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1.  Presentació i justificació del projecte 

    El 30 de juny de 2010 vaig deixar d’exercir el càrrec de director de l’EOI Garraf després de 

dos mandats, el primer dels quals s’inicià el 2003 en la mateixa escola. En aquest curs, 2018-

2019 s’ha complert el quart any de mandat des que vaig tornar a aquesta EOI. Entre mig, em 

vaig fer càrrec de la direcció acadèmica de l’IOC Idiomes (oferta en línia de les Escoles Oficials 

d’Idiomes), tot endegant un projecte d’oferta semestral de cursos que a hores d’ara arriba al 

nivell avançat; aquests anys d’especialització en el treball en línia em van permetre aportar 

experiències tant a la pedagogia de l’aula presencial com al treball en equip dins l’escola. 

    Ara, em torno a presentar per repetir mandat per tal d’acabar de concretar alguna de les 

idees endegades en el projecte anterior i completar-ne altres de noves; això en una ciutat i una 

comarca que conec profundament. Per tant, cas de resultar reelegit, intentaré amb l’ajut de la 

comunitat educativa de l’escola, continuar el treball del present equip directiu, reflectit 

documentalment en el PEC i en les NOFC. Aquests dos documents marcarien l’estratègia de la 

meva hipotètica acció directiva. Consegüentment, aquest projecte pretén ser el reflex de les 

línies d’actuació prioritàries de l’actual equip directiu on s’hi afegirien algunes noves propostes i  

possibles línies de renovació. 

    Així, tenint en compte el que disposa la RESOLUCIÓ EDU/160/2019, de 28 de gener, de 

convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres 

educatius dependents del Departament d'Educació, el present projecte s’organitza d’acord amb 

els següents apartats: 

2) Diagnosi actualitzada del centre amb explicació dels punts forts i dels punts febles plantejats 

com a oportunitats de millora. 

3) Millora dels resultats educatius en el marc d’un projecte inclusiu i actuacions previstes per al 

desenvolupament i l’aplicació del projecte educatiu de centre. 

4) Concrecions organitzatives per tal de millorar el grau de motivació, implicació i satisfacció de 

l’equip humà de l’escola i  fomentar la participació de la comunitat escolar en el centre. 

    La secció tercera i la quarta consisteixen en una gràfica amb els objectius, les estratègies 

amb línies d’actuació i temporització, els indicadors per a l’avaluació del projecte de direcció i 

els mecanismes de rendició de comptes vers els òrgans de control i participació. 
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5) Conclusió.  

 

2. Diagnosi actualitzada del centre 

    L’Escola Oficial d’Idiomes Garraf (en endavant EOI Garraf) 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 de Barcelona-Comarques.  

    L’EOI Garraf es va crear per Decret de Govern 422/2004, de 2 de novembre de la 

Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4253, 04.11.04). Va començar la seva activitat 

acadèmica el curs 2003-2004 amb una oferta de cursos ordinaris d’anglès i alemany. Com la 

resta d’EOIs de Catalunya, l’EOI Garraf imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per 

la LOE (Llei Orgànica de l’Educació, 2/2006 de 3 de maig).  

    Pel fet de tractar-se d’un centre públic, l’EOI Garraf es regeix per una sèrie de principis 

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

    Tal com s’indica en el Projecte Educatiu de l’EOI Garraf, 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, el sistema inclusiu que 

contempli la coeducació i la perspectiva de gènere i la necessitat d’oferir una formació que 

respongui a les necessitats socials. 

2.1. Oferta educativa 

2.1.1. Modalitat presencial 

    Amb la implantació de la LOMCE (Reial Decret 1041/2017) els ensenyaments d’idiomes a 

les EOI s’organitzen en els nivells i els certificats següents: nivell bàsic (certificat de nivell 

bàsic A2); nivell intermedi B1 (certificat de nivell intermedi B1); nivell intermedi B2 (certificat 
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de nivell intermedi B2); nivell avançat C1 (certificat de nivell avançat C1); nivell avançat C2 

(certificat de nivell avançat C2). 

    A l'EOI Garraf s’imparteixen els idiomes alemany i anglès en la modalitat oficial presencial 

fins al nivell C1. També s’ofereixen cursos dins el marc del Pla d’Impuls de l’anglès per al 

professorat (PIA). 

Aquests han estat els nombres d’alumnes matriculats durant el curs 2018-2019 

 

I. General      NIVELLS 

 Bàsic  

 

Intermedi B1 

i 

Intermedi B2 

 

Avançat C1  

 1r 2n 3r 4t 5è 6è Total 

Nombre d’alumnes 78 95 156 125 101 51 606 

Nombre de grups 3 4 6 5 4 2 24 

 

II. Per idiomes  ALUMNES / GRUPS 

 

  

1r 2n 3r 4t 5è C1 

 

Total 

 

   

ALEMANY alumnes 48 34 33 16 17  148  

grups 2 2 2 1 1 8  

ANGLÈS alumnes 30 61 123 109 84 51 458  

grups 1 2 4 4 3 2 16  

 

    Un dels indicadors del bon funcionament de l’escola és l’important nombre de preinscripcions 

que es fan cada setembre. En una comarca on la informació sobre els nivells impartits, 

l’adequació de les activitats d’ensenyament i aprenentatge i l’eficiència de l’organització depèn 

sovint del boca a orella, la demanda de places per part de la població, ha de ser tinguda en 

compte en qualsevol avaluació de centre. 

2.1.2. Modalitat lliure 

    En aquesta modalitat l’alumne exclusivament es matricula per presentar-se a la prova de 

certificació amb la qual  es poden obtenir les titulacions pròpies de les EOI. A l’EOI Garraf es 
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realitzen exàmens lliures de Certificat de Nivell Intermedi B1 i Certificat de Nivell Intermedi B2 

per a alemany i per a anglès. 

2.1.3. Cursos especials 

    A més, normativament, l’EOI Garraf, com qualsevol altra EOI, està capacitada per 

desenvolupar la següent oferta de cursos especials: 

2.1.3.1. 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, costums, institucions, 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 de 40 hores.  

    L’EOI Garraf imparteix durant el curs 2018-2019 el curs monogràfic Beyond C1 (10 alumnes) 

2.1.3.2. Cursos de llengua instrumental 

    Són cursos d’actualització i especialització que es poden oferir bé a l’estiu o bé durant l’any, 

amb una durada de 30 hores, els de preparació per a certificats i màxima de 70 hores, els que 

són purament de llengua instrumental.  

    En el cas que la demanda social així ho requereixi es podran organitzar cursos d’un idioma 

no implantat de manera oficial a l’escola. .  

    L’EOI Garraf imparteix durant el curs 2018-2019 els següents cursos de llengua instrumental: 

Moving On (15 alumnes); Moving Up (16 alumnes); Intermediate Oral Skills (21 alumnes); 

Intermediate Oral Skills + (15 alumnes); Fast Track to B1 (9 alumnes); Fast Track to B2 (20 

alumnes); Francès 1 (20 alumnes); Francès 2 (11 alumnes); Francès 3 (12 alumnes); Francès 4 

(13 alumnes); Italià 1 (16 alumnes); Italià 2 (12 alumnes); Italià 4 (12 alumnes). 

Així, entre el curs monogràfic i els de llengua instrumental l’EOI Garraf fa un total de 201 

alumnes. 
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2.2. Proves de certificat i resultats acadèmics 

    En la memòria d’activitats de l’escola del curs 2017-2018 i en els darrers indicadors 

d’inspecció, es comprova que aquests els nostres resultats es mantenen en línia amb els 

obtinguts en la resta d’EOIs de Catalunya.  

    Pel que fa a l’anàlisi de les dades de les proves de certificat, fora útil d’aprofundir en els 

resultats de les quatre destreses. Encara que aquests no es desviïn de la mitjana de les EOIs 

pot haver-hi marge per a la millora i cal aprofitar aquest marge. Penso ara amb l’expressió oral, 

la destresa en què cal pràctica de conversa contínua i intensa que no sempre és possible a 

l’aula per una qüestió de temps i de nombre d’alumnes per professor/a. En aquest camp, 

l’escola des del curs 2015-2016 organitza grups de conversa amb professorat nadiu i 

experimentat, expressament contractat a tal efecte, les sessions de conversa se li ofereixen a 

l’alumnat sense cap cost addicional al del pagament de la matrícula amb la quota voluntària. 

Per descomptat, a part de les classes de conversa, cal seguir amb l’actual oferta de cursos 

especials on un dels objectius centrals és la pràctica oral.  

    En parlar dels cursos de certificat, sorgeix un element que seria útil estudiar: el grau de 

seguiment/abandonament, això és l’alumnat que arriba a presentar-se a la prova o que s’ho 

deixa abans; un cop recollida aquesta dada, caldria comparar-la amb el grau de 

seguiment/abandonament dels cursos que no tenen una prova final de certifica, així com el 

seguiment/abandonament en la mitjana d’escoles d’idiomes de Catalunya.  

 2.3. Acció tutorial del professorat 

    El professorat, cada setembre ha de dissenyar les noves programacions per al curs que 

comença. 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), és el que inspira la didàctica de l’EOI Garraf. Aquest enfocament és però, 

obert; l'equip de professorat ha de tenir una actitud permeable i integradora cap a diferents 

estils didàctics, mètodes i tècniques, així com interès per les novetats en aquest camp. 
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    El professor/a s'ha d’adaptar a les necessitats de l'alumnat i al moment de la seqüència 

educativa, per tant, ha d’assumir els papers de guia, organitzador, presentador, assessor, 

facilitador, participant, font de recursos, tutor, investigador i avaluador. La tasca del professor, 

doncs, s’ha d’ajustar en tot moment a la situació o necessitat de l’alumnat i ha d’ésser flexible.  

Així, l'acció tutorial es converteix en una de les eines de suport fonamentals per atendre 

aquestes necessitats en el marc del tractament de la diversitat.  

    L'acció tutorial és una tasca que implica l'atenció a l'alumnat en tots els seus aspectes. La 

coordinació de la mateixa és a càrrec del professor o la professora del curs, però implica tots 

els altres estaments de l’escola. L'acció tutorial ha de contemplar els aspectes següents: 

 L'orientació acadèmica: el coneixement personal de l'alumnat (les seves habilitats, 

inclinacions i/o preferències) i els seus resultats acadèmics permeten orientar aquest 

sobre les estratègies a seguir per millorar el seu nivell en cadascuna de les habilitats 

que es treballen a cada llengua: comprensió i expressió escrita, comprensió i expressió 

oral i ús de la llengua. 

 La dinamització del grup-classe: l’objectiu és que s'estableixin unes relacions fluides 

dins d'aquest, per tal d'afavorir les relacions d'intercanvi entre l’alumnat del grup, amb 

els altres grups i amb  la resta  d'estaments de l’escola. 

 19ª hora: les programacions de l’EOI Garraf indiquen que una majoria gairebé absoluta 

del professorat fa ús de la 19ª hora per dinamitzar l’ús de les aules Moodle de cada 

curs per tal d’oferir materials extra d’expansió en les diferents destreses de la llengua, o 

contestar dubtes mitjançant missatgeria electrònica. En aquest sentit, el centre ha obert 

un camí d’ensenyament semipresencial que complementa les tutories presencials 

summament interessant. En el model d’ensenyament canviant que estem vivint, cal 

optimitzar i fomentar aquesta modalitat d’acció tutorial. 

 I en el futur, l’acció tutorial del centre ha de cercar eines i procediments per seguir, 

analitzar i provar d’entendre alguns indicadors molt relacionats entre si: l’índex 

d’absències superior al 35%, l’abandonament i la no continuïtat.    

2.4. Avaluació, continguts i metodologia de l’EOI Garraf segons el seu PEC 

2.4.1. Avaluació 
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    Actualment, l’avaluació a l’EOI Garraf, consisteix en la recollida sistemàtica de dades que 

permet prendre decisions referents als aspectes que es volen mesurar. Els objectius que es 

persegueixen determinen el tipus d’avaluació que es duu a terme en cada moment (de 

classificació, de diagnòstic, de progrés, d’aprofitament o de certificació). Tots els processos 

d’avaluació però, comparteixen l’objectiu de constituir un instrument vàlid, homologable i útil per 

als alumnes, que els impulsi en el seu procés de desenvolupament personal i que faciliti la 

mobilitat i la igualtat d’oportunitats que intenta promoure el MECR. Per això, s’intenta que les 

proves compleixin els requisits de validesa, fiabilitat, equitat, viabilitat, transparència i 

homogeneïtat, i es procura establir la coordinació necessària entre els  departaments, a fi 

d’actuar amb criteris i processos d’avaluació comuns. 

    L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat oficial presencial és contínua, sistemàtica, 

globalitzada, integradora i personalitzada; i es realitza en tres fases: inicial, formativa i 

sumativa. D’aquesta manera, es poden conèixer, sobre cada grup i cada individu, el punt de 

partida, l’evolució del procés d’aprenentatge i el grau d’assoliment dels diferents objectius 

didàctics programats; i aquesta informació permet actuar sobre els diferents elements del 

procés d’aprenentatge: els objectius, els continguts, les activitats, la metodologia, els materials 

o els mateixos mètodes d’avaluació.   

    Els instruments que s’utilitzen per a les avaluacions inicial i formativa són diversos. Al llarg 

del curs l’alumnat ha d’estar informat del seu progrés i -si més no una vegada a mig curs- 

aquesta informació li ha d’arribar en forma de qualificacions en cadascuna de les àrees que es 

qualificaran en l’avaluació sumativa de final de curs.  

2.4.2. Continguts 

    Els ensenyaments de les EOI en els seus diferents nivells s’adapten a les recomanacions del 

Consell d'Europa pel que fa als seus continguts. 

    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. La 
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Programació General Anual i les programacions didàctiques dels diferents departaments 

apliquen els enfocaments i els criteris del MERC. 

    Ara mateix ens trobem en fase d’adaptació del currículum de les EOIs a la nomenclatura 

LOMCE quant a nivells i certificats; així, els cursos de l’EOI quedaran distribuïts de la següent 

manera: Nivell bàsic (certificat de nivell bàsic A2); nivell intermedi B1 (certificat de nivell 

intermedi B1); nivell intermedi B2 (certificat de nivell intermedi B2); nivell avançat C1 (certificat 

de nivell avançat C1); nivell avançat C2 (certificat de nivell avançat C2). 

2.4.3. Metodologia 

    El PEC de l’EOI Garraf entén que l’enfocament metodològic per a l’ensenyament de llengües 

ha de ser essencialment comunicatiu. Adquirir competència comunicativa en una llengua és 

desenvolupar la capacitat de fer-la servir amb eficàcia per comprendre i expressar-se en 

situacions comunicatives reals i diverses pel que fa al canal, al tema i a les característiques i 

circumstàncies del context. Per tant, l’aprenentatge d’una llengua consisteix en el 

desenvolupament de les habilitats d’expressió i comprensió, orals i escrites. Tenint en compte 

que les habilitats depenen en part de l’adquisició de coneixements, però fonamentalment de la 

capacitat de desenvolupar procediments, cal que l’aprenentatge estigui basat en els processos 

de producció i recepció de textos i que alhora inclogui activitats destinades a l’adquisició de 

conceptes lingüístics. 

    Encara hi ha un altre principi que condiciona l’enfocament metodològic de l’escola, i és la 

realitat de la llengua com a fet social. Cada llengua representa una visió del món i uns 

coneixements particulars, i no es pot deixar de banda aquesta dimensió de les llengües per 

ensenyar-les o aprendre-les, ja que sense competència pragmàtica no és possible la 

competència comunicativa, per més elevada que sigui la competència lingüística.  

2.5. Equipaments i infraestructura 

2.5.1. Edifici i aules 

    L’EOI Garraf va compartir des de la seva creació i fins el 30 de juny de 2013 espais amb 

l’INS Joaquim Mir, i des de juliol de 2013 comparteix ubicació amb l’Institut d’Educació 

Secundària Baixamar. La ubicació compartida és un edifici d’uns 2.967m
2
 de superfície, al Barri 

de Mar de Vilanova i la Geltrú. L’EOI ocupa dos espais propis a la planta baixa, despatx de 
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càrrecs directius i punt d’emmagatzematge i comparteix amb l’IES les aules de la planta baixa 

de l’edifici, més dos departaments, punt d’emmagatzematge i les aules del primer pis. A més, fa 

servir –també de manera compartida- altres espais com ara el despatx del director, la 

consergeria, secretaria i la biblioteca. S’ha de dir que, des de l’any 2007, l’EOI té assignada 

una pastilla de terreny al polígon Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú per a la futura construcció de 

la seva seu definitiva. La cessió va ser feta per l’Ajuntament de Vilanova però, a data de 

redacció d’aquest document, no s’ha marcat cap termini pel que fa a una futura construcció. 

2.5.2. Noves tecnologies 

      - En aquests quatre darrers anys s’ha continuat amb el desplegament  -adreçat a tot 

l’alumnat i professorat de l’EOI que ha volgut fer ús-  de l’espai “Moodle” de què disposa el 

centre en el servidor “Agora” del Departament  d’Ensenyament. 7 de 9 professors de cursos 

reglats i 5 de cursos especials han fet servir l’esmentada plataforma.  

    Les aules que fa servir l’EOI compten amb altaveus, canó de projecció, connexió de portàtil i 

internet a l’aula. L’EOI té com a hàbit substituir qualsevol peça informàtica que no doni la 

màxima qualitat per tal que les classes d’idioma es facin en les millors condicions possibles. 

2.5.3. Serveis del centre 

2.5.3.1. Biblioteca 

    La Biblioteca de l’EOI Garraf és un servei adreçat a totes les persones adscrites a l’escola 

(alumnat, personal docent i PAS). Té un fons bibliogràfic especialitzat en temes de llengua, 

literatura i cultura dels idiomes impartits al centre, en didàctica i metodologia i, en general, en 

l’aprenentatge de llengües estrangeres. Els materials de què disposa són amplis i variats: 

llibres, diccionaris, revistes, diaris, DVDs,i CD-Roms.  

    S’afavoreix al màxim un horari ampli d’obertura, d’aquesta manera, es vol assegurar 

l’accessibilitat a la biblioteca als alumnes de totes les franges horàries. Fora de l’horari de 

préstec l’alumnat pot romandre a la biblioteca i fer-ne ús; en aquest sentit, tenim quatre 

ordinadors exclusivament per a l’alumnat. 

    Durant aquests quatre anys hem aconseguit força més espai d’emmagatzematge amb 

armaris. Pel que fa a l’optimització del servei, l’equip directiu del centre, les caps de 

departament i la subalterna – que és qui fa de bibliotecària – vam prendre part en un curs 
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d’ePèrgam. Ara el nostre alumnat disposa d’un catàleg en línia a través de la web – 2.227 

registres i 5000 documents - amb la comoditat i la informació que això suposa, la qual cosa 

posa en valor i dóna visibilitat a una biblioteca tan plena de material com la nostra. 

2.5.3.2. Pàgina web 

    La pàgina web de l’escola és agradable de disseny i clara en la distribució dels continguts, 

no obstant això hem començat les gestions per completar un canvi de disseny i distribució de la 

informació durant el curs 2019-2020. Òbviament, la idea és oferir un millor servei a l’usuari. 

    En aquests quatre cursos hem incorporat a la web l’accés en línia al catàleg de la biblioteca i 

l’accés a tota la documentació del centre rellevant per al nostre alumnat. A la nova web queda 

pendent de crear una secció de Suggeriments per tal que l’escola pugui millorar el seu 

funcionament mitjançant aquesta extensió en la interacció amb els usuaris.     

2.5.3.3. Activitats  culturals 

    Des de la seva creació, l’escola ha organitzat activitats culturals de caire ben variat 

(conferències, sessions musicals, sessions cinematogràfiques, lectures, festes gastronòmiques, 

concursos, exposicions ...) sempre relacionades amb els idiomes impartits al centre. Aquestes 

activitats s’entenen com a elements aglutinants per al nostre alumnat, com extensions de 

l’aprenentatge a l’aula i com part d’una oferta cultural multilingüe per a la comarca del Garraf. 

2.5.3.4. Carnet de l’alumnat 

    A través de la web es pot accedir al carnet de l’alumnat, imprescindible per accedir a les 

activitats culturals de l’escola, al servei de préstec de la biblioteca i a les sessions de conversa. 

Aquestes, es van iniciar al curs 2015-2016 i progressivament, han anat ampliant el seu horari 

fins cobrir confortablement els idiomes reglats en tots els seus nivells. Les sessions de 

conversa s’emporten una part força important del pressupost de l’EOI però, a l’igual que amb el 

servei de biblioteca, les considerem una eina essencial per tal d’ajudar l’alumnat a millorar les 

destreses lingüístiques. La quota voluntària pagada pels alumnes al matricular-se dóna dret a 

la totalitat dels serveis oferts pel carnet.     

2. 6. Recursos humans 

2.6.1. Òrgans unipersonals de direcció 

(1) Director (2) Cap d’estudis (3) Secretari 
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2.6.2. Òrgans unipersonals de coordinació 

(1) Coordinació d’informàtica (2) Coordinació lingüística (3) Coordinació de prevenció de riscos 

laborals 

2.6.3. Òrgans col·legiats de govern 

(1) Consell Escolar. Integrat per: director (que el presideix), cap d’estudis, quatre professors/es 

elegits pel claustre, quatre representants de l’alumnat, un representant del PAS, un 

representant de l’ajuntament i el secretari (amb veu però sense vot) (2) Claustre de professors. 

Integrat per: director (que el presideix), i la totalitat del professorat del centre (3) Departaments. 

Integrats pels professors de cada idioma i presidits pel cap de departament corresponent (4) 

Junta Acadèmica. Integrada per: cap d’estudis (que la presideix) i caps de departament. 

2.6.4 Personal d’Administració i Serveis (PAS) i professorat 

     En parlar de recursos humans, es pot citar el NOFC de l’escola es: “tenir presents els 

criteris d’equitat en l’estructuració de l’equip humà, dotar aquest d’uns bons mitjans, d’una 

dinàmica de treball eficient...” Així, diverses mesures són de gran ajut per estructurar l’equip 

dins d’una dinàmica de treball eficient. 

     Quant al personal d’administració i serveis (PAS), l’escola té una Subalterna i un Auxiliar 

administratiu. 

     El personal d’administració i serveis, s’ha format seguint les necessitats que se’n deriven del 

PEC i, rebent per al seu desenvolupament professional de les mateixes ajudes que els altres 

membres de la comunitat educativa.   

      Algun exemple de cursos de formació rebuts pel PAS: Actualització de protecció de dades, 

el reglament general de protecció de dades; Administració electrònica als centres educatius; 

Gestió econòmica Esfer@; Prevenció de riscos laborals; Jornades d’intercanvi d’experiències 

del personal de suport administratiu i subaltern dels centres educatius. 

      Quant al professorat:  

(1) Pla d’acollida del nou professorat al qual ja fa referència el NOFC quan diu que el 

director/a rep aquest professorat i l’informa sobre la documentació del centre, els espais, els 

documents i els recursos necessaris per al desenvolupament de la tasca docent. La millora 
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podria venir de la creació d’un document marc d’acollida que contemples la informació 

adaptada a les diverses circumstàncies d’incorporació de professorat nou.  

2) Promoure el treball col.laboratiu de diverses maneres, com són el compartir recursos per 

a sessions presencials o semipresencials, crear recursos nous en els equips de departament, 

animar el professorat a l’intercanvi voluntari de sessions d’observació entre col·legues per tal 

de reflexionar sobre la pràctica docent  

(3) Fomentar la formació permanent i d’actualització de les capacitats professionals del 

professorat en funció de les necessitats derivades del projecte educatiu i que d’aquesta se’n 

beneficiï la comunitat escolar de l’EOI. Segons l’oferta actual del Departament, cal promoure la 

formació en centre en les diferents modalitats d’assessoraments i tallers així com en els 

programes Erasmus o altres modalitats de formació individual. Les tasques d’aquesta formació 

han de poder ser planificades en relació a l’aprofitament i la transferència immediata. I al meu 

parer, la formació no només ha de tenir present la transferència immediata segons les 

necessitats que se’n derivin del PEC sinó que cal aprofundir en aquelles competències que són 

clau per al professorat d’EOI i que llisto tot seguit:  

a) Organitzar situacions d’aprenentatge. 

b) Implicar l’alumnat en el control del seu propi aprenentatge. 

c) Avaluar l’aprenentatge i les actuacions de l’alumnat. 

d) Fer ús de les TIC per al desenvolupament de la seva feina. 

e) Facilitar la comunicació intercultural. 

f) Saber gestionar els sentiments i les emocions en el desenvolupament de la seva feina. 

g) Desenvolupar-se professionalment com a professor/a de la institució (EOI Garraf i EOIs). 

h) Participar activament en la institució (EOI Garraf i EOIs). 

i) Conèixer l’entorn en el qual es treballa, la comarca i la tipologia d’alumnat 

    Si una escola vol però, motivar el seu professorat en el desenvolupament professional, 

aquesta ha de crear-ne les facilitats; per això, en aquesta segons decisió del consell escolar ja 

transferida a les NORFC, cada membre del claustre té dret a 100€ per persona i curs, cas que 

assisteixi a qualsevol curs de formació. Exemples de diversos cursos de formació en què el 

professorat ha aprofitat l’ajut són: Gamificació a l’aula, participació en diferents fòrums de 
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l’EOICat com el VII (2018), La mediació en el currículum de les EOI, Intercanvi d’experiències 

formatives CESIRE 2016, Millora del procés d’escriptura a l’aula.... 

    En el nostre anterior projecte de direcció proposàvem que l’escola oferís algun curs de 

formació en centre que completés l’externa. Així, en el curs 2015-2016 vam concretar la 

proposta; a continuació, queden llistada l’oferta dels darrers quatre cursos:  

a) Curs per educar l’alumnat en l’autonomia d’aprenentatge de les llengües. 

b) Curs d’edició de vídeo mitjançant les eines W indows Movie Maker i VLC Media 

Player. 

c) Curs d’interacció grupal a través de les eines de Moodle. 

d) Curs de gestió de biblioteca (e-Pergam).      

     

2.6.5. Alumnat  

    El nombre d’alumnes de l'EOI Garraf ha anat augmentat progressivament des de la seva 

inauguració. El primer any (curs escolar 2002-03), hi va haver 211 alumnes matriculats i només 

s'impartien classes dels cursos 1r, 2n i 5è d’anglès i 1r d’alemany. Durant el curs 2018-2019, 

curs en què es confecciona aquest document, hi ha un total de 606  alumnes, en els 24 cursos 

reglats, i 201 alumnes corresponents a 14 cursos especials. 

    Tot i així, es tracta d’un centre de dimensions relativament reduïdes pel que fa al nombre 

d’alumnes i de professors. Per aquest motiu, l’alumnat del centre gaudeix d’un tracte més 

personalitzat que en altres escoles més grans. 

    Malgrat que els grups són molt heterogenis pel que fa a l’edat, es comprova que la gran 

majoria dels alumnes són persones joves, en la franja dels 18 als 35. Això pot ser degut, d’una 

banda, al fet que Vilanova i la Geltrú és una ciutat universitària, i gran part de l’alumnat de la 

UPC completa els seus estudis d’idiomes a l’EOI, atret per la possibilitat de fer servir aquests 

estudis com a crèdits de lliure disposició. D’una altra banda, aquest fet es pot relacionar amb 

les motivacions expressades per l’alumnat per estudiar a les EOI: majoritàriament ho fan per 

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

necessitat en l’àmbit de les relacions personals. 
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    L’EOI Garraf té també un fort impacte a la comarca, impacte que no es redueix al municipi de 

Vilanova i la Geltrú (54% de l’alumnat) sinó que arriba a tots els altres municipis: Sitges (13%), 

St. Pere de Robes (12%), Cubelles (7%) o Cunit (3%). Aquest impacte arriba, fins i tot, més 

enllà de la comarca: més del 10% de l’alumnat arriba de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), 

Calafell, El Vendrell (Baix Penedès) o Sant Sadurní d’Anoia (Anoia). Això dóna fe de la 

implantació de l’escola al territori i consegüentment, és un element a tenir en compte quan es 

pensi a integrar-se en aquest. 

L’alumnat respon una enquesta que cobreix des de el seu grau de satisfacció amb tot el 

que té a veure amb el treball d’aula, el funcionament de l’escola i la seva autovaloració com a 

aprenents .  

2.7. Documents d’organització i gestió  

2.7.1. Projecte Educatiu (PEC)  

    Aprovat el 25 d’octubre de 2013, amb els trets d’identitat del centre, els seus principis 

pedagògics i els seus principis organitzatius. Aquest projecte s’ha basat en els objectius del 

PEC de l’EOI Garraf per tal de fer possible la seva concreció. Si es dóna el cas, als indicadors 

del PEC s’afegiran els propis del projecte de direcció sempre que la comunitat educativa de 

l’escola ho considerés convenient. 

2.7.2. Programació general anual 

    La Programació general anual que inclou la concreció de funcions en l’organització 

general del centre, les diverses programacions, calendaris i horaris, activitats de formació 

permanent i finalment, les relacions externes al centre en referència a col·laboracions, 

serveis educatius i similars. 

2.7.3. Memòria anual 

    Que fa una estimació de l’assoliment dels objectius fixats a la programació general i dels 

resultats obtinguts en l’activitat docent. Aquesta estimació ha de dur necessàriament a un 

nombre de canvis en el PEC i en la Programació general anual per tal de millorar en el futur. 

2.7.4. Normes d’organització i funcionament 

    Per les quals es regeix el centre i que va ser aprovat el 21 de novembre de 2014 amb els 

successius canvis que s’han produït durant els cursos següents.  
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2.7.5. Pressupost anual 

    El pressupost del centre anual i únic, reflecteix la previsió de tots els ingressos i totes les 

despeses del centre. Cal dir que en les successives liquidacions del pressupost queda un 

romanent relativament alt que queda justificat tenint en compte els pagaments pendents al 

professorat de cursos especials i de grups de conversa. 

2.7.6. Enquesta a l’alumnat 

    L’EOI ofereix als alumnes l’oportunitat d’avaluar l’actuació del centre i del personal que hi 

treballa així com la possibilitat d’avaluar-se ells/elles mateix com a aprenents autònoms. Les 

NOFC diuen que cada dos cursos acadèmics com a mínim, l’EOI Garraf elaborarà i passarà als 

alumnes una enquesta d’avaluació sobre aspectes acadèmics i organitzatius del centre per tal 

de poder analitzar l'assoliment de les fites que es proposen,  mesurar i valorar els resultats en 

funció del context i dels recursos de què es disposa, i reflexionar sobre l'eficàcia organitzativa 

del centre.  

    Actualment, les enquestes a l’alumnat tenen lloc anualment, al mes de febrer. Les dades 

d’aquestes enquestes són analitzades per l’equip directiu i pels altres òrgans col·legiats de 

govern per tal d’aplicar les accions necessàries allí on es detecti una possibilitat de millora.  

2.8. Relacions institucionals i amb l’entorn 

    L’activitat de l’EOI Garraf té lloc en un entorn comarcal concret per això cal continuar 

promovent la interacció del centre amb aquest entorn particular : 

    L’àrea d’influència de l’escola compren tota la comarca del Garraf, una comarca amb una 

densitat de població molt alta (794.7 h/km2, 3.3 vegades la mitjana catalana). Inclou els 

municipis de Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Olivella i Canyelles. La 

població total aproximada era de 146.876 persones al 2016
1
. En el cas de l’idioma alemany, 

aquesta àrea d’influència s’estén més enllà del límit comarcal fins a altres comarques de 

l’entorn, atès que les EOIs més properes no ofereixen aquesta llengua dins la seva oferta 

reglada. 

2.8.1. Relacions amb l’IES Baixamar 
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    Les relacions han estat fins a data d’avui correctes i fluïdes. L’IES va rebre l’EOI de manera 

positiva i s’han gestionat sense entrebancs significatius els espais a ocupar, així com els 

recursos. Els espais de gestió del nou centre suposen una millora respecte a la ubicació 

anterior. Pel que fa als departaments, els espais no són excessius però, l’Institut ha facilitat a 

l’escola d’diomes força espai d’emmagatzematge per pal·liar aquest fet.  

    Dins d’aquest marc de convivència positiva i en el context de configurar xarxes coherents de 

centres que facin possible actuacions educatives conjuntes, caldria en un futur, impulsar la 

coordinació del PEC de l’EOI amb el de l’IES, allà on puguin haver sinèrgies o un aprofitament 

transversal de coneixements.  

2.8.2. Relacions amb l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

    Per part de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament s’ha trobat disponibilitat vers la situació 

de l’escola. Han sovintejat els contactes formals i informals, presencials, telefònics i per correu 

electrònic.  

L’EOI està informada de manera puntual dels contactes entre l’ajuntament o el Consell escolar 

municipal amb els Serveis territorials en els temes que afecten el centre.  

    L’equip directiu de l’EOIha continuant fent pressió davant els serveis territorials del 

Departament i de l’ajuntament per tal que l’EOI sigui contemplada cas que s’edifiqui un nou 

annex a l’Escola St. Jordi que seria utilitzat per aquest centre per absorbir alumnat de la 

desapareguda escola Pasífae. S’ha mantingut sempre la posició que aquest espai ha de ser en 

el futur, destinat a l’EOI.  

2.8.3. Relacions amb els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament 

    S’ha mantingut la línia de comunicació amb la direcció i els tècnics dels Serveis Territorials 

de Barcelona-Comarques per manifestar les necessitats de l’escola. Tenim constància de 

interès mostrat per la inspecció i l’equip directiu dels Serveis territorials quant a les 

circumstàncies de l’escola.   Queda pendent la qüestió d’una  ubicació definitiva a l’espai annex 

a l’escola Sant Jordi quan la situació ho propiciï.  

2.8.4. Projecció externa de l’EOI Garraf 

    L’escola va obrir una tradició de col·laborar amb altres institucions acadèmiques de la 

comarca l’estiu de 2004. Aquell mes de juliol es van obrir cursos especials d’estiu (que després 
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per circumstàncies, no van tenir continuïtat) i un d’ells era un monogràfic d’anglès per a 

professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya a Vilanova.  

    La web una eina ideal per a la projecció del centre; en un apartat anterior d’aquest projecte 

es suggereixen diverses idees per optimitzar la visibilitat de l’escola.   

    Altres actuacions lligades a l’entorn, o al teixit social, associatiu i cultural de la comarca del 

Garraf que són un fet queden llistades més avall:  

a) L’EOI participa en el projecte Node Garraf (Consell de la Formació professional, 

ocupacional i universitària al Garraf). El propòsit d’aquest nou espai és promoure la 

interrelació entre tots els agents implicats en la formació de la ciutadania, més enllà 

dels ensenyaments obligatoris, i propiciar actuacions de cooperació entre els centres. 

b) Visites de periodistes del Canal Blau de Vilanova com la que va tenir lloc en el present 

curs, on després de filmar diversos moments d’una classe d’italià i una altra de francès, 

va ser entrevistat el director del centre. 

c) Articles com l’aparegut a La Veu de Mar, revista de l’associació de veïns del barri de 

mar, on es descriu el mètode i l’oferta de l’EOI i la cobertura que aquesta representa 

per a l’ensenyament d’idiomes a la comarca. 

d) Entrevistes com la realitzada per La Fura amb el director del centre. 

e) Projecte EOI&FP together, l’objectiu del qual és donar a l’alumnat d’FP l’oportunitat de 

parlar en una llengua estrangera durant aproximadament cinc hores, en el marc d’una 

EOI. En el marc d’aquest projecte, l’IES sitgetà “Joan Ramon Benaprès va enviar cinc 

alumnes distribuïts per nivells que van interactuar amb alumnat de l’EOI durant dues 

sessions de classe. Finalment, van acudir a una sessió de retroalimentació de 

l’experiència amb la direcció de la nostra escola. 

f) Zona educativa de Vilanova que és un petit saló de l’ensenyament comarcal en el qual 

participa l’EOI cada any. 

g) Assessorament als IES “Joaquim Mir” i “Dolors Mallafré” durant el Programa 

experimental de suport a la certificació de llengües estrangeres. 

2.9. Gestió econòmica 
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    Com s’ha assenyalat més amunt, amb regularitat, a l’escola queda un romanent important, hi 

ha factors que hi contribueixen com la bona administració del present equip directiu o els 

ingressos extraordinaris dels cursos especials. D’altra banda, aquest romanent es fa servir per 

pagar al professorat dels cursos especials i dels grups de conversa; també, per despeses de 

manteniment abonades a l’IES Baixamar, així com moltes altres despeses que corren a càrrec 

de l’EOI en les aules compartides, com l’adquisició de nous altaveus, projectors o ordinadors 

portàtils. 
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3. Millora dels resultats educatius i actuacions previstes per al desenvolupament i l’aplicació del projecte educatiu 

OBJECTIUS  TEMPORITZACIÓ ACTUACIONS INDICADORS RESPONSABLES 

1r 2n 3r 4t 

Millorar els resultats globals dels 
certificats. 
 
 
Millorar els resultats per 
destreses dels certificats, 
especialment, l’expressió oral. 

X 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
X 

Comparació resultats EOI Garraf 
amb resultats globals resta EOIs. 
 
 
 
 
 
Oferta cursos especials . 
 
 
 
 
Organització sessions de 
conversa. 
 
 
 
 
 

Alumnes aptes en relació a la 
mitjana de les EOIs de Catalunya 
i de SSTT. 
 
Alumnes aptes en les diferents 
destreses en relació a la mitjana 
de les EOIs de Catalunya i de 
SSTT. 
 
Alumnes matriculats en cursos 
especials. 
 
Alumnes que participen en les 
sessions de conversa. 
 
 
 

Departaments. 
 
 
 
Departaments. 
 
 
 
 
Equip directiu. 
 
 
Equip directiu. 
 
 
 

Millorar el grau de seguiment 
/abandonament de l’alumnat. 
 
 
 
 
Millorar el grau de no continuïtat 
de l’alumnat 
 
 

X 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
X 
 

X 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
X 

Estadística dels alumnes 
avaluats i dels no presentats. 
Crear eines de seguiment i 
retroalimentació. 
 
 
Estadística dels alumnes que no 
continuen. Crear eines de 
seguiment i retroalimentació 

Alumnes matriculats que són 
avaluats al final de cada curs. 
 
 
 
 
Alumnes que no continuen al 
centre. 

Departaments/Equip directiu 
 
 
 
 
 
Departaments/Equip directiu 
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Dotar les aules dels instruments 
tecnològics que millorin la qualitat 
de l’ensenyament de llengües. 
 

 X  X Manteniment de la dotació 
d’ordinadors i canons a les aules 
en òptim estat de funcionament. 

Incidències de funcionament del 
material tecnològic d’aula. 

Equip directiu. 
 
 
Coordinació informàtica. 

Potenciar l’acció tutorial 
presencial i semi-presencial. 

X  X  Dinamització de l’acció tutorial. Documentació d’acció tutorial. 
 
Professorat que usa aules 
virtuals Moodle per a tutories i 
horaris de visita del professorat. 

Equip directiu / Departaments. 
 
Equip directiu / Departaments. 
 
 
 

Proporcionar l’alumnat 
coneixements sobre la realitat 
social i cultural de les llengües. 

X X X X Reunions de Departaments per 
decidir les activitats culturals i el 
contingut de les Programacions. 

Activitats culturals. 
 
Programacions. 

Equip directiu / Departaments. 
 
Equip directiu / Departaments. 
 

Promoure el treball col·laboratiu 
entre l’equip de professorat. 

 X  X Reunions departament i claustres 
per planificar i analitzar les 
metodologies de treball i els 
recursos compartits. 

Recursos creats per nivells. 
 
Sessions voluntàries 
d’observació entre companys/es. 

Equip directiu / Departaments. 

Promoure la formació permanent 
i l’actualització de les capacitats 
professionals del professorat. 

X X X X Inscripció a les sessions, 
seminaris o cursos de l’oferta de 
formació del Departament  
d’Ensenyament per a EOIs o de 
l’Associació de professorat 
d’escoles oficials d’idiomes de 
Catalunya o al Congrés estatal 
de Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Intercanvi d’experiències entre 
escoles. Continuar la Formació 
en centre. 

Nombre de professors que han 
participat d’activitats i cursos de 
formació  
 
 
 
Ajuts de l’EOI per formació de 
professorat. 

Equip directiu. 
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Fomentar el coneixement de les 
tècniques i els procediments 
d’elaboració i implementació de 
les proves unificades de 
certificació de les EOI. 
 

 X  X Comunicació constant amb l’Àrea 
d’Ensenyament d’Idiomes del 
Departament d’Ensenyament per 
consultes sobre l’elaboració de 
proves internes (nivells no de 
certificat) i per al seguiment de 
les dades de proves de certificat. 
SUCs compartides amb altres 
EOIs. 
 

Sessions d’unificació de criteris 
compartides amb altres EOIs. 
 
 
 
 
Reunions a l’Àrea d’ensenyament 
d’idiomes del Departament. 

Equip directiu. 

*En últim terme, l’equip directiu retrà comptes i demanarà al consell escolar l’aprovació de cada actuació de tipus acadèmic, econòmic i organitzatiu. 

4. Concrecions organitzatives per tal de millorar el grau de motivació i satisfacció de l’equip humà de l’escola i  fomentar 

la participació de la comunitat escolar en el centre. 

 

OBJECTIUS  TEMPORITZACIÓ ACTUACIONS INDICADORS RESPONSABLES 

1r 2n 3r 4t 

Seguir millorant en l’acollida del 
nou professorat 

X X X X Posada al dia i revisió anual de 
les actuacions d’acollida del 
professorat  

Document marc d’acollida de 
professorat (versió definitiva) 

Equip directiu / Departaments / 
Junta Acadèmica. 
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Millorar l’oferta de l’escola 
segons la demanada del públic 

X X X X Anàlisi de les dades de 
preinscripció i matrícula dels 
cursos reglats (inclòs el C1) i de 
les sol·licituds per a cursos 
especials de llengua instrumental 
i monogràfics. 

Nombre de preinscripcions 
d’ensenyament reglat. 
 
Ràtio d’alumnes matriculats per 
idioma i per nivell. 
 
Cursos especials i de llengua 
instrumental oferts de setembre a 
juny i durant el juliol. 
 
Cursos especials monogràfics 
oferts de setembre a juny i durant 
el juliol. 
 
Alumnes inscrits en aquests 
cursos. 
 

Equip directiu / Coordinació 
cursos especials i cursos d’estiu. 

Aprofitar les TIC per a 
l’aprenentatge autònom 

X X X X Coordinació amb l’equip directiu 
de l’IES Baix a mar per tal de 
crear els punts d’accés 
necessaris per a l’alumnat en els 
diferents espais del centre. 

Quantitat de punts d’accés a les 
xarxes sense fils per a dispositius 
mòbils. 
 
Ordinadors a disposició de 
l’alumnat per accedir a internet. 
 

Equip directiu. 

Redissenyar i modernització de la 
pàgina web 

X X X X Redisseny de la pàgina web per 
fer-la visualment més clara i 
atractiva, així com més funcional 

 
Secció “Suggeriments” i 
satisfacció dels usuaris. 
 
 

Equip directiu. 

Optimitzar els beneficis del carnet 
d’alumne de l’escola 

X X X X Seguir mantenint el nivell de 
qualitat actual en el fons de la 
biblioteca, les sessions de 
conversa i les activitats actuals. 

Fons i ús de biblioteca. 
 
Planificació de sessions de 
conversa. 
 
Activitats culturals dels 
departaments. 
 

Equip directiu. 
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Promoure la formació permanent 
i l’actualització de les capacitats 
professionals del PAS 

X X X X Inscripció a les sessions, 
seminaris o cursos de l’oferta de 
formació del Departament  
d’Ensenyament per a PAS. 
 
Ajuts de l’EOI per formació de 
PAS. 
 

Nombre de PAS que han 
participat d’activitats i cursos de 
formació. 
 
 

Equip directiu. 

Millorar en el coneixement del 
grau de satisfacció de l’alumnat 
vers l’organització de l’escola i 
les activitats d’aprenentatge 

X X X X Revisió anual de l’enquesta per a 
l’alumnat. 
 
Seguir facilitant les respostes 
mitjançant el qüestionari en línia 

Resultats Enquesta per a 
l’alumnat.  
 

Equip directiu / Claustre / Consell 
escolar. 

Afavorir les actuacions 
educatives col.laboratives 

 X  X Estudi dels projectes educatius 
de l’EI i l’IES per afavorir 
siinèrgies i la possibilitat del 
treball conjunt. 

Accions conjuntes entre EOI i IES 
a partir dels dos PECs 
 
Participació de l’EOI en 
programes i projectes del 
Departament i d’institucions de la 
comarca. 
 

Equip directiu / Junta acadèmica. 

Insistir en una ubicació pròpia i 
definitiva per a l’escola 

X X X X Consultes amb els Serveis 
Territorials del Departament 
d’Ensenyament i amb 
l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per tal de desbloquejar el 
tema de l’edifici propi.  
 

Resultats de les gestions per a 
un edifici propi que permeti 
millorar l’oferta de l’escola. 

Equip directiu / Claustre. 

Potenciar la projecció externa de 
l’escola i la col·laboració amb 
altres institucions 

X  X  Contactes amb els ajuntaments 
de la comarca, institucions 
culturals o cercles artístics, 
biblioteques, la Universitat 
Politècnica de Vilanova o altres 
centres educatius, incloses les 
escoles oficials d’idiomes per 
planificar actuacions conjuntes 
amb benefici mutu.  

Participació de l’EOI en 
programes i projectes del 
Departament i d’institucions de la 
comarca. 
 
Publicitat de l’escola en períodes 
de preinscripció i matrícula. 
 
Participació de l’escola o dels 
seus membres amb activitats de 
formació, debat o intercanvi 
d’experiències amb altres EOIs. 

Equip directiu. 
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Continuar el treball de gestió 
econòmica racional i coherent de 
l’equip directiu sortint. 

X X X X Analitzar i debatre els 
pressupostos i les liquidacions 
dels diferents cursos.  

Pressupostos i liquidacions Equip directiu / Consell escolar. 

 
*En últim terme, l’equip directiu retrà comptes i demanarà al consell escolar l’aprovació de cada actuació de tipus acadèmic, econòmic i organitzatiu.
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5. Conclusió 

    En els dos apartats anteriors, he definit quins serien els òrgans responsables als quals 

s’hauria de rendir comptes del grau d’assoliment dels indicadors del projecte. Pel que fa als 

indicadors, aquest és el segon curs en què Inspecció ha introduït els seus per a Escoles 

Oficials d’Idiomes; alguns apareixen en el projecte, altres els he definit jo. En termes generals, 

quant l’estat de comptes, tal i com està establert a la legislació, el pressupost de despeses i el 

comptes del centre es presenten de manera anual al Consell Escolar, que exerceix la seva 

tasca reglamentària de control i aprovació. De la mateixa manera, es trameten a les instàncies 

pertinents del Departament d’Ensenyament els comptes de cada exercici i –mensualment- els 

comptes de matriculació. La documentació roman al centre per a qualsevol consulta. I pel que 

fa a possibles mecanismes de rendició de comptes de la execució del projecte de direcció, tant 

el consell escolar, el claustre de professors i la mateixa inspecció serien els encarregats 

d’exercir aquest control. 

    Quant al contingut d’aquest projecte, la meva intenció si continuo, és seguir la tasca iniciada 

amb el meu equip directiu, tot i concretant-la en fer complir les normes del NOFC i assolir els 

objectius del PEC.  

    Vull per concloure insistint que l’EOI Garraf encara no té una ubicació definitiva . És clar que 

una gestió responsable ha de ser conscient de la situació econòmica que estem vivint i per 

això, ser realista en els seus objectius a curt termini. No obstant, de cap manera volem 

renunciar a l’objectiu de tots els equips directius que han passat per l’escola: donar resposta a 

la demanda de l’alumnat comarcal per incrementar l’oferta, tant en places, com en horaris, com 

en idiomes. Això només pot aconseguir-se amb un edifici propi i és l’obligació de qualsevol 

persona que aspiri a la direcció del centre seguir treballant plegats amb el Departament 

d’Ensenyament i amb l’Ajuntament de Vilanova perquè aquesta aspiració es faci realitat algun 

dia. 
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