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1. CONTEXT 

 
1.1 Localització i àrea d’influència 

 

L’Escola Oficial d’Idiomes de La Seu d’Urgell és un centre públic, no universitari, 

d’ensenyament d’idiomes moderns, que imparteix ensenyaments especialitzats  regulats 

per la LOE.  

 

L’ EOI  de la Seu va ser creada el curs 2003-2004 pel Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya (Decret 422/2004 del 4 de novembre de 2004). 

 

L’escola es va ubicar provisionalment fins a finals del curs 2008-2009 a l’IES Joan 

Brudieu, fins a traslladar-nos definitivament al centre cultural de les Monges, C. 

Capdevila 29 on ocupem el primer i segon pis. 

 

Actualment, la nostra escola imparteix els nivells bàsic (A2), intermedi (B1) i avançat 

(B2) d’anglès i francès i el nivell C1 d’anglès. Fins el curs 2009-2010 també es va oferir 

alemany. 

 

L’EOI de la Seu d’Urgell compta amb dos Centres Públics Delegats (CPD). Un a Sort, 

obert el curs 2010-2011, on s’ofereixen 2 nivells d’anglès i un altre a Puigcerdà, obert el 

curs 2012-2013, on s’ofereix dos cursos d’anglès i dos de francès. 

 

L’escola és un centre obert al públic en horari de 9 del matí a les 14 hores (de dimarts a 

divendres) i de les 15 a les 21.30 del vespre. Els grups de docència s’imparteixen de les 

16 a les 21 hores. Els grups de classe són de 2 hores i mitja en dies alterns. Amb 

aquesta distribució fem 5 hores lectives setmanals per grup amb 130 hores de docència 

mínimes per grup marcades pel decret del currículum d’EOI.  
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1.2 Perfil de l’alumnat  
 

Els estudiants que acudeixen a la nostra EOI  procedeixen bàsicament de l’Alt Urgell i 

d’Andorra. La proximitat amb Andorra fa que tinguem alumnes del país veí, 

especialment de professors procedents d’arreu d’Espanya  que treballen a les escoles o 

Institut Espanyol i inicien o continuen el seu aprenentatge a l’EOI. 

 

Abans de l’obertura dels CPDs també teníem alumnes procedents de les comarques 

veïnes: Pallars Sobirà i Cerdanya. Continuem tenint-ne algun alumne però la majoria 

s’ha traslladat als CPDs de Puigcerdà i Sort. 

 

Els alumnes de l’EOI de la Seu d’Urgell són en general nascuts a Catalunya i 

catalanoparlants. Hi ha poques persones procedents d’un altre país segons consta al 

registre de matrícules.  

 

Les dones són més nombroses a tots els nivells de les dues llengües ensenyades i el 

perfil de l’alumnat és força variat. La franja d’edat majoritària de persones que acudeixen 

a l’escola es situa entre els 25 i 40 anys. Tot i així hi ha una gran varietat d’edat a les 

aules, des dels 14 fins els 70 anys. Aquest fet afavoreix que dins l’aula es creï un 

ambient de treball agradable i de cooperació: de vegades els més grans ajuden als més 

joves i altres cops és a la inversa. Ens trobem amb alumnat divers que es mou en 

diferents ambients socials: des d’estudiants d’institut fins persones que estan jubilades, 

passant per professionals de multitud d’àmbits i amb diverses motivacions per 

l’aprenentatge.  
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2. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI 

 

2.1 Principi rectors 
 

El Projecte Educatiu de Centre de l’Escola Oficial d’Idiomes de la Seu d’Urgell, té com 

principis rectors els que estableixen la Llei d’educació, Llei 12/2009 del 10 de juliol, 

modificada per la Llei 11/2011, del 29 de desembre. 

 

Pel currículum, es basa en el reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es 

fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial 

que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, el decret 4/2009, de 13 de 

gener, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de 

règim especial i l’ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, per la qual s’organitzen les proves 

específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes 

de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes. 

 

La Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny estableix l’organització dels cursos 

d'actualització i especialització equivalents al nivell C1 per al perfeccionament de 

competències en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès, i s'estableixen les escoles 

oficials d'idiomes que els imparteixen. (DOGC núm. 6168, d'11.07.2012) 

 

La Resolució ENS/1132/2015, de 22 de maig  modifica la Resolució ENS/1365/2012, de 

20 de juny, per la qual s'organitzen els cursos d'actualització i especialització equivalents 

al nivell C1 en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès i s'estableix el calendari de 

preinscripció i matrícula per al curs 2015-2016. (DOGC núm. 6883, de 02.06.2015) 

 

Per a l’organització del centre, es basa en l’ordre de 16 de gener de 1990, de 

desplegament del decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i el 
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decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent.  

 

2.2 Caràcter propi 
 
2.2.1 Plantejament institucional  
 
● Missió: 

➢ Ser un centre de referència en la formació en llengües i cultures estrangeres 

a l’entorn.  

➢ Seguir els criteris marcats pel Departament d’Ensenyament segons els 

quals la finalitat dels ensenyaments d’idiomes és capacitar a l’alumnat per 

utilitzar l’idioma de manera efectiva com a vehicle de comunicació general. 

➢ Certificar els nivells assolits mitjançant les proves unificades i validades pel 

Departament d’Ensenyament. 

 

● Visió: 

 

➢ Ser un punt de trobada entre persones implicades en l’aprenentatge, el 

coneixement i l’estudi de les llengües i cultures estrangeres. 

➢ Col·laborar amb centres educatius i entitats per aportar idees i formació 

vinculades a l’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres. 

 

● Valors: 

➢ Ser un centre plural, obert a les diferents cultures i compromès amb el seu 

entorn. 

➢ Fomentar el creixement personal a través de la col·laboració i la cooperació 

en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

➢ Guiar els aprenents cap a l’autonomia d’aprenentatge. 
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➢ Oferir una atenció el més individualitzada possible. 

➢ Promoure la valoració de l’aprenentatge de llengües estrangeres com a un fi 

en si mateix sense tenir com a prioritat única l’obtenció d’un certificat. 

➢ Promoure l’ús de les noves tecnologies com a mitjà de relació amb el món i 

d’aprenentatge.  

 

2.2.2 Oferta educativa 

 
A l’EOI de la Seu d’Urgell s’imparteixen de manera presencial els idiomes anglès i 

francès als tres nivells previstos pel decret Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual 

s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial: 

● Nivell Bàsic (primer i segon) 

● Nivell Intermedi (tercer) 

● Nivell Avançat (quart i cinquè) 

I des del curs 2014-2015 : 

● Nivell C1 d’anglès 

Modalitat lliure: en aquest modalitat l’alumne es matricula només per presentar-se als 

exàmens de nivell intermedi (B1) o de segon curs de nivell avançat (B2). 

 

2.2.3 Personal de l’escola, càrrecs i responsabilit ats 

 
En el marc del que disposa el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, es 

defineix una línia de treball i una distribució dels càrrecs i responsabilitats que permeti 

optimitzar els recursos humans que són molt reduïts en una escola d’idiomes de petites 

dimensions per potenciar l’eficiència i eficàcia del treball així com la millora de resultats. 
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2.2.3.1 Equip directiu 
 

L’equip directiu és constituït per tres persones: directora, secretària i cap d’estudis. 

La secretària ha d’assumir les funcions d’administrador.  

Les competències i obligacions d’aquests càrrecs estan definides a les Normes de 

Funcionament de Centre (NOFC). 

 

2.2.3.2 Càrrecs de coordinació  
 

La distribució dels càrrecs de coordinació permet assolir els objectius que es marca el 

centre. L’escola disposa d’un equip de professors reduït que ha d’assumir les diferents 

tasques de docència i coordinacions pel bon funcionament del centre.  

Els càrrecs de coordinació de l’escola seran els que es detallen a continuació: 

1 cap per cada departament 

1 coordinador de prevenció de riscos laborals 

1 coordinador TAC 

1 coordinador lingüístic 

Les funcions, competències i obligacions de cada càrrec es concreten a les NOFC.  

 

3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

3.1 Idiomes, grups i nivells 
 

L’escola ofereix els nivells bàsic (primer i segon curs), intermedi (tercer curs) i avançat 

(quart i cinquè nivells) dels dos idiomes impartits i el nivell C1 d’anglès. 

Certifica els nivells A2 (al final del segon curs de nivell bàsic), B1 (al final del nivell 

intermedi), B2 (al final del segon curs de nivell avançat) i C1 (al final del curs de C1) 
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La certificació del nivell A2 es fa a partir de l’avaluació pròpia de l’escola. L’avaluació 

dels nivells B1, B2 i C1 es fa de manera unificada a tota Catalunya amb proves 

específiques a final de curs (convocatòria ordinària). 

 

3.2 Activitats culturals i informatives 

 
L’escola organitza de manera habitual activitats relacionades amb diverses llengües, les 

llengües estrangeres ofertades al centre i les cultures de manera general. 

Aquestes activitats tenen com a objectiu principal fomentar l’interès de l’alumnat i de la 

població per altres llengües i cultures. 

 

3.3 Espais del centre 
 

L’edifici conté dues plantes que malauradament no estan comunicades internament 

entre elles. 

 

Primer pis: 

 
● Consergeria 

● Secretaria (administració)  

● 5 aules.  

● Un lavabo per noies i persones amb dificultat de mobilitat i un lavabo per nois.  

● Porta d’entrada i porta d’emergència.  

 

Segon pis: 
 
● Biblioteca  

● Sala de professors  

● Quatre magatzems  

● Despatx de direcció  

● Despatx del/la secretari/ària i el/la cap d’estudis  
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● Departament de francès  

● Departament d’anglès  

● Aula informàtica  

● Aula polivalent  

● Porta d’entrada i porta d’emergència 

 

3.4 Espais virtuals 

 

● Pàgina web informativa : http://www.eoilaseu.cat  

o Organitzada per temes d’interès, respectant criteris d’ús. 

● Plataforma educativa : Entorn Virtual d’Aprenentatge Moodle. 

 

3.5 Serveis del centre 
 

● Biblioteca 
 

La Biblioteca de l’EOI de La Seu d’Urgell està concebuda com un centre dinàmic 

d’informació i de recursos que té com a objectius principals afavorir la qualitat de 

l’aprenentatge dels idiomes que es cursen al centre, fomentar la lectura (no únicament 

com a recurs educatiu sinó també com a alternativa d’oci) i oferir la possibilitat de 

seguir estudiant i mantenir-se al dia al llarg de la vida, ja que està dirigida tant a 

alumnes com a ex-alumnes del centre que hagin satisfet l’aportació complementària. 

 

La bona pràctica de la biblioteca queda contemplada dins les programacions, establint 

la periodicitat de les visites dels grups-classe i activitats diverses amb fins pedagògics 

dirigits a consolidar hàbits lectors i habilitats en l’ús de recursos documentals de la 

biblioteca. 
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La biblioteca ofereix els següents serveis:  

- Servei d’atenció a l’usuari: s’ofereix orientació sobre l’ús de la biblioteca 

(organització del fons, i serveis de la biblioteca), orientació bibliogràfica… 

- Servei de préstec pels alumnes del centre i dels CPDs. 

-Consulta al catàleg de la biblioteca mitjançant l’epergam www.xtec.cat/epergam 

- Consulta a sala. 

- Accés gratuït a Internet. 

- Activitats de dinamització del fons: visites guiades, elaboració de guies de 

lectura, organització d’exposicions. 

 

● Aules d’estudi 
El centre posa a disposició dels alumnes aules d’estudi per poder practicar l’expressió i 

interacció oral amb els companys, estudiar o fer deures. 

 

● Accès a internet 
 

A la Biblioteca de l'Escola, a banda de la consulta i préstec de documents, els usuaris 

tenen la possibilitat de connectar-se a Internet, així com també d'escoltar i visionar 

documents audiovisuals. 

 
 

● Tàndem lingüístic en català 

1. El tàndem lingüístic o voluntariat català-anglès/francès és una activitat conjunta del 

Consorci per a la Normalització Lingüística de l'Alt Urgell i l'EOI de La Seu d'Urgell.  

 

2. El compromís són 10 sessions d'una hora en català i 10 sessions d'una hora en 

anglès o francès. 

 

3. L'organització dels horaris dependrà de cada parella lingüística i tenen total llibertat 

mentre respectin el compromís del nombre total d'hores. 
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4. Per a inscriure's han d’adreçar-se a l'oficina que hi ha a la 3a planta del nostre edifici 

de 9 a 14 o bé escriure un correu a l'adreça: alturgell@cpnl.cat 

 

4 El projecte linguístic 

 

4.1 Ús del català 

 

El català és la llengua en què es redacten tots els documents de direcció, gestió i 

funcionament del centre. 

 

És la llengua en què es fan totes les comunicacions internes i externes des de tots els 

estaments de la comunitat educativa, tret dels casos quan es comunica amb la resta 

d’Espanya o amb l’estranger si escau i s’ha d’establir la comunicació en qualsevol altre 

idioma que domini l’equip de direcció i/o coordinació. 

És la llengua en què es fan moltes de les manifestacions de caire institucional i festiu, 

tret dels casos en què es tracta de manifestacions culturals dels departaments, en 

aquest cas es faran en la llengua objecte d’estudi. 

 

El personal d’administració i serveis farà servir, sempre que sigui possible, la llengua 

catalana, que és la llengua oficial del centre quan es dirigeixi a qualsevol persona que 

hagi d’atendre. 

 

En el cas d’alumnes estrangers i/o alumnes procedents d’altres comunitats i de recent 

arribada, amb l’ajut, si escau, dels membres de la junta directiva del centre, s’utilitzarà 

qualsevol llengua que permeti establir una comunicació correcta i eficaç amb 

l’interessat. 
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4.2 Ús de les llengües objecte d’estudi 

 

    A l’aula s’utilitza com a llengua vehicular la llengua objecte d’estudi amb un caire 

plurilingüístic. Tanmateix, durant el primer trimestre del primer curs, sobretot en 

l’ensenyament-aprenentatge de l’anglès, es combina el català i la llengua d’estudi per 

facilitar a l’alumnat la familiarització amb la nova llengua. 

 

La llengua de referència per reflexionar sobre la llengua i la cultura a l’aula serà quan 

es consideri convenient, la primera llengua de l’alumnat. 

 

5. EL PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE 

 

5.1. Programacions Didàctiques 
 

D’acord amb les  normes d’organització i funcionament del centre en el marc del que 

disposa el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, 

correspon als departaments, en el nostre cas, el departament d’anglès i el de francès, 

elaborar, abans de l’inici de curs, la programació dels ensenyaments que tenim 

assignats, que complementi i desplegui els currículums establerts per a cadascuna de 

les llengües i dels nivells que s’imparteixen en el centre.  

 

La programació de cada idioma especifica els objectius que es pretenen assolir i la 

temporització, per cursos; l’ordenació i la temporització dels continguts; la metodologia i 

els contextos que cal utilitzar (individual i en grup), i el procediment d’avaluació que cal 

seguir, del qual l’alumnat n’estarà informat des de l’inici del curs. 

 

Les programacions didàctiques de l’EOI de La Seu d’Urgell estan elaborades a partir 

del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels 

ensenyaments d’idiomes de règim especial (DOGG núm. 5297, de 15.1.2009) i d’acord 
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amb les instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles oficials 

d’idiomes del curs escolar vigent que inclouen els punts següents: 

- Els objectius que es pretenen assolir. 

- L’ordenació i la temporització dels continguts. 

- La metodologia i les situacions de treball que cal utilitzar. 

- El procediment de treball que cal seguir. 

 

El professorat de l’EOI de La Seu d’Urgell, degut en gran part a la diversitat en la base 

formativa metodològica de cadascun dels membres del claustre, utilitza una 

metodologia que podríem definir com eclèctica, que es concretaria en l’ús integrador de 

les diverses destreses alhora que en la implementació d’un gran ventall d’estratègies 

d’ensenyament-aprenentatge com poden ser l’ús: 

 

o de mini-tasques per facilitar una adequada integració d’habilitats; 

o d’una gran varietat d’activitats relacionades amb la lectura, l’escriptura, 

l’audició i visionat de material divers així com l’expressió oral per tal de 

fomentar tant l’aprenentatge com l’adquisició de la llengua i desenvolupar 

els processos cognitius en aprenents amb diversos estils d’aprenentatge, 

com poder ser els aprenents auditius, els visuals i els kinestètics;  

o d’un input adaptat a partir d’una adequada gradació del desenvolupament 

del currículum a través d’unitats i activitats que varien en dificultat per tal 

de poder facilitar un aprenentatge constructivista dins i fora de l’aula; 

o d’activitats de descoberta guiada a través d’un llenguatge plenament 

contextualitzat per facilitar l’aprenentatge i l’efectiva adquisició de 

significat; 

o de tècniques de resolució de problemes; 

o de les pròpies experiències i vivències dels aprenents per augmentar la 

motivació en l’aprenentatge de la llengua meta… 

 

La llengua vehicular és sempre l’anglès o francès pel que fa a la dinàmica dins l’aula 

amb un enfocament metodològic clarament centrat en l’alumne, i que es duu a terme de 

la següent manera: 
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▪ els alumnes treballen de manera regular en parella o petits grups per tal 

de poder facilitar la negociació i l’efectiva transferència de significat; 

▪ les habilitats es treballen de manera integrada; i 

▪ es duen a terme dramatitzacions a partir de jocs de rol amb la finalitat 

d’adaptar l’ús de la llengua meta en diferents contextos socio-culturals. 

 

D’acord amb les normes d’organització i funcionament del centre, els departaments 

dediquen el temps equivalent a una hora setmanal com a mínim a fer reunions regulars 

de treball, amb la participació dels professors del mateix curs o nivell, per tal de: fer el 

seguiment de la programació en els diferents grups i cursos; consensuar i concretar els 

criteris d’avaluació, d’acord amb els objectius del currículum fixats, i preparar 

conjuntament el material necessari (exercicis orals i escrits, proves objectives, pautes 

de correcció, documents d’observació sistemàtica de l’alumne i similars); analitzar els 

resultats que s’obtenen, per introduir en la programació les modificacions que es 

considerin convenients. Aquestes reunions consten en l’horari dels professors i s’estén 

acta dels acords que s’hi prenen.  

 

 
5.2. Recursos Didàctics  

 
5.2.1 Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixe ment 
 

Les tecnologies digitals ofereixen múltiples recursos per a l’acció didàctica i per a 

l’aprenentatge dels alumnes. Són un element de motivació i de dinamització per a 

l’adquisició de les competències bàsiques, en especial de la competència digital, i de 

canvi i millora en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge, per la qual cosa 

esdevenen tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC). 

 

Pel que fa a l’ús de les noves tecnologies, tot l’alumnat del centre té accés, des de la 

web de l’escola www.eoilaseu.cat, a l’entorn virtual MOODLE, ubicat dins d’Àgora (un 

sistema d’allotjament múltiple facilitat pel Departament d’Ensenyament), on hi trobaran 

un ventall ampli de recursos complementaris adaptats tant a les necessitats com a la 

diversitat de nivell de l’alumnat per facilitar i promoure l’adquisició i aprenentatge de la 
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llengua meta dins i fora de l’aula; així com enllaços directes a activitats interactives per 

a l’aprenentatge de llengües facilitades per l’EOI Campus. A començament de curs el 

professorat facilita al seu alumnat la clau de matrícula del curs corresponent de manera 

que a principis d’octubre el professorat ja pot iniciar les activitats del Moodle amb el seu 

alumnat. L'alumnat té accés al material didàctic del curs escolar fins a finals de juny.  

 

5.2.1.1 Aula d’Informàtica 
 

L’Aula d’Informàtica del centre representa un servei digital complementari que l’escola 

posa a l’abast del professorat per a accedir-hi amb el seu alumnat dins l’horari lectiu, i 

poder, així, treballar de la manera que li sembli més adient l’ensenyament-aprenentatge 

de les llengües estrangeres impartides en el centre.  

 

Val a dir que en aquesta aula el sistema operatiu en ús és el Linkat, que representa la 

distribució educativa de GNU/Linux que ofereix el Departament d’Ensenyament a la 

comunitat educativa.  

 
5.2.1.2 Pla TAC de centre 
 
 

Per tal que el procés d’implementació dels recursos digitals en els processos 

d’ensenyament i aprenentatge es desenvolupi de manera harmònica, és necessari un 

pla TAC específic que formi part del projecte educatiu del centre, és per aquest motiu 

que l’EOI de La Seu d’Urgell va fer-ne la redacció i va iniciar-ne el desplegament en el 

curs 2013-14.  

 

El pla TAC estableix unes directrius clares per a l’ús eficient de les tecnologies i per 

assegurar la competència digital dels alumnes, la integració curricular i l’ús inclusiu dels 

recursos digitals i la innovació metodològica.  

 

Pel que fa a la Previsió d’actuacions curriculars del Pla TAC incloses en la 

temporització dels continguts curriculars del curs, es concreten els següents objectius i 

competències generals TAC: 
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● Incentivar l’ús de les diferents plataformes del centre per part de la comunitat 

educativa. 

● Donar a conèixer a l'alumnat les normes d'ús segur d'Internet i de respecte de la 

propietat intel.lectual. 

● Implementar eines TAC que formin part de l’avaluació formativa de l’alumnat.  

● Proporcionar eines TAC que millorin la producció de tot l’alumnat del centre 

tenint en compte les seves necessitats educatives. 

 
5.2.2 Biblioteca escolar 
 

Segons l’article 88 de la Llei d’educació, tots els centres educatius han de disposar de 

biblioteca escolar, atès que és un recurs més per a l’assoliment dels objectius del 

projecte educatiu de cada centre. 

 

Les funcions de la biblioteca escolar es preveuen a partir dels objectius del projecte 

educatiu i de les activitats planificades en relació amb la biblioteca i els serveis que 

ofereix la biblioteca a la comunitat escolar formen part de la programació general anual 

del centre.  

 

La biblioteca escolar de l’EOI de La Seu d’Urgell és un espai educatiu i dinàmic; un 

centre de recursos que conté documents en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i 

per a la recerca. És un servei per al desenvolupament del currículum i dels altres 

aspectes del projecte educatiu del centre, adreçat als professors, als alumnes i a tota la 

comunitat escolar.  

 

La seva missió és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació per afavorir els 

processos de creació del coneixement alhora que esdevé un recurs fonamental per 

desplegar els continguts curriculars afavorint hàbits lectors i facilitant l’adquisició 

d’aprenentatges autònoms. 

 

L’alumnat del centre pot tenir accés de manera virtual al fons documental de la 

biblioteca escolar a través de l’aplicatiu ePèrgam; al qual s’hi pot accedir a través de 

l’enllaç que apareix en la pàgina web del centre, www.eoilaseu.cat. A banda d’aquest 
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fet, l’alumnat que es troba en els CPDs de Puigcerdà i Sort poden sol.licitar préstec de 

manera virtual a través del correu electrònic biblioteca@eoilaseu.cat de manera que el 

professorat dels CPDs puguin gestionar-ne el préstec. D’aquesta manera, la biblioteca 

escolar deixa de ser exclusivament un espai físic i esdevé un espai virtual per a la 

consulta i per a la comunicació amb l’objectiu de comunicar-se i interaccionar amb la 

comunitat educativa utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació i 

s’integra en els entorns virtuals d’aprenentatge i en els sistemes d’informació del 

centre.  

 
 
5.2.3 Llibres de text i material didàctic  
 
 

Tenint en compte el fet que els llibres de text i altres materials didàctics no requereixen 

l’autorització prèvia del Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que estableix la 

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, el centre educatiu a través dels 

departaments, en aquest cas,  d’anglès i de francès escullen a finals de cada curs els 

llibres de text i el material didàctic per al curs següent en el marc de l’exercici de 

l’autonomia pedagògica.  

 

Correspon als professors del centre vetllar perquè els materials seleccionats siguin 

adequats al perfil de l’alumnat del centre així com al currículum establert. De la mateixa 

manera, l’EOI de La Seu d’Urgell es compromet a què els materials didàctics emprats, 

digitals o no, responguin als principis d’accessibilitat i a la comunicació.  

 

D’acord amb la normativa vigent, l’EOI de La Seu d’Urgell, publica, abans del 30 de 

juny, a la pàgina web del centre, la relació de llibres de text seleccionats per al curs 

següent, per cursos, tot indicant-ne el títol, l’autoria, l’editorial i l’ISBN.  
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6. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

 
L’escola té un equip docent de 7 professors/es per atendre 21 grups amb un total de 7 

reduccions pels càrrecs (5 grups de reducció pels càrrecs de direcció, 2 grups de 

reducció pels càrrecs de coordinació).  

 

L’estructura està determinada per les necessitats de servei seguint les instruccions 

d’organització i funcionament publicades cada curs.  

 

Les dimensions reduïdes de l’escola fa que tot el professorat hagi d’assumir diverses 

responsabilitats a banda de la docència.  

Òrgans de govern unipersonals: equip directiu 

● Directora 

● Cap d’estudis 

● Secretària 

La secretària ha d’assumir les funcions d’administrador. 

 

Òrgans col·legiats de govern:  

● Consell Escolar integrat per: 

➢ Director/a (que el presideix) 

➢ Cap d’estudis 

➢ Secretari/a  

➢ 3 representants del professorat elegits pel claustre 

➢ 3 representants del sector alumnat elegits per l’alumnat 

➢ 1 representant del personal administratiu i serveis 

➢ 1 representant de l’ajuntament 

 

● Claustre integrat per: 

➢ Director  



        

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Oficial d’Idiomes 
La Seu d’Urgell 
 

21 
 

➢ Secretari 

➢ Cap d’estudis 

➢ Totalitat dels professors. 

 

Òrgans de coordinació docent:  

➢ 2 departaments integrats pels professors que imparteixen les dues llengües 

ensenyades a l’escola, dirigits pel cap de departament corresponen. 

➢ Junta acadèmica: 

 Integrada per la cap d’estudis i els caps de departaments. 

 

Coordinador de prevenció de riscos laborals : un/a professor/a 

Coordinació TIC : un/a professor/a 

Coordinador lingüístic : un/a professor/a 

Personal d’Administració i Serveis:  un/a conserge i un/a auxiliar administratiu/va 

 

7. LA PROJECCIÓ EXTERNA   

 

És cabdal donar a conèixer l’escola i fer difusió dels cursos i les activitats que oferim, 

és per això que considerem important la relació amb el nostre entorn i mantenim 

relacions amb diverses entitats. 

 

7.1. Relacions amb institucions públiques 

Fomentem  la relació i la participació amb altres institucions i entitats públiques: Arxiu 

Comarcal, Biblioteca Pública de St. Agustí, Cineclub, Consell Comarcal, l’Oficina 

Jove, els Serveis Educatius de l’Alt Urgell-Cerdanya, AMPES dels instituts i la 

Universitat de Lleida. 
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Formem part del Pla Educatiu d’Entorn de la Seu d’Urgell i participem activament en 

l’organització d’activitats culturals a la ciutat. 

 

7.2. Relacions amb altres centres escolars 

 

La nostra EOI fomenta la relació i col·laboració amb l’Escola de Formació d’Adults, els 

INS de l’entorn i la resta d’EOIs de Catalunya i especialment amb les del territori 

(LLeida i Tàrrega). 

 

7.3. Pla d’impuls al francès 

 

El Pla d'Impuls és una eina estratègica per a intentar fer més present el francès al 

territori i en els centres d'ensenyament.  

 

OBJECTIUS: 

1. Promoure l’estudi del francès, tenint en compte especialment la situació en el 

territori tant de l'EOI, com dels Instituts. 

2. Potenciar l’EOI de La Seu d’Urgell i els seus CPDs com a punts de referència 

d’aprenentatge del francès al territori. 

3. Promoure l'aprenentatge del francès entre els professors. 

4. Conscienciar l’alumnat i les seves famílies de la importància en el món actual del 

domini d'un mínim de dues llengües estrangeres i de les possibilitats que ofereix el 

francès com a segona idioma. 

5. Fomentar l’intercanvi de projectes, de formació i d’altres propostes entre tot el 

professorat i els alumnes de francès del territori. 
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8. AVALUACIÓ INTERNA: INDICADORS DE PROGRÉS I DE PR OCÉS 

 

Tenint en compte el fet que l’avaluació és una eina bàsica per al coneixement i 

millora continuada del servei educatiu, la qual ha de permetre poder dur a terme un 

seguiment exhaustiu de la relació entre els resultats i els processos d’ensenyament i 

aprenentatge de manera que sigui útil per a la presa de decisions amb l’objectiu de 

millorar-ne la qualitat educativa, l’EOI de La Seu d’Urgell avalua la seva garantia de 

qualitat a partir dels següents indicadors de progrés i procés:  

 

8.1. Seguiment i Avaluació del Projecte de Direcció : Aplicatiu PAC 

 

Amb l’objectiu de recopilar informació per a poder avaluar el grau d’assoliment dels 

objectius de centre, l’EOI de La Seu d’Urgell utilitza l’aplicatiu informàtic PAC per a la 

gestió dels plans estratègics i projectes de direcció dels centres i serveis, facilitat pel 

Departament d’Ensenyament i en el nostre cas gestionat pel personal tècnic dels 

Serveis Territorials de Lleida que ens n’assessora al respecte, on per a cada objectiu 

del Projecte de Direcció s’avaluen els indicadors de procés següents: 

    -Grau d’aplicació 
    -Qualitat d’execució 
    -Grau d’impacte 

 

A partir d’aquest aplicatiu, el centre avalua l’assoliment dels objectius generals de 

centre: 

1.Millorar els resultats educatius 
2.L’EOI: punt de referència sobre idiomes al territori 
3.Promoure l’ús didàctic de les TAC 
 

Per a cadascun d’aquests objectius generals s’estableixen un seguit d’estratègies que 

alhora permeten desplegar un seguit d’objectius anuals per facilitar l’assoliment dels 

objectius generals de centre.  
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De la mateixa manera, per a cada objectiu anual s’acorda a l’inici de curs a partir de 

Junta Acadèmica un seguit d’activitats anuals, de les quals se n’avalua, a finals de curs, 

el grau d’aplicació, el grau d’execució i el grau d’impacte. A banda d’aquestes activitats 

anuals, per a cadascun dels objectius anuals també s’estableixen un seguit d’indicadors 

anuals que complementen l’avaluació final de les activitats anuals. 

 

8.2. Resultats Acadèmics 

 

A final de curs a través de Junta Acadèmica i de reunions departaments, el centre fa 

una valoració quantitativa i qualitativa dels resultats acadèmics dels diferents cursos i 

nivells amb l’objectiu de fer una comparativa entre la situació inicial i la final per a definir 

mesures de millora de cara al curs vinent, les quals quedaran reflectides en el 

continguts de les programacions didàctiques que es revisaran de nou a inicis de curs. 

 

A banda d’aquesta avaluació a finals de curs, un cop el Departament d’Ensenyament 

dóna a conèixer, a través de la reunió de Cap d’Estudis d’inici de curs, els resultats 

acadèmics dels Certificats de Nivell Intermedi, d’Avançat i de C1 i es fa la comparativa 

amb els resultats de la resta de centres de Catalunya, l’EOI de La Seu d’Urgell, torna a 

dur a terme una altra avaluació dels resultats acadèmics d’aquests nivells en concret a 

través de Junta Acadèmica i de reunions departaments amb l’objectiu de revisar de nou 

i rectificar, si cal, les mesures de millora establertes fins al moment. 

 

8.3. Grau de satisfacció de l’usuari 

 

L’EOI de La Seu d’Urgell duu a terme dues avaluacions qualitatives a partir de dues 

enquestes anuals a l’alumnat: una a inici de curs (finals del 1r trimestre) i una altra a 

final de curs. A banda d’altres qüestions que es planteja a l’alumnat, el centre fa 

especial incidència en el grau de satisfacció de l’alumnat al llarg del seu procés 

d’aprenentatge amb l’objectiu de detectar possibles necessitats de reorientacions 
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acadèmiques i/o administratives que permetin resoldre’s el més aviat possible i evitar 

així que vagin en detriment de la qualitat del servei que rep l’usuari tant a nivell 

acadèmic com administratiu. 

 

8.4. Grau de satisfacció del professorat 

 

A final de curs, el centre també duu a terme una enquesta al professorat amb l’objectiu 

de recopilar dades significatives per avaluar tant la qualitat del centre a nivell d’acollida 

del professorat; el grau de satisfacció amb els recursos que el centre proveeix per a 

donar suport a la seva tasca docent; detectar necessitats formatives; fer una valoració 

qualitativa de la incidència en els resultats acadèmics de les mesures de millora 

acordades a inicis de curs; valorar el grau d’assoliment de la programació vers el 

nombre d’hores lectives; i determinar el grau de satisfacció global amb la seva tasca 

docent en funció del resultat acadèmic obtingut pel seu alumnat.   

 

9. APROVACIÓ, AVALUACIÓ, REVISIÓ I DIFUSIÓ DEL PEC  

 

Tal i com indica el document per a la l’organització i la gestió dels centres:  

En els centres públics correspon al director o directora formular la proposta inicial del 

projecte educatiu i fer-ne les modificacions i adaptacions corresponents, impulsar-ne 

l'elaboració tot garantint la participació de la comunitat escolar i aprovar-ne la proposta 

definitiva. 

El claustre de professors –òrgan de participació dels professors en el control i la gestió 

de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del 

centre– intervé en l'elaboració, la modificació i l’actualització del projecte educatiu i 

aprova els aspectes pedagògics dels documents de gestió del centre. 

 

Correspon al director o directora del centre la competència d'aprovar la proposta de 

projecte educatiu, prèvia consulta preceptiva al consell escolar del centre –òrgan de 
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participació de la comunitat escolar en el govern del centre–, el qual expressa el suport 

al projecte per una majoria de les tres cinquenes parts dels membres. 

 

El director o directora aprova el projecte educatiu mitjançant resolució motivada davant 

del consell escolar. 

 

L’equip directiu avaluarà el nivell d’acompliment del PEC a l’hora de redactar la 

memòria anual del centre a partir de l’aplicatiu PAC.    

 

El PEC està obert a futures modificacions i a noves aportacions. Cada curs escolar es 

procedirà a la seva revisió i es presentaran les modificacions que es considerin 

pertinents. 

 

Per tal de facilitar la difusió d’aquest document, la versió íntegra estarà a disposició de 

totes les persones membres de la comunitat educativa i es publicarà un resum a la web 

del centre. 


