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0. Preàmbul	
 

Marc normatiu 
 
LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.(DOGC núm. 5422 – 16/7/2009) 
DECRET155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i 
del personal directiu professional docent. (DOGC núm. 5753 - 11/11/2010) 
DECRET102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. (DOGC núm. 
5686 - 05/08/2010) 

 

Tal com descriu el marc normatiu vigent, el projecte educatiu de centre és l’instrument 
fonamental de funcionament dels centres educatius ja que concreta i defineix els límits de 
l’autonomia del centre i inclou, juntament amb el projecte de direcció, els indicadors de 
progrés que permeten avaluar tots els actors de la vida del centre. 

Així el PEC esdevé la màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius, recull la 
identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat 
que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. 

És un document que té per finalitat garantir que la intervenció pedagògica sigui coherent, 
després d’una anàlisi de la pròpia realitat i del context socioeconòmic i cultural on el centre 
desenvolupa la seva acció formativa, i també que sigui assumida pel conjunt de la comunitat 
escolar del centre. 

En aquest Projecte Educatiu s’hi especifiquen les finalitats i opcions educatives bàsiques 
que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la diversitat de condicions 
personals, necessitats i interessos. 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) vol ser una proposta integral que permeti millorar la 
gestió i funcionament de la nostra escola d’una manera coherent i amb el consens de tota la 
comunitat educativa, que impulsi la colꞏlaboració entre els diversos sectors de la comunitat 
educativa i la relació del centre amb l'entorn social. 

El PEC ha de ser el punt de referència constant ja que ha de permetre la concreció del 
desplegament curricular i la constant adaptació a la normativa vigent de les Normes de 
Funcionament i Organització del centre (NOFC). 

Aquest primer document és el resultat de la proposta de la direcció del centre que 
posteriorment  ha estat revisat pel claustre de professors i ha obtingut el consens i el 
compromís de fer del PEC una eina imprescindible per exercir l’autonomia de centre i per 
marcar objectius de millora cada curs. Ha de ser un instrument dinàmic, construït dins un 
marc normatiu flexible i elaborat de manera participativa. 

Aquest projecte educatiu de centre complementa la normativa general de les Escoles 
Oficials d’Idiomes del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les lleis 
jeràrquicament superiors.  
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1. El	PEC	com	a	pla	estratègic	del	centre	
 
El PEC del centre és el procés que ens ha de permetre per un cantó definir quina és la 
nostra estratègia i per l’altre prendre decisions pel que fa als recursos disponibles per tal 
d’assolir els objectius que ens marquem. 
 
Per determinar aquesta direcció futura, cal conèixer quina és la situació actual de l’escola i 
identificar quines són les vies per arribar a ser allò que volem ser. 
 
Aquest PEC respon a les següents preguntes:Què fem a l’EOISFG? Per a qui ho fem?  i 
Com excelꞏlim? 
 
La resposta a aquestes preguntes es vehicularan en aquest projecte a través dels conceptes 
de missió, visió i valors. 
 

Missió	
És la raó de ser o d'existir de l'escola, la seva declaració de propòsits i on es defineix la seva 
àrea d'activitat. Per definir la missió del centre és útil intentar contestar a les preguntes 
següents: Qui som?A què ens dediquem? Amb quina finalitat? Per a qui existim? Què volem 
aconseguir?  
En aquest projecte la missió s’especificarà als capítols 2. Trets d’identitat del centre, 4. 
Concreció i desenvolupament del currículum, 5. Projecte lingüístic, 6. Criteris d’estructura 
organitzativa i de funcionament i 7. Activitats complementàries. 
 

Visió	
És la imatge futura, o en altres paraules, què volem per a l’escola i quin volem que sigui el 
seu posicionament a llarg termini. La visió expressa, per tant, cap a on es volem dirigir o a 
on es desitja arribar.  
En aquest projecte la missió s’especificarà al capítol 8. Objectius i indicadors de 
progrés: context, recursos, processos i resultats. 
 

Valors	
Els valors són aquells judicis ètics sobre situacions reals als quals ens sentim més inclinats 
pel seu grau d'utilitat personal i social. Els valors de l'escola són importants, atès que són els 
fonaments de l'organització i defineixen el seu comportament i el de les persones que 
l’integren, i són referents davant de qualsevol situació.  
En aquest projecte la missió s’especificarà al capítol 3. Principis pedagògics del centre: 
metodologia, acció tutorial i avaluació de l’alumnat. 
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2. Trets	d’identitat	del	centre:	descripció	del	centre,	història/evolució	del	
centre,	perfil	de	l’alumnat.	

 

L'EOI Sant Feliu de Guíxols forma part de la xarxa d'Escoles Oficials d'Idiomes de 
Catalunya, una institució pública, única en el context europeu, que ofereix la possibilitat de 
rebre formació en idiomes al llarg de tota la vida i a diferents nivells, segons les necessitats 
dels ciutadans. 

Les Escoles Oficials d'Idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques 
corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són 
reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en 
convocatòria oficial com en convocatòria lliure. 

L’Escola Oficial d’Idiomes de Sant Feliu de Guíxols depèn del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. Tot i que va començar la seva activitat a l’edifici de la 
Cambra de Comerç de la població, des del curs 2004-2005 es troba compartint edifici amb 
l’Institut de Sant Feliu de Guíxols, al carrer Canigó 41. 

A l’escola s’hi imparteix: 

 Alemany (Nivells Bàsic, Intermedi i Avançat) 
 Anglès (Nivells Bàsic, Intermedi, Avançat i C1) 
 Francès(Nivells Bàsic i Intermedi)  

L’horari lectiu de l’escola és de tardes amb franges horàries de classe de 16.00h a 18.30h o 
bé de 18.30h a 21:00h en grups alterns de dilluns i dimecres o bé dimarts i dijous. 

L’alumnat del nostre centre és divers. La majoria són joves professionals amb edats 
compreses entre 25 i 45 anys, també hi ha un gruix important d’estudiants universitaris i en 
menor nombre adolescents i persones més grans de 45. L’alumnat generalment es mostra 
molt predisposat per a l’aprenentatge d’una llengua estrangera i les motivacions són 
diverses: laborals, acadèmiques, culturals, per a propòsits específics o per creixement 
personal. 

L’escola atén anualment aproximadament 323 alumnes amb un claustre de 7 professors i un 
membre del PAS. L’equip directiu està format per dos professors del claustre. 

L’escola no només rep alumnes de Sant Feliu de Guíxols sinó que una part important de 
l’alumnat procedeix de la comarca del Baix Empordà i fins i tot del Gironès. 

L’escola està plenament imbricada en el teixit social, cultural i econòmic del municipi, 
colꞏlaborant amb iniciatives municipals que tenen a veure tant amb l’àmbit de l’educació, a 
través de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, com amb 
l’àmbit de la promoció de la ciutat. 
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L’evolució històrica de l’oferta educativa a l’EOISFG (2003-2014) 

 Alemany Anglès Francès
1r 2n 3r 4t 5è 1r 2n 3r 4t 5è C1 1r 2n 3r

03-04 2  1   2 2  2 1 
04-05 2 2 1   2 2 2  1 2 1
05-06 1 1 1   2 2 2 2  2 1 1
06-07 1 1 1   3 2 2 2 2  1 1 1
07-08 1 1 1   2 3 2 2 2  1 1 1
08-09 1 1 1   2 2 3 2 2  1 1 1
09-10 1 1 1   2 2 3 2 2  1 1 1
10-11 2 1 1 1  2 3 2 2 2  1 1 1
11-12 2 1 1  1 2 2 3 2 2  1 1 1
12-13 2 1 1 1  1 3 3 2 2  1 1 1
13-14 2 1 1  1 1 2 3 2 2 1 1 1 1
14-15 2 1 1 1  1 2 3 2 2 1 1 1 1
15-16 2 1 1  1 1 2 3 2 2 1 1 1 1
16-17 2 1 1 1  1 2 3 2 2 1 1 1 1
17-18 2 1 1  1 1 2 3 2 2 1 1 1 1

	
L’EOISFG també té uns trets d’identitat comuns a tos els centres de la seva tipologia dins 
del marc de les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya. Aquests trets són: 

 Programacions d’acord amb les directrius del Consell d’Europa. 

Els ensenyaments a les EOI segueixen una progressió per nivells clarament identificats, 
per a cadascun dels quals es defineixen, de manera explícita i clara, objectius i 
continguts. Les programacions curriculars detallades de cada nivell s’elaboren tenint en 
compte l’escala de nivells que defineix el Comitè d’Educació del Consell d’Europa en el 
seu document Un marc europeu comú de referència per a llengües. 

 Metodologia comunicativa. 

La pràctica docent a l’EOISFG està orientada a cobrir necessitats comunicatives i d’ús 
de l’idioma dels nostres aprenents. 

 Avaluació vàlida, fiable i objectiva. 

El nivell de l’alumnat i l’assoliment dels objectius definits per a cada nivell són avaluats 
mitjançant sistemes fiables i vàlids, basats en tècniques contrastades d’avaluació. 

 Certificació reconegudes oficialment. 

La superació per part de l’alumnat delsdiferents nivells del nostre currículum s’acredita 
mitjançant una certificació, avalada i expedida per la Generalitat de Catalunya i validada 
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pel Consell d’Europa utilitzant els nivells del MECR (Marc Europeu Comú de Referència 
per a llengües). 

 
 Activitat lectiva de qualitat, garantida pels sistemes d'accés i de formació contínua del 

professorat. 

L’escola en particular i el sistema educatiu en general vetlla perquè el professorat estigui 
capacitat per a la tasca docent, que gaudeixi dels drets i deures que marca la normativa i 
que participi en activitats de formació adreçades als professionals de l’ensenyament de 
llengües estrangeres. 

 Organització acadèmica mitjançant equips docents i òrgans de coordinació. 

El centre compta amb una organització docent, de la qual s’informa l’alumnat, tot 
identificantel professorat titular de cada curs que exerceix tasques de tutoria, les 
persones amb responsabilitat acadèmica, el sistema intern de coordinació i els canals de 
relació entre l’alumnat i els òrgans acadèmics. 

 Professorat amb titulació universitària i formació específica. 

Al professorat del centre se li exigeix una qualificació que garanteixi, a més d’una total 
excelꞏlència en la llengua que hagi d’ensenyar, estar en possessió d’una titulació 
universitària que el capaciti per a l’ensenyament de llengües estrangeres, una formació 
específica en el camp de la llengua en qüestió i una preparació suficient en 
l’ensenyament d’idiomes. 

 Avaluació interna i millora constant de l’activitat docent. 

La pràctica docent del professorat i l’activitat acadèmica del centre en conjunt són 
avaluades mitjançant diferents canals (enquestes de satisfacció, anàlisi de resultats, etc.) 
que permeten proporcionar dades fiables i objectives sobre el grau de satisfacció de 
l’alumnat i sobre el procés d’ensenyament/aprenentatge, amb l’objectiu de millorar-lo. 

 Informació veraç, transparent i suficient sobre el procés i les condicions d’inscripció i 
matrícula. 

El procés d’admissió d’alumnat es porta a terme seguint escrupolosament la normativa 
aplicable publicada anualment pel Departament d’Ensenyament. Aquest procés es fa en 
coordinació amb els altres centres de Catalunya seguint els terminis de publicació 
d’informació, actuacions programades i gestions de queixes. 

 Espais i instalꞏlacions adequats per a la pràctica docent. 

El centre vetlla constantment perquè les instalꞏlacions i els equipaments siguin els 
adequats per a la pràctica docent. 
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 Cursos especials. 

Impartim també cursos especials, d’estiu o durant el curs escolar, i monogràfics, donant 
resposta a la demanda que els cursos oficials no poden cobrir. 

3. Principis	pedagògics	del	centre:	metodologia,	acció	tutorial	i	avaluació	
de	l’alumnat.	

Els	principis	pedagògics	

 Fer que l’escola sigui inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat. 
 Incorporar al currículum continguts referits a processos participatius i democràtics. 

Educar en valors com la solidaritat, la tolerància, la pau, la pluralitat, l’educació ambiental 
i l’educació per a la salut per tal d’aconseguir una educació més humanitzada. 

 Mantenir un entorn educatiu de convivència al servei de la comunitat, que afavoreixi la 
cohesió social i basat en els principis de la llibertat personal, la responsabilitat, la 
solidaritat, el respecte i la igualtat. 

 Desenvolupar el plurilingüisme i la interculturalitat a fi d’afavorir el coneixement i el 
respecte a la diversitat cultural que permet que l’individu enriqueixi la seva personalitat, 
millori la seva capacitat d’aprenentatge de les llengües i faciliti la seva obertura a noves 
experiències culturals. 

 Preparar l’alumnat per als reptes d’una Europa multilingüe i multicultural per tal de 
comunicar-se, superant les barreres lingüístiques i culturals i fomentar la tolerància, el 
respecte mutu  i l’entesa. 

 Promoure el desenvolupament d’intercanvis educatius per facilitar la interacció amb 
parlants nadius, l’apropament a altres sistemes educatius, a altres costums i a les 
cultures pròpies de cada país. 

 Fomentar el concepte d'aprenentatge permanent. 
 Fomentar el treball colꞏlaboratiu en tots els àmbits de la vida escolar, tot propiciant el 

diàleg i el consens. 
 Incorporar les recomanacions del Marc Europeu de Referència per tal d’aconseguir uns 

objectius realistes i específics, i revisar i planificar la pràctica docent d’una manera 
transparent i coherent. 

 Treballar per la renovació pedagògica tot impulsant iniciatives de treball en equip. 
 Facilitar la participació del professorat en activitats de formació permanent i 

d’actualització. 
 Potenciar l’intercanvi d’experiències amb altres centres i la participació en programes 

conjunts. 
 Aprofitar el potencial que tenen les noves tecnologies de la comunicació i de la 

informació introduint-les a l’aula i a tots els àmbits de la vida acadèmica. 
 Seleccionar i utilitzar el material didàctic adequant-lo a les necessitats dels alumnes i que 

alhora potencií la seva motivació i la seva creativitat. 
 Afavorir la utilització de mètodes i materials que permetin als diferents tipus d’alumnat 

l’adquisició d’una competència comunicativa adequada als objectius que es pretenen 
aconseguir. 

 Realitzar anàlisis freqüents de la pràctica educativa mitjançant la reflexió en comú, 
reconduint aquells aspectes que s’han de millorar. 
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 Aconseguir la màxima qualitat en el procés d’aprenentatge per tal d’assolir els objectius 
de cada nivell i, alhora, superar les proves de certificació al final del Nivell Bàsic, 
Intermedi, Avançat i C1. 

 Garantir els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i 
professionalitat docents, d'avaluació, de retiment de comptes, d'implicació dels diferents 
sectors de la comunitat educativa, de preservació de l'equitat, de cerca de l'excelꞏlència i 
de respecte a les idees i les creences dels alumnes. 

 Assegurar que l’escola sigui un entorn de treball saludable de qualitat amb cura de les 
persones, especialment en l’àmbit afectiu. 

 Garantir que l’educació sigui una tasca colꞏlectiva i que la presa de decisions sigui 
compartida i fruit del diàleg i del consens. 
 

Metodologia	
 

Enfocament	comunicatiu	
 
Com a punt de partida del enfocament metodològic del centre es pren la reflexió sobre el 
caràcter comunicatiu de la llengua , el foment del plurilingüisme i el multiculturalisme en una 
Europa oberta on els ciutadans conviuen (treballen, viatgen d'un país a un altre, migren 
etc...), el foment d’actituds generals de respecte i de reconeixement de la diversitat així com 
el coneixement sociocultural i la consciència intercultural . 
 
La metodologia del centre es basa en el Marc EuropeuComú de Referència per a les 
Llengües (MECR) on s’especifica que l'objectiu de la didàctica lingüística és activar en 
l'alumne una capacitat comunicativa en la llengua objecte d'aprenentatge . 
 
El terme enfocament comunicatiu designa aquells procediments metodològics que es basen 
en el concepte de competència comunicativa . 
 
L'enfocament comunicatiu no s'ha d'entendre com a relleu dels mètodes que van prevaldre 
fins al seu desenvolupament, no elimina, sinó que readapta principis pedagògics de mètodes 
o aproximacions metodològiques prèvies i més aviat els recull optimitzant-los de manera 
eclèctica . 
 
Aquest concepte metodològic ampli pretén fer justícia al nom enfocament, per la qual 
cosaestà obert a les aportacions de la investigació, la teoria lingüística i la pràctica didàctica 
. Pel que fa a la investigació, aquesta no es limita a la teoria d'adquisició de segones 
llengües, sinó que es beneficia de tota una perspectiva interdisciplinària, combinant les 
aportacions de la lingüística, la sociolingüística o la psicolingüística . 
 
L'objectiu principal de l'aprenentatge és la comunicació, de manera que es fa especial 
èmfasi en el desenvolupament de les diferents destreses comunicatives i la seva integració 
des del principi, de manera que el desenvolupament d'una activitat pot implicar l'activació de 
destreses productives, receptives i/o interacctives . 
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El procés d'ensenyament / aprenentatge té com a objectiu principal l'ús de la llengua per 
fomentarla comprensió entre les persones . 
 
L'enfocament didàctic té en compte que els alumnes són els protagonistes del seu 
aprenentatge, de manera que es treballarà i estimularà la capacitat de l'alumne per aprendre 
a aprendre mitjançant estratègies de comunicació i d’aprenentatge i es tendirà a organitzar 
les classes de manera que es faciliti la sociabilitat, la motivació i la comunicació entre els 
alumnes i entre els alumnesi el professor, creant un clima d'ensenyament / aprenentatge i un 
ambient de classe que ho possibiliti. 
 
Un llengua no és un conjunt de coneixements sinó una forma de comportament individual i 
social. Cal entendre la llengua com a comportament intercultural, com un compromís en 
l'acció intercultural. Cal desenvolupar la capacitat afectiva i cognitiva d'establir i mantenir 
relacions interculturals i la capacitat d’establir la pròpia identitat personal mentre es fa de 
mediador i s’actua entre cultures . Aprendre una llengua és aprendre a saber ser i a saber 
estar . 
 

El	paper	de	l'	alumne	i	del	professor	a	l'aula	
 
L'enfocament se centra en l’/la alumne/a. Aquest fet implica tenir present les seves 
característiques com a individu en la mesura que aquestes puguin determinar el seu procés 
d'aprenentatge. Una forma humanística de concebre l'ensenyament/aprenentatge reverteix 
en el propi alumne . 
El paper del professor és principalment de facilitador de la comunicació, desenvolupa el seu 
rol com a conseller i adopta una funció constant d'instructor reflexiu guiant l’alumne en el seu 
procés d’aprenentatge. 
 

El	tractament	de	l'error	
 
Els errors demostren la voluntat que té l'alumne de comunicar-se tot i el risc de 
l’equivocació. S'aprèn fent servir l'idioma i per tant és inevitable i imprescindible que es 
cometin errors.S'aprèn corregint-los. L’error és una eina per a l'aprenentatge i cal treure’n el 
màxim profit.És important que a classe no es penalitzi l’error i s'ajudi l'alumne a 
desenvolupar la capacitat d’autocorregir-se , especialment si els errors interfereixen en la 
comunicació . 
 

L'autoaprenentatge	i	les	estratègies	d'aprenentatge	
 
És important desenvolupar en l'alumne una actitud d'autonomia pel que fa al seu 
aprenentatge.Cal capacitar l'alumne per a la maximització dels seus propis recursos.  
 
Ajudar l'alumne en el desenvolupament de les estratègies d'aprenentatge és una tasca 
substancial per poder garantir que assoleixi els coneixements establerts pel MECR .Per això 
cal que l’alumne prengui consciència sobre el seu propi aprenentatge: Què aprenc?  Com ho 
aprenc? Per què? Com avaluo si ho he après? 
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Les	estratègies	comunicatives	
 
L'aula s'ha de convertiren un microcosmos que ofereixi en la seva major mesura les 
característiques del país/països de la llengua meta. Això comença fent prendre consciència 
a l'alumne que l’accés a l'aula suposa la immersió automàtica en un context comunicatiu 
enla llengua a aprendre. Calutilitzar la llengua meta a l’aula en tot moment, recorrent a la L1 
en la menor mesura possible. Pel que fa a l'ús de L1 a l'aula s’ha d’entendre com a un 
recurs afegit a l'aula. 
 
L'enfocament comunicatiu concep l'aprenentatge com un procés motivat per la 
conscienciació i pràctica d'usos lingüístics derivats de situacions comunicatives concretes tot 
recreant-les a l’aula.No es tracta de transmetre i adquirir coneixements sobre una llengua, 
sinó sobretot d'utilitzar l'idioma (les seves estructures, el seu lèxic .. ) en un context concret, 
amb un interlocutor i amb una finalitat determinada, tenint en compte aspectes pragmàtics 
com el registre, el llenguatge no - verbal etc. 
 
El contingut del curs no només girarà al voltant d’estructures lingüístiques sinó que inclourà 
també nocions semàntiques i funcions socials . Els alumnes treballen en grup o parelles per 
transferir significats a situacions determinades que reflecteixen contexts concrets . 
 
Els materials utilitzats a l'aula han de ser en la seva major part autèntics per reflectir 
situacions i demandes del món real . 
 
Un element essencial és l'organització del grup en l'espai; cal adaptar la distribució del grup 
a la tasca a desenvolupar, trencant el tipus d'agrupació frontal . 
 
És recomanable que les estratègies referents al desenvolupament de destreses d’expressió,  
comprensió i interacció, tant oral com escrites, com les relacionades a l'aprenentatge de la 
gramàtica o del vocabulari, es treballin en el marc d’un text escrit o oral a l'aula. 
 

Els	llibres	de	text	
 
La decisió sobre el llibre de text pel qual es decanta un departament didàctic ha de tenir 
caràcter de guia tant per a l'alumnat com per al professorat. El seu contingut ha d'estar 
d'acord amb el currículum de les EOI i per tant sotmès a una observació crítica . El professor 
podrà prendre prestats elements de diferents manuals per ampliar aspectes del currículum 
que no estiguin prou desenvolupats, o fins i tot per palꞏliar la inexistència d'un mètode 
adequat. Els professors podran elaborar personalment els seus materials sempre que 
corresponguin al currículum de les EOI. 
 
Cal emprar una varietat de suports, documents i temes . Aquests diferents suports faran que 
la llengua estudiada s'inscrigui en un marc actual i dinàmic. Així l’alumne podrà gaudir tant 
de la llengua i la cultura oral i escrita com de la situació mateixa d'aprenentatge, fomentant 
les actituds positives cap a elles i incrementant la motivació de l'alumnat. Cal remarcar que 
els documents empleats no només són font d'aprenentatge sinó també portadors de 
coneixement general. 
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A través d’aquests materials, i de la tipologia d’activitats i tasques, amb una progressió 
coherent i minuciosa, s’aconsegueix mantenir l'interès i la motivació de l'alumne cap a 
l'aprenentatge de la llegua meta fomentant d'aquesta manera la seva participació activa en 
el procés d’ensenyament / aprenentatge. 

Acció	tutorial	

Els objectius bàsics de l’acció tutorial són: 

 Orientar l’alumnat cap a l’adquisició de l’autonomia de l’aprenentatge (aprendre a 
aprendre), cap a la iniciativa, cap a l’adquisició de les tècniques i estratègies tant 
d’autoaprenentatge com d’autoavaluació intentant buscar una major implicació i 
compromís de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge. 

 Tenir un intercanvi personal amb l’alumne/a sobre el seu procés d’aprenentatge i el seu 
progrés. 

 Contrastar les percepcions d’alumnat i professorat sobre el seu progrés perquè l’alumne 
sigui capaç de veure en quin punt està respecte dels objectius del curs. 

 Acostar-nos de manera més personal a l’alumne/a per conèixer les seves circumstàncies 
relacionades amb l’idioma i amb l’aprenentatge d’aquest idioma. 

 Obtenir informació de l’opinió dels alumnes sobre el funcionament de les classes. 
 Suggerir diversos recursos a l’alumnat segons les seves necessitats concretes en les 

diverses habilitats (pàgines web, exercicis de pràctica...). 
 Informar els aprenents sobre quines maneres són millors per aprendre. 
 Fomentar l’autonomia de l’aprenent. 
 Atendre la diversitat i desenvolupar recursos amb l’objecte d’afavorir la cohesió entre els 

diferents components del grup i respectar el procés d’aprenentatge 
 
Per tal de poder dur a terme l’acció tutorial, cada professor farà constar a la seva declaració 
horària anual una hora d’atenció a l’alumnat fora de l’aula. 

	

Avaluació	de	l’alumnat	

Els objectius bàsics de l’avaluació són: 

 Diagnosticar periòdicament la situació de l’alumnat per definir un marc d’actuació 
pràctica i de qualitat. 

 Avaluar l’alumnat seguint un sistema continu i participatiu  que fomenti el 
desenvolupament de les estratègies d’aprenentatge necessàries perquè els estudiants 
esdevinguin autònoms i responsables del seu procés d’adquisició d’altres llengües. 

 Administrar les proves de certificació al final del Nivell Bàsic, Intermedi, Avançat i C1 de 
forma coordinada amb les altres EOI de Catalunya. 

 Elaborar les proves d’avaluació seguin els criteris corresponents al currículum de les EOI 
i els que hagi pogut prendre el claustre o el departament didàctic corresponent. 

 Consensuar uns criteris d’expressió escrita i d’expressió oral per a cada nivell i/o idioma. 
 Mantenir regularment sessions d’unificació de criteris entre el professorat per tal de 

reduir la subjectivitat en la correcció de les proves d’expressió escrita i expressió oral. 
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4. Concreció	i	desenvolupament	del	currículum	
 
Veure documents annexos: 
 
 Annex I:  Competència lingüística comunicativa 1r alemany 
 Annex II:  Competència lingüística comunicativa 2n alemany 
 Annex III:  Competència lingüística comunicativa NI alemany 
 Annex IV:  Competència lingüística comunicativa 4t alemany 
 Annex V:  Competència lingüística comunicativa 5è alemany 
 Annex VI:  Competència lingüística comunicativa 1r anglès 
 Annex VII:  Competència lingüística comunicativa 2n anglès 
 Annex VIII:  Competència lingüística comunicativa 3r anglès 
 Annex IX: Competència lingüística comunicativa 4t anglès 
 Annex X: Competència lingüística comunicativa 5è anglès 
 Annex XI: Competència lingüística comunicativa C1 anglès 
 Annex XII: Competència lingüística comunicativa 1r francès 
 Annex XIII: Competència lingüística comunicativa 2n francès 
 Annex XIV: Competència lingüística comunicativa 3r francès 

 
 Annex XV: Acord d’avaluació 
 Annex XVI. Acord de mínims pel que fa a la preparació dels alumnes per a les 

proves d’avaluació 
 Annex XVII. Criteris d’avalució de l’expressió escrita i l’expressió oral 

 
També són consultables les programacions didàctiques anuals i les corresponents 
memòries. 
 
 

5. Projecte	lingüístic	
 
Vegeu document Annex XVIII.  
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6. Criteris	d’estructura	organitzativa	i	de	funcionament	(en	referència	ales	
NOFC)	

 
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. 
 

Òrgans	unipersonals	de	govern	
 
L'equip directiu 
El director o la directora del centre dirigeix l'activitat escolar i és responsable de la 
coordinació de la gestió, de l'adequació al projecte educatiu i de la programació general. La 
selecció del director o la directora es fa mitjançant concurs de mèrits i s'efectua per períodes 
de quatre anys. El director o la directora nomena l’equip directiu, format per professorat del 
centre, que és l’òrgan executiu de govern. 
 
En el marc normatiu vigent, i tenint en compte el nombre de grups autoritzats, a l’EOISFG li  
corresponen 2 òrgans unipersonals de direcció: director/a i secretari/ària. Aquests 
assumeixen les funcions pròpies del càrrec més les que corresponent a altres òrgans 
unipersonals (caps d’estudis, administrador/a, ...)   
 
L’equip directiu com a òrgan executiu de govern del centre és el responsable de la gestió i el 
desenvolupament del projecte de direcció. Entre altres tasques té lesd’ordenar el 
desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat i concretar 
l’estructura organitzativa del centre coordinant l’acció del conjunt d’òrgans de govern 
unipersonals i colꞏlegiats del centre. Les funcions específiques de cadascun d’aquests 
càrrecs es recullen explícitament a les NOFC. 
 

Òrgans	col·legiats	de	participació	i	gestió	
 
El Consell escolar i el claustre del professorat són els òrgans colꞏlegiats 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). 
 
El Consell Escolar 
És l’òrgan de govern colꞏlegiat del centre, integrat per representants de tots els sectors de la 
comunitat escolar, elegit democràticament. El seu funcionament s’ha d'adequar a les 
necessitats del centre. La colꞏlaboració i el diàleg entre els representants dels sectors que 
composen la comunitat escolar (equip directiu, alumnat, professorat i personal no docent), 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. 
 
El  Claustre de professors 
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. Està integrat per tot 
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el professorat i el presideix el director o la directora. Tots els membres del claustre tenen veu 
i vot.  Les funcions del professorat estan especificades a les instruccions d’inici de curs i a 
les NOFC. 
 

Òrgans	de	coordinació	docents	
 
Òrgans unipersonals de coordinació: 
 Caps de departament (alemany, anglès i francès) 
 Coordinació d’informàtica. 
 Coordinació lingüística. 
 Coordinació de prevenció de riscos laborals. 

Les funcions específiques de cadascun d’aquests càrrecs es recullen explícitament a les 
NOFC. 
 
Junta Acadèmica 
La Junta Acadèmica 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 al projecte curricular, activitats culturals o/i de formació del 
professorat proposades pels departaments i altres temes referents a l'organització del 
centre. 
 
Reunions de departament i de nivell 
Els departaments han de dedicar, com a mínim, el temps equivalent a una hora setmanal a 
reunions regulars de treball, amb la participació del professorat del mateix nivell, per tal de: 
 Estudiar el desenvolupament de la programació en els diferents grups i cursos 
 Consensuar i concretar els criteris d’avaluació, d’acord amb els objectius del 

currículum fixat, i preparar conjuntament el material necessari. 
 Analitzar els resultats que s’obtenen per tal d’introduir en la programació les 

modificacions que es considerin convenients. 
 
Aquestes reunions han de constar en l’horari del professorat i s’ha d’estendreacta dels 
acords que s’hi prenguin. 
 

Personal	d'administració	i	serveis	(PAS)	
El centre disposa d’una auxiliar administrativa. Les funcions de conserge les desenvolupa un 
dels conserges de l’Institut Sant Feliu de Guíxols. 
 

Documents	de	gestió	i	la	seva	elaboració	 	
 
El Projecte Educatiu de Centre (PEC): La formulació del Projecte educatiu correspon al 
claustre del professorat, a iniciativa del director o directora. L’aprovació correspon al Consell 
Escolar. Una vegada aprovat, es revisarà preceptivament cada 5 anys. No obstant això, 
podrà ser ampliat i millorat anualment. 
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Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC):  Les normes 
d’organització i funcionament dels centres les elabora l’equip directiu amb les aportacions 
del claustre, i les aprova el Consell escolar del centre. Les NOFC han d’aplegar el conjunt 
d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el 
dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el 
projecte educatiu del centre i en la seva programació anual 
 
El Projecte de Direcció: El projecte de direcció ordena el desplegament i l’aplicació del 
projecte educatiu per al període del mandat i precisa els indicadors que han de servir de 
referència per a la seva avaluació d’acord amb els indicadors de progrés establerts en el 
projecte educatiu. El director/a presentarà el seu projecte de direcció a la comissió 
avaluadora seguint els passos establerts per la normativa actual, i l’actualitzarà cada quatre 
anys. En la programació general anual se seleccionaran els objectius a assolir curs per curs 
i s’analitzarà el seu compliment en la memòria final.  
 
La Programació General Anual: Correspon a l’equip directiu, amb les aportacions del 
Consell escolar de centre i del claustre de professorat, elaborar la programació general 
anual del centre, o programació del conjunt de les seves activitats internes i externes. 
Correspon al Consell Escolar del centre aprovar-la i avaluar-ne el desenvolupament i els 
resultats. 
 
Pla d’ Acollida del Professorat Novell: Per tal que el professorat de nova incorporació se 
senti degudament acollit i rebi tota la informació necessària sobre el funcionament de les 
EOI i en concret de l’EOISFG, l’equip directiu establirà el protocol a seguir, especificant les 
informacions que cal donar i qui les ha de donar. 
 
La Memòria Anual: Al final de cada curs, la programació general s’ha d’avaluar i reflectir-ne 
els resultats (esmentant-hi les activitats i la valoració que se’n fa) en la memòria anual. A la 
memòria si ha d’incloure una estimació dels objectius fixats en la Programació General, i 
dels resultats obtinguts. La Memòria l’elabora també l’equip directiu amb les propostes i les 
informacions que doni el claustre, i l’aprova el Consell Escolar. 
 
Liquidació de comptes i pressupost anual: És un instrument de gestió a curt termini que, 
coherent amb el projecte educatiu, la normativa d’organització i funcionament i la 
programació general de centre, preveu i formalitza la relació de necessitats i els recursos 
econòmics disponibles per satisfer-les, concretada en documents comptables.  Per a 
l'elaboració del pressupost s'ha de tenir en compte el que estableix  la Llei 12/2009, de 10 de 
juliol i el Decret 102/2010, de 3 d’agost. 
 
Programacions didàctiques dels diferents idiomes: Correspon als departaments o àmbits 
equivalents establerts d’acord amb les normes d’organització i funcionament del centre en el 
marc del que disposa el Decret 102/2010 l’elaboració, abans de l’ inici de curs, de la 
programació dels ensenyaments que tenen assignats, que complementi i desplegui els 
currículums establerts. La programació de cada idioma ha d’especificar: 
 Els objectius que es pretenen assolir i la seva temporització, per cursos. 
 L’ordenació i la temporització dels continguts. 
 La metodologia i les situacions de treball que cal utilitzar (individual i en grup). 
 El procediment d’avaluació que cal seguir. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Oficial d’Idiomes  
Sant Feliu de Guíxols 
 

 

PEC 
Versió 2 

Aprovació Consell Escolar 
P à g i n a  | 16 

 
Actes de totes les reunions: S’aixecarà acta de tots els claustres, consells escolars, 
reunions de departament/nivell, deixant constància dels acords presos i del 
desenvolupament de les reunions. 
 

Criteris	per	a	l’organització	dels	grups	i	ràtio	prof./alumne	
 
En l’organització i distribució horària dels grups es tindrà en compte, a més de la normativa 
vigent, les necessitats de l’alumnat, i els resultats de les enquestes de satisfacció. Com a 
regla general es donarà continuïtat a la data i horari dels estudis realitzats per cada grup 
d’alumnes el curs acadèmic immediatament anterior, sempre que sigui possible. 
S’aplicarà la ràtio professor/alumne 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 de manera raonable consultat el professorat afectat. 
 

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. 
Cas que es comparteixi 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 realitzarà per part de l’equip directiu de 
l’escola en colꞏlaboració directa amb els caps dels departaments didàctics. 
Sempre que sigui possible, en la formació dels equips docents es tindran en compte el perfil 
professional de cada docent de l’escola, la seva experiència prèvia i formació (idoneïtat), el 
fet de tenir altres responsabilitats i exercir càrrecs unipersonals a l’escola i les seves 
preferències personals. 
 

Criteris	per	a	l’assignació	de	grups	i	nivells	al	professorat	
 
Al final de cada curs acadèmic i tenint en compte els resultats obtinguts, els resultats de les 
enquestes de satisfacció, els criteris per a la formació d’equips docents i les situacions 
particulars de cada docent (jornada laboral, càrrecs de coordinació i direcció i altres 
responsabilitats) es farà una distribució de grups i nivell de cara al proper curs. 
 
En concret, es tindrà en compte : 
 El curs/nivell impartit pel professorat durant l’últim curs. 
 Els resultats acadèmics obtinguts pels diferents grups d’estudiants 
 Els resultats de les enquestes de satisfacció de l’alumnat i el professorat 
 La jornada laboral dels membres del claustre de l’escola 
 Els criteris per a la formació d’equips docents 
 Situacions particulars de cada docent 

 
Aquests criteris hauran de ser aprovats pel claustre de l’escola. Correspon a l’equip directiu 
l’elaboració de l’horari en els termes recollits a les NOFC. 
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Ús	de	les	tecnologies	de	l’aprenentatge	i	el	coneixement	
 
La integració de les TAC als processos d’aprenentatge/ensenyament de llengües 
estrangeres és un dels trets identitaris de l’EOISFG. 
 
Els àmbits de treball de les TAC a la nostra escola en l’actualitat són: 
 Secretaria del centre 
 Coordinació d’informàtica 
 Grup classe  (moodle) 

 
Tota la comunitat educativa està involucrada en aquest procés i els objectius són: 
 Millorar la comunicació 
 Promoure l’ alfabetització digital 
 Millorar els processos d’aprenentatge/ensenyament de llengües estrangeres 
 Familiaritzar l’alumnat amb l’entorn virtual 
 Reduir l’abandonament. 
 Establir una relació digital entre alumnat i secretaria (preinscripció i matrícula) 

 
Des del curs 2009-10 tot el procés de matrícula de l’antic alumnat i la preinscripció del nou 
alumnat es realitza de manera telemàtica. Des del curs 2017-2018 tot el procés de matrícula 
de l’alumnat nou admès també es fa telemàticament. Tota la informació sobre aquest procés 
es publica a la pàgina web de l’escola com a portal institucional del nostre centre, on es pot 
trobar l’accés a tota la informació que tant els alumnes actuals com els futurs de l’EOISFG 
puguin necessitar. 
 
L’ús de l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle amb els diferents grups d’alumnes afavoreix 
l’aprenentatge per part del estudiants amb dificultats per seguir les classes amb regularitat, 
per aquells que falten a classe per raons justificades o per a aquells que demanen poder fer 
treball addicional. També proporciona un mitjà de comunicació i colꞏlaboració entre tots els 
membres del grup; alumnes i professor/a. 
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7. Activitats	complementàries	
 
L’aprenentatge d’un idioma comporta l’exposició de l’aprenent a la realitat de la llengua, la 
cultura i les referències comunes dels seus parlants nadius. Al mateix  temps, en tractar-se 
d’un centre educatiu, l’ensenyament aspira a contribuir al desenvolupament personal dels 
alumnes. Hi ha moltes 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 per aprendre llengües estrangeres. En aquest sentit, l’escola organitza: 

Activitats	culturals	d’interès	particular	per	als	departaments	o	d’interès	general	
Formen part del currículum i poden ser xerrades, tallers, festes gastronòmiques, concursos, 
visites a institucions, exposicions comentades, espectacles teatrals, conferències... 
relacionades amb la llengua que s’estudia. 

Classes	de	conversa	
A banda de les activitats d’expressió oral durant les classes reglades, i atesa la manca 
d’oportunitats de molts alumnes per posar en pràctica la llengua que estudien, sempre que 
sigui possible l’escola organitzarà classes de conversa en petits grups de 6 a 8 alumnes 
amb professorat qualificats i amb caràcter voluntari. 

Viatges	lingüístics	
En la mateixa línia que els classes de conversa i per tal de proporcionar a l’alumnat la 
possibilitat de fer immersió en la llengua d’estudi i entrar en contacte amb la seva cultura, 
sempre que sigui possible s’organitzaran viatges de curta durada (4/5 dies) als països de la 
parla en concret. En aquests viatges sempre hi haurà com a mínim un/a professor/a 
acompanyant. 

Cursos	especials	
Tal com contempla la normativa vigent l’EOISFG organitzarà,si hi ha demanda suficient, 
cursos especials per atendre necessitats lingüístiques del territori, ja siguin cursos de 
llengua instrumentals com monogràfics. 

Ajuts	
L'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Feliu de Guíxols a fi de fomentar l'aprenentatge, pràctica i 
coneixements culturals de les llengües estrangeres objecte d'estudi en el nostre centre, 
oferirà ajuts econòmics a l’alumnat. Hi ha dos tipus d’ajut: Borsa de Viatge i Compra de 
material. Les quanties que es destinen a aquests ajuts provenen de l'aportació voluntària 
que fan els alumnes durant el període de matrícula. Per atorgar els ajuts es constituirà una 
comissió amb representants dels diferents sectors. 
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8. Objectius	i	indicadors	de	progrés: context,	recursos,	processos	i	resultats	
 
Vegeu document Annex XIX: Manual d’Indicadors Bàsics de Centre. 
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9. Aprovació,	avaluació	i	revisió	del	pec	
 
El Consell Escolar és l’òrgan responsable de l’avaluació, del compliment dels objectius 
proposats al PEC. Cada any, en elaborar la memòria anual, l’equip directiu, revisarà  el nivell 
d’assoliment del objectius proposats, i també les propostes de millora o canvi en la línia de 
l’assoliment d’aquests objectius  prenent com a eina d’avaluació els indicadors de progrés. 
 
El PEC ha de ser revisat  preceptivament cada cinc anys però cada any podrà ser actualitzat 
per tal que esdevingui una eina dinàmica i 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: 
 Acord del propi Consell Escolar 
 Acord del Claustre de professors 

 
 

10. Control	de	canvis	
 

Data Descripció de la modificació Versió
Maig 2013 Elaboració del document 1
20.06.2014 Aprovació Consell escolar 1
29.06.2018 Revisió del PEC (Aprovada per part del Consell Escolar) 2
 


