatiu. 

- Plantejar l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip. La responsabilitat pedagògica és 

compartida per tot l’equip docent. 

- Fer un seguiment de l’evolució de l’alumnat de manera individualitzada, mitjançant eines com 

les tutories per exemple. 

- Ser flexible per tal de poder ajustar-se en tot moment a la situació o necessitat de l’alumnat. 

- Impartir les classes en l'idioma objecte d'estudi per garantir-hi una major exposició directa al 

mateix, sempre que això sigui adient i tenint en compte la dificultat de l’idioma i el nivell del 

curs. 

- Promoure la formació del professorat. 
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6.2 SISTEMA D’AVALUACIÓ  

6.2.1 ALUMNES DE 3R, 5È , C1 I -NOMÉS EN EL CAS DE CATALÀ- C2 

Aquests alumnes són avaluats a final de curs mitjançant un examen extern dissenyat pel Departament 

d’Ensenyament que els permet obtenir un certificat oficial. Aquests exàmens inclouen proves de 

Comprensió Oral, Comprensió Escrita, Ús de la Llengua, Expressió i Interacció Escrita i Expressió i 

Interacció Oral. 

Tot i així,  al llarg del curs els  alumnes d’aquests nivells també reben un seguiment del seu progrés per 

part del professor/a. 

6.2.2 AVALUACIÓ CONTÍNUA A 1R, 2N I 4T 

Entenem per avaluació contínua l’observació processal, dinàmica i contextualitzada del procés 

d’aprenentatge. Per avaluar l’alumne/a per avaluació contínua serà necessari que hagi assistit com a 

mínim a un 65% de les classes.  Si aquest no és el cas, haurà de fer un examen final. Aquest examen 

també el fan aquells alumnes  sobre els quals el professor/a no té prou dades,  o les que té són 

insuficients perquè pugui decidir si l’alumne/a pot o no aprovar i els que han suspès l’avaluació 

contínua. 

Es valoren els següents aspectes a l’hora de realitzar l’avaluació contínua de l’alumnat: 

1. Assistència: tant en la modalitat  presencial com semipresencial, l’assistència és necessària 

perquè es pugui donar el procés d’intercanvi d’informació entre professor/a i alumne/a. Es 

recorda que, segons el que està estipulat en els documents per a l’organització i la gestió dels 

centres, en cas d’absències superiors al 35% del temps lectiu l’alumna/e no podrà ser avaluat 

de forma contínua. Podrà, però, presentar-se a una prova de final de curs. 

2. Tasques encomanades a casa, presentacions a classe, actuacions a l’aula. 

3. Participació/cooperació en les activitats proposades a classe. 

4. Proves formals (programades o no) que inclouen activitats de comprensió oral i escrita, 

gramàtica, lèxic, expressió escrita i oral; cada professor/a informarà els alumnes sobre les 

modalitats que s’aplicaran. 

5. Cerca d’oportunitats per practicar la llengua fora de l’aula. En alguns casos, el recull d’aquestes 

experiències pot convertir-se en un dossier personal o portafoli. 

D’altra banda, creiem que l’autoavaluació juga un paper molt important en el procés d’aprenentatge. 

De fet, és fonamental si volem que els nostres alumnes puguin ser aprenents autònoms i tinguin la 

capacitat de regular el seu propi aprenentatge. Per aquest motiu, se’ls anima en tot moment a fer una 

valoració del seu progrés mitjançant activitats suggerides pels mateixos llibres de text o pel professorat i 

també mitjançat les enquestes que se’ls passa cada dos any (i en què també es demana a l’alumne/a 

que valori no només la tasca docent i els serveis del centre, sinó també la seva implicació en 

l’aprenentatge) 

A més de l’avaluació per part del professor i de l’autoavaluació, creiem que és també interessant 

promoure la coavaluació, que consisteix a: 

- instar els alumnes a valorar el treball dels seus companys, tant escrit com oral. 
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- comparar la avaluació de l’alumne amb la del professor/a. 

Pensem que la coavaluació té molts avantatges. D’entrada,  és una tasca interactiva i, per tant, molt 

comunicativa. En segon lloc, permet que els alumnes es familiaritzin amb els criteris d’avaluació fets 

servir pel seu professor. En tercer lloc, augmenta l’autoestima dels alumnes. I, finalment, els encoratja a 

desenvolupar un sentit crític. 

6.3 ACCIÓ TUTORIAL 

L’acció tutorial a les EOI apareix regulada als documents per a l’organització i la gestió dels centres on es 

parla de l’acció tutorial com una part ineludible de la tasca docent del professorat, però no concreta els 

procediments per dur-la a terme. 

En l’avaluació contínua es dóna una importància cabdal a l’ intercanvi continu d’informació sobre el 

procés d’aprenentatge entre professorat i alumnat i, per tal que cada alumne/a sigui conscient d’aquest 

procés (i segons el nivell), s’arbitrarà un sistema d’accions i activitats destinades a alimentar aquesta 

comunicació entre ambdues parts ja sigui de manera individualitzada (durant alguna activitat de la resta 

del grup, en hores d’atenció a l’alumne o en entrevistes personals) o col·lectives (qüestionaris, activitats 

orals o escrites, etc.) o fins i tot utilitzant les diferents aplicacions de Moodle per a una tutoria virtual. 

6.4 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

La diversitat a l’aula és un fet. Hi podem trobar alumnes de diferents procedències: geogràfiques, socials 

i  culturals, i també alumnes amb discapacitats.  Davant d’aquesta realitat, el nostre propòsit ha d’ésser 

respectar les diferències i no convertir-les en desigualtats. 

En el terreny de l’aprenentatge de llengües es poden emprar diferents tècniques per tal de poder tractar 

aquesta diversitat (tasques amb respostes obertes, grups heterogenis, etc.). Tot i això, en no tractar-se 

d’ensenyament obligatori, el centre no garanteix que pugui cobrir tots els casos de necessitats 

educatives especials, ja que certs tipus de discapacitats requereixen uns recursos dels quals no 

disposem. 

6.5 CRITERIS PER A L ’ORGANITZACIÓ DELS GRUPS I RÀTIO 

PROFESSORAT/ALUMNAT 

S’aplicarà la ràtio professor/a – alumne/a de 1/30 per a tots els idiomes i nivells. No obstant això, i en 

funció de la demanda dels estudis i alguns grups i nivells en particular, aquesta demanda es pot ampliar 

legalment fins a 33. 

6.6 CRITERIS PER A LA FORMACIÓ D’EQUIPS DOCENTS 

Sempre que sigui possible, tenint en compte el nombre de grups, nivells impartits i plantilla de l’escola, 

s’intentarà que cada professor/a imparteixi un màxim de dos nivells diferents. En cas de compartir nivell 

amb un altre professor/a, els professors implicats hauran de coordinar-se per a l’elaboració de les 

programacions didàctiques i la seva revisió i seguiment. La formació d’aquests equips docents es fa en el 

si del departament de l’idioma corresponent. 
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6.7 ASSIGNACIÓ DE GRUPS I NIVELLS AL PROFESSORAT 

Al final de cada curs acadèmic, la cap d’estudis fa arribar a cada professor/a un document on se’ls 

demana les seves preferències de nivell o horari de cara al curs següent. Sempre que sigui possible, 

aquesta desiderata es tindrà en compte en la planificació de l’horari. 

6.8 EL ROL DE LES TIC I DE LES TAC 

En l’actualitat, les TIC són presents en tots els àmbits de treball de la nostra escola: 

- Secretaria del centre 

- Coordinació d’informàtica 

- Grup -classe  (Moodle) 

- Xarxes socials (Facebook, Twiter, Instagram) 

- Biblioteca (programes Pèrgam i ePèrgam) 

La seva utilització han d’ajudar-nos a millorar la comunicació amb tota la comunitat escolar i a facilitar 

les gestions administratives alumnat-escola 

Mitjançant l’ús de les TAC l’escola pretén: 

- Millorar els processos d’aprenentatge -ensenyament de llengües estrangeres 

- Afavorir l’autonomia dels alumnes 

- Utilitzar millor l’entorn virtual. 

Des del curs 2009-10 tot el procés de matrícula de l’antic alumnat i la preinscripció del nou alumnat s’ha 

realitzat de manera telemàtica, i a partir del curs 2016-17 fins i tot la matrícula del nou alumnat . Tota la 

informació sobre aquest tema es troba a la pàgina web de l’escola. 

L’ús de l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle amb els diferents grups d’alumnes afavoreix 

l’aprenentatge per als estudiants tant si venen a classe regularment o no. A més, en el cas del grups 

semipresencials o PIA(Pla d’Impuls de l’Anglès), es contempla que una part dels continguts es faci a 

través d’aquesta plataforma. 

Així mateix, per dinamitzar l’ús de la biblioteca del centre, s’implantarà enguany un programa que 

permeti la reserva on-line. 

6.9 NORMES  DE CONVIVÈNCIA 

A causa de la tipologia d’alumnat de l’ EOI, no s’utilitzarà el sistema de mediació en el cas de situacions 

que requereixen mesures disciplinàries, sinó que es resoldrà entre el professorat/personal i/o la Direcció 

en primer terme, i els implicats o, en el cas d’alumnes menors, els seus pares o tutors, i si requereixen 

de la intervenció de la comissió de convivència i/o el consell escolar que actuaran com a mediadors. 

Seran aquests òrgans que resolguin  les situacions plantejades, tot seguint els processos indicats al 

Decret de Drets  i Deures de l’Alumnat del 2006. 

Les actuacions específiques de cada situació es recullen explícitament a les NOFC del nostre centre. 
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7 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

L’escola organitza un seguit d’activitats que comporten una interacció diferent de l’habitual a l’aula i que 

poden contribuir a fomentar la cohesió entre els membres de la comunitat escolar i la motivació 

propícia per aprendre llengües estrangeres amb èxit. 

7.1 ACTIVITATS D’INTERÈS  PARTICULAR PER ALS DEPARTAMENTS 

I per tant incloses com a part del currículum: xerrades, tallers, festes gastronòmiques, concursos, visites 

a institucions, exposicions comentades, conferències, viatges culturals, assistència al teatre... 

7.2 ACTIVITATS D’INTERÈS  GENERAL 

Concursos literaris en les diferents llengües però amb les mateixes bases, concursos de fotografia, 

decoracions amb motiu de festes assenyalades (Nadal, Sant Jordi), exposicions  a l’entrada de l’Escola, i 

també activitats solidàries (mercat solidari, recollida de productes de primera necessitat, etc.). 

De cara als propers cursos, es contempla la possibilitat d’ampliar aquestes activitats culturals per tal que 

la ciutadania se’n pugui beneficiar: col·laborar amb entitats municipals (biblioteques, instituts que 

proposen el Batxibac,...) i també obrir la nostra sala d’actes a conferències de caire social o cultural. 

7.3 GRUPS DE CONVERSA 

Des del curs 2015-16, aquests grups els dinamitzen persones voluntàries i permeten als alumnes de tots 

els nivells i idiomes practicar la competència oral fora de l’aula. Són grups reduïts, de 6 a 14 persones. 

7.4 CURSOS ESPECIALS 

El Departament d’Ensenyament contempla la possibilitat d’oferir cursos especials a les EOIs, fora dels 

períodes i horaris dels cursos reglats. 

7.4.1 CURSOS MONOGRÀFICS 

Són cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic,etc), d’aprofundiment en el 

coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, 

història, civilització, etc.), o bé de treball d’actualització lingüística o específic per destreses. 

Aquests cursos han de tenir com a destinatari qualsevol persona que acrediti un nivell igual o superior al 

cinquè curs de les EOI o B2 d’acord amb el MECR, tret dels de llengua d’especialitat, que es podran 

adreçar, sempre que la proposta ho justifiqui, a persones que acreditin un nivell igual o superior al nivell 

intermedi de les EOI o B1 d’acord amb el MECR. Aquests cursos es podran impartir al llarg de l’any o bé 

a l’estiu amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 45 hores. 

7.4.2 CURSOS DE LLENGUA INSTRUMENTAL 

Són cursos pròpiament de llengua que es poden oferir bé durant l’estiu o bé durant l’any, amb una 

durada mínima de 30 hores i màxima de 90 hores. 
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En el cas que la demanda social així ho requereixi, es podran organitzar cursos d’un idioma no implantat 

de manera oficial sempre que aquesta demanda no pugui ser assumida per una EOI de la zona que 

imparteixi l’idioma de manera oficial. 

8 APROVACIÓ, AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PEC 

El Consell escolar és l’òrgan responsable de l’avaluació, del compliment dels objectius proposats al PEC 

que ha de  ser revisat  preceptivament cada cinc anys. Podrà, però, cada any ser actualitzat per tal que 

esdevingui una eina dinàmica i que serveixi de guia per al desenvolupament de les tasques que són 

pròpies de tots els membres de la comunitat educativa. 

Per a la rectificació o renovació de part o de la totalitat del PEC, caldrà que el Consell escolar iniciï el 

procés d’esmena o renovació per: 

1. Acord del  Consell Escolar mateix. 

2. Acord del Claustre de professors. 
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