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INTRODUCCIÓ 

 

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l'Escola Oficial d'Idiomes de 

Lleida (EOI de Lleida) és un document aprovat pel Consell Escolar de 

l'escola, prèvia consulta al Claustre 

de Professors. En aquest document 

es troben reflectits els trets 

d’identitat, les característiques del 

centre i el seu context, els 

objectius principals, l’expressió de 

l’estructura organitzativa i el 

tractament de les llengües a 

l’Escola Oficial d'Idiomes de Lleida.  

Aquest Projecte Educatiu estableix 

les línies d’actuació per a la nostra 

Comunitat Educativa, i el 

compromís de la nostra escola amb 

la societat. 

L'EOI de Lleida treballa per formar persones, en sentit ampli i de manera 

integral per tal que siguin competents en l’ús de la llengua objecte 

d’estudi i coneguin els trets culturals més característics dels països i 

pobles en què es parla aquella llengua.  

Com a centre creiem que és necessari adaptar-nos a les necessitats i la 

manera de funcionar de la societat del nostre temps, utilitzant les 

metodologies més actuals que es poden emprar en el procés 

d’ensenyament/aprenentatge. Tot això ha d’anar acompanyat d'una 
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formació constant que ens permet estar al dia de les noves maneres 

d'aprendre, ensenyar i gestionar. Per tant, un dels eixos principals de la 

nostra escola és la formació permanent de les persones que hi treballen: 

professorat i personal d’administració i serveis (PAS). 

 

 

 

Així mateix el nostre centre es caracteritza per participar en projectes 

educatius de diferents tipus, i per estar obert a nous programes i 

col·laboracions. 
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DESCRIPCIÓ 

 

1. Identitat 

 Centre públic, no universitari, d'ensenyament de règim especial. 

 Obert l'any 1986. 

 Idiomes que s'hi imparteixen: alemany, anglès, àrab, català, 

espanyol per a estrangers, francès, italià i rus. 

 Doble funció: docència i certificació. 

 Nivells des d'A1 fins a C2. 

 Plantilla de professorat: 38,5 docents, dels quals són 22 d’anglès, 

6 de francès, 4 d’alemany, 2 d’italià, 1,5  de català, 1,5 d’espanyol 

per a estrangers, 1 de rus i 0,5 d’àrab. 

 1 administrativa i 4 auxiliars administratius 

 3 subalterns 

 Al voltant de 2.600 

alumnes oficials. 

 Al voltant de 500 alumnes 

lliures. 

 Al voltant de 300 alumnes 

de cursos especials. 

 130 grups de classe dels 

quals són 72 d’anglès, 20 de francès, 13 d’alemany, 7 d’italià, 6 de 

català, 6 d’espanyol per a estrangers, 4 de rus i 2 d’àrab. 

 



PEC 

EOI de Lleida 

 

 

 5 

 

2. Característiques 

 Edat dels alumnes: a partir de 14 anys. 

 Durada d’un curs ordinari: 130-150 hores de setembre a juny. 

 Centre formador del professorat dins el Pla d'Impuls de 

l'Anglès (PIA). 

 Centre formador d'estudiants universitaris en pràctiques de 

màster de formació de professorat i d'empresa/institució. 

 Claustre activament involucrat en noves pràctiques didàctiques i 

tecnològiques, adaptant-se contínuament a la transformació de la 

comunicació i tractament de la informació en la nostra societat 

actual. 

 Centre activament 

involucrat en la seva 

internacionalització 

mitjançant la 

participació en projectes 

europeus. 

 Equip de professorat 

altament col·laborador i 

creatiu en l'organització 

d'activitats 

complementàries a la docència. 

 Personal d'administració competent per a dur a terme tasques 

administratives, d'atenció al públic i de gestió de documentació. 

 Personal subaltern que coneix el funcionament de l'escola, 

transmet la informació necessària als usuaris del centre i actua 

eficientment quan es requereix la seva col·laboració. 
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3. Context 

Del 1986 al 1995 l'escola va 

compartir edifici amb l'escola 

de primària Joan XXIII de 

Lleida. 

Des de l'any 1995 s'ubica en 

un edifici propi de nova 

construcció situat a Pardinyes, 

un dels barris de la ciutat de 

Lleida. 

L'alumnat de l'escola és variat: des d'estudiants d'ESO, Batxillerat, Cicles 

Formatius, Universitat; persones de procedències professionals diverses; 

treballadors en situació d'atur; persones jubilades, etc. Aquesta varietat 

ens enriqueix i ens exigeix un funcionament que s'adapti a les diferents 

necessitats d'aprenentatge de l’alumnat adult. 

 

 

4. Espais 

 

L'EOI de Lleida compta amb 21 aules a la seu 

de Lleida, 1 aula al Centre Públic Delegat 

(CPD) de Tremp, 3 aules al CPD de Balaguer, 

u1 aula al CPD de Les Borges Blanques i 1 

aula al CPD de Vielha. 
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També utilitza 2 aules de l'INS Josep Lladonosa de Lleida on s’imparteixen 

els grups PIA de formació del professorat. 

A partir del curs 2017-18 l’EOI de Lleida compartirà els seus espais amb 

l’INS Josep Lladonosa en horari de matí. S’acollirà un nombre de grups de 

batxillerat i el seu professorat. 

L'EOI de Lleida compta amb una aula multimèdia equipada amb 25 

ordinadors portàtils. També disposa d’una maleta amb 15 tauletes que 

alumnes i 

professors poden 

fer servir a les 

seves aules. 

Tanmateix, l'espai 

d'aprenentatge va 

més enllà de les 

pròpies aules de 

l'edifici. Comptem 

amb una aula 

virtual pròpia, aules 

Moodle i aules Google que ens permeten la comunicació i interacció 

amb/entre els aprenents i els docents. 
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OBJECTIUS 

 

1. Aconseguir que l’alumne sigui competent en llengües, autònom i 

proactiu en el seu aprenentatge. 

 

 Promoure activitats a l’aula que fomentin la participació de l’alumne. 

 Introduir activitats on es treballi la desinhibició verbal a l’hora 

d’expressar-se. 

 Treballar la seguretat i autoconfiança vers l'ús de la llengua que 

s'aprèn. 

 Fer que l’alumne sigui conscient dels seus punts forts i les seves 

mancances. 

 Proporcionar a l’alumne les eines adequades per tal que pugui 

aconseguir aquesta autonomia en l’aprenentatge. 

 Seleccionar les eines i recursos idonis per a cobrir les necessitats 

individuals de cadascú. 

 Fer que l’alumne reflexioni sobre el seu procés d’aprenentatge; 

guiar-lo en la presa de decisions que afavoreixin el seu 

aprenentatge. 

 Motivar l’alumnat en l’ús de les noves tecnologies que puguin 

facilitar el seu aprenentatge. 

 Fomentar la participació activa i continuada en la formació del 

professorat. 
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2. Mantenir obert l’esperit de descoberta de nous aprenentatges al 

llarg de la vida. 

 

 Fer que la llengua serveixi d’eina de descoberta d’altres 

coneixements: culturals, socials, científics, ... 

 Despertar capacitats com la curiositat per engrescar l’alumne a 

continuar aprenent al llarg de la vida. 

 Incentivar l’aprenentatge de la llengua fora de l’aula compartint el 

que es va descobrint amb la comunitat d’aprenentatge. 

 Conscienciar l’alumnat que l’aprenentatge és un fet social i cal 

buscar espais de comunicació. 

 Contribuir a despertar la motivació per aprendre i a experimentar el 

plaer d’enriquir-se intel·lectualment per a sentir-se més lliure. 

 Facilitar les eines que fan l’aprenentatge més fàcil, promoure’n l’ús i 

la seva utilització dins i fora de l’aula. 

 Promoure l’organització d’activitats artístiques i creatives aprofitant 

les habilitats personals dels alumnes per aportar un enriquiment 

comú. 

 Fer propostes de cursos de diferents tipologies que donin resposta a 

les necessitats de formació en idiomes de la societat actual, 

diversificant així l’oferta formativa del territori. 

 

 

3. Fomentar l'enteniment amb pobles i individus de diferents 

cultures en una societat plural. 

 

 Promoure la comunicació entre persones que estan en el mateix 

entorn d’aprenentatge i portar aquest aprenentatge i comunicació a 

altres persones fora de l’àmbit més proper. 
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 Fer veure que l’aprenentatge de llengües és una finestra a viure 

altres realitats en primera persona, sense intermediaris. 

 Mostrar que aprendre un idioma implica descobrir la seva cultura i la 

civilització que l’envolta, la manera de viure de la societat que la 

parla. Aquesta descoberta facilitarà l’enteniment entre cultures. 

 Vetllar per l’ensenyament en valors i per l’acceptació de la 

diferència. 

 Fomentar que l’escola sigui un punt de trobada i de contacte amb 

diferents cultures obrint les portes a diversos col·lectius culturals de 

la nostra ciutat. 

 Incentivar la creació d’activitats on la 

interrelació i l’intercanvi d’experiències o 

de cultures sigui enriquidor per a tots. 

 Fer que el centre sigui un punt de 

referència cultural, de convivència i 

d’intercanvi de coneixements.  

 Fomentar la participació i promoció 

d’accions solidàries i de cooperació amb 

col·lectius en situació de dificultat. 

 

 

4. Aconseguir que l’alumne gaudeixi del seu aprenentatge 

d’idiomes i el valori com enriquiment personal. 

 Fomentar la creativitat de l’alumnat i el professorat  en 

l’aprenentatge d’idiomes. 

 Fomentar diversos formats de comunitats d’aprenentatge entre 

alumnes i/o professorat. 

 Investigar i posar en pràctica noves formes d’aprenentatge i treball 

col·laboratiu. 

 



PEC 

EOI de Lleida 

 

 

 11 

ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA 

L'estructura organitzativa de l'escola està basada en el treball col·laboratiu 

i compartit entre tots els membres de l'equip docent organitzats en 

diferents departaments i la comunitat educativa en general. En aquesta 

estructura organitzativa seran els membres del consell de direcció (equip 

directiu, caps de departament i coordinadora informàtic) els responsables 

d’impulsar les iniciatives que es deriven dels objectius que ens 

identifiquen com a centre. És per això que el consell de direcció haurà de 

saber escoltar les propostes de tots els integrants de l’escola, valorar-les, i 

canalitzar-les cap a la via adequada per a la seva realització, si s’escau. 

L'organització i estructura de l'escola estan descrites en el Projecte de 

direcció i a les Normes d'organització i funcionament del centre (NOFC) i 

queden resumides en el següent quadre:  
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Per equiparació amb els centres de secundària, tenint en compte que l’EOI 

de Lleida:  

 

 està oberta de 9 a 21 hores 

 té un volum d’uns 2.600 alumnes oficials 

 té una seu principal més 4 seus delegades (aules a Tremp, a 

Balaguer, a Vielha, a Borges Blanques i a l’INS Josep Lladonosa) 

 

des de l’any 1999 l’equip directiu té autoritzada la incorporació d’un càrrec 

addicional, un cap d’estudis adjunt. D’aquesta manera, l’equip directiu pot 

ocupar-se de la complexitat que comporta la gestió del nostre centre i 

optimitzar el servei que cal donar al professorat, alumnat i personal 

d’administració i serveis de l’EOI de Lleida. 

 

La nostra escola, amb l’autorització dels Serveis Territorials de Lleida, té 

un total de 24 grups de reducció per a gestionar i coordinar l’activitat del 

centre i els seus centres públics delegats. L’equip directiu compta amb un 

total de 14 reduccions: 3 per a directora i cap d’estudis i 2 per a 

secretària, administradora, coordinadora pedagògica i cap d’estudis 

adjunt, que permeten a cadascun dur a terme les tasques descrites a les 

NOFC. Els càrrecs de coordinació compten amb 10 reduccions, incloses les 

2 reduccions que necessita la coordinadora informàtica. 

 

 

GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS 

 

La Llei d’Educació de Catalunya (LEC), dins de l’àmbit de l’autonomia 

organitzativa i de gestió dels centres estableix que “les decisions sobre 

l’organització i el funcionament dels centres que presten el Servei 

d’Educació de Catalunya s’han d’ajustar als principis d’eficàcia i d’eficiència 
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i s’han d’orientar a garantir el dret a una educació de qualitat a tots els 

alumnes, en aplicació del Projecte educatiu i dels objectius generals de 

l’educació (...)”. Article 98.2  

A continuació també diu “En els centres públics, correspon a la direcció de 

cada centre, d’acord amb les competències dels òrgans de govern, 

impulsar i adoptar mesures per a millorar l’estructura organitzativa del 

centre, en el marc de les disposicions reglamentàries aplicables”. Article 

98.3 

Concretament, sobre l’autonomia de gestió, la LEC (article 99.1) atribueix 

la responsabilitat de la direcció a: 

a) La gestió del professorat, del personal d’atenció educativa i del personal 

d’administració i serveis. 

b) L’adquisició i la contractació de béns i serveis. 

c) La distribució i l’ús dels recursos econòmics del centre. 

d) El manteniment i el millorament de les instal·lacions del centre, en el 

cas dels centres que imparteixen educació secundària. 

e) L’obtenció, o l’acceptació, si escau, de recursos econòmics i materials 

addicionals. 

 

Aquests principis d’eficàcia i eficiència que marca la LEC són doncs els 

principis bàsics que regiran l’administració dels recursos de l’escola segons 

es descriu en aquest projecte educatiu. 

 

 

1. Gestió de recursos materials i d’espais 

L’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida està ubicada en un edifici propi, 

construït a principis dels anys noranta. Està situada al barri de Pardinyes 

de Lleida i compta amb una àmplia zona d’aparcament just al costat de 

l’edifici. Es tracta d’un edifici ampli, modern, amb molta llum, i que a més 

ofereix els serveis de cafeteria, llibreria i biblioteca. 

Totes aquestes característiques, sumades al fet que es tracta d’un edifici 

públic, ens porta a pensar sempre en una òptima i eficient utilització 

d’aquest espai. És per això que un dels objectius del centre és obrir les 

portes de la nostra escola a activitats d’altres organismes, principalment 
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del mateix Departament d’Ensenyament. En aquest sentit, acollim al 

nostre edifici: 

➢ Els grups de batxillerat de l’institut Josep Lladonosa en horari de matí a 

la segona planta. 

➢ Activitats de formació del Departament d’Ensenyament i centre de 

recursos pedagògica a la sala d’actes, aules i sala multimèdia. 

➢ Xerrades, presentacions, sessions informatives del Departament 

d’Ensenyament. 

➢ Convocatòries de Concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció 

pública. 

➢ Sessions de formació dels Mossos d’esquadra de Lleida. 

➢ Altres entitats a les que puntualment cedim l’espai de l’escola sempre 

que es tracti de dur a terme activitats relacionades amb el món de 

l’ensenyament, l’aprenentatge o altres temes que vagin d’acord amb 

aquest projecte educatiu. 

 

 

2. Gestió de recursos econòmics 

La Llei d’Educació de Catalunya, en el seu article 103 sobre l’exercici de 

l’autonomia dels centres públics de la Generalitat en matèria de gestió 

econòmica estableix que “ La gestió econòmica dels centres públics de la 

Generalitat s’ha d’ajustar als principis d’eficàcia, d’eficiència, d’economia i 

de caixa i pressupost únics. La gestió econòmica s’ha de sotmetre al 

principi de pressupost inicial anivellat en la previsió d’ingressos i despeses 

i al principi de retiment de comptes”. 

Aquests són doncs els principis bàsics que regiran la gestió dels recursos 

econòmics del centre. 

L’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida percep en el moment de la matriculació 

dels alumnes 30 euros en concepte d’aportació complementària per cada 

matrícula. Aquesta aportació, aprovada pel Consell Escolar el 15 d’octubre 

de 2007, és la mateixa a totes les escoles oficials d’idiomes de Catalunya. 
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Si bé és una aportació voluntària, la gran majoria de l’alumnat ingressa 

aquesta quantitat. 

Aquests diners reverteixen directament en benefici del propi alumnat atès 

que se li proporciona tot un seguit de serveis que es detallen a 

continuació: 

➢ El nostre centre disposa d’una biblioteca amb més de 30.000 

documents i d’una bibliotecària que fa el servei de catalogació i 

préstec. L’ aportació complementària ajuda a reposar documents i 

adquirir novetats bibliogràfiques cada curs. 

➢ En l’actual societat de la informació i del coneixement, una escola 

oficial d’idiomes com la nostra ha de mostrar un lloc web modern i de 

servei al ciutadà; per aquest motiu els diners de l’aportació 

complementària també es destinen al disseny i allotjament del nostre 

web. Aquesta mateixa inquietud per formar ciutadans que aprenen 

llengües a l’hora que són usuaris de les tecnologies de la informació 

ens inclina a destinar part d’aquest pressupost a l’adquisició de 

Chromebooks, tauletes, projectors amb més qualitat i eficiència 

energètica, la qual cosa ens permet ensenyar conjugant qualitat i 

noves tecnologies. 

➢ A més d’aquests serveis esmentats, amb l’aportació complementària de 

l’alumnat, aquest pot optar a guanyar una de les 3 borses de viatge, de 

700 euros cadascuna, que ofereix anualment l’escola amb l’objectiu de 

promoure l’aprenentage de llengües i el coneixement d’altres cultures, i 

enriquir així la formació de la comunitat educativa.  

➢ L’alumnat que fa l’aportació també pot participar en el concurs de 

fotografia Viatgem pel món, en sortejos d’abonaments per assistir al 

festival de cinema d’animació Animac, pot gaudir d’entrada gratuïta per 

anar a la Mostra de Cinema Llatinoamericà, així com participar en 

altres activitats organitzades per l’escola: conferències, xerrades, 

espectacles, sortides, visites al Museu de Lleida, a la Fundació Sorigué, 

a Caixafòrum, entre altres. 

➢ Per últim, el fet d’haver fet l’aportació complementària dóna dret a les 

fotocòpies que es donen a classe durant el curs i a gaudir de 

descomptes en la llibreria ALIBRI que es troba al primer pis de l’escola. 
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3. Gestió de recursos humans 

Docents 

Els recursos humans es gestionaran dins de les dotacions atorgades pel 

Departament d’Ensenyament d’acord amb els principis d’eficàcia i 

eficiència per tal de procurar el millor servei possible als ciutadans i 

procurant optimitzar aquests recursos assignats. 

En el cas concret de l’organització departamental de l’escola, aquests 

principis van estretament lligats a les càrregues d’alumnat i professorat 

dels diferents idiomes, que és molt heterogènia. Així, els recursos humans 

destinats a la gestió i coordinació dels departaments es distribuiran  tenint 

en compte la millor gestió d’aquests, atenent a la seva dimensió quant a 

alumnat i professorat.  

En el moment de l’actualització d’aquest projecte educatiu, l’estructura 

organitzativa dels departaments atenent als principis exposats és la 

següent: 

 

idioma docents grups alumnes OF alumnes LL CPD reduccions 

alemany 4 13 221 9 - 1 

anglès 22 72 1723 340 3 5 

àrab 0,5 2 15 -- - - 

català 1,5 6 56 -- - - 

espanyol per a 

estrangers 

1,5 6 71 3 - - 

francès 6 20 352 34 1 1 

italià 2 7 102 13 - 1 

rus 1 4 41 -- - - 

 

Aquests usos dels recursos humans assignats han d’estar recollits de 

forma actualitzada en les NOFC del centre. Els projectes de direcció 

seleccionats i vigents en el seu moment podran ajustar l’ús d’aquests 

recursos atenent sempre al que s’estableix en aquest apartat del Projecte 

educatiu. 
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Administratius 

D’acord amb els principis d’eficàcia i eficiència, per una optimització dels 

recursos humans de què disposa la secretaria de l’escola, pensant sempre 

en proporcionar un bon servei a la comunitat educativa , la direcció de 

l’escola ha organitzat dos torns entre el personal d’administració, un de 

matí i un altre de tarda per tal de cobrir l’atenció al públic durant totes les 

hores en què l’escola roman oberta. 

Subalterns 

Per tal de garantir una bona atenció tant telefònica com presencial i fer 

que els espais de l’escola estiguin sempre a punt per dur a terme 

l’activitat del centre, la direcció ha organitzat tres torns horaris entre el 

personal de consergeria, que permeten comptar amb dos subalterns en 

les hores en què la seva presència al centre és més necessària. 

 

4. Gestió sostenible del centre 

La Llei d’Educació de Catalunya, en el seu article 87 sobre “Organització 

dels espais escolars i dels entorns d’aprenentatge” estableix que 
“L’estructura i l’organització dels centres han de definir entorns 

d’aprenentatge que permetin el treball en xarxa i les diverses formes de 

transmissió de coneixement als grups classe, i també les activitats 
individuals de treball i estudi. Amb aquesta finalitat, els projectes 

constructius de centres educatius han de definir espais, instal·lacions i 

equipaments que maximitzin la sostenibilitat, redueixin l’impacte 

ambiental i permetin integrar les tecnologies digitals, i han de configurar 

entorns d’ensenyament i aprenentatge funcionals i ergonòmics que 

estimulin la vinculació dels alumnes amb el procés d’aprenentatge”. 

 

Tenint en compte els principis d’eficàcia i d’eficiència que estableix la LEC 

juntament amb l’article anterior, l’EOI de Lleida entén la sostenibilitat com 

una eina indispensable per a col·laborar socialment i respectuosament 

amb el medi ambient. D’una banda, la sostenibilitat es tracta des d’un 

enfocament curricular a les aules per part dels docents. D’altra banda, la 

sostenibilitat té un caràcter funcional des del centre com entitat física per 

part de tota la comunitat educativa. 

Aquest apartat recull les actuacions que realitza la direcció de l’escola per 

gestionar, mantenir i millorar la sostenibilitat del nostre espai físic, reduint 
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així la nostra petjada de carboni al medi ambient i contribuint al benestar 

de la comunitat. 

Les mesures promogudes i implantades en aquest aspecte són les 

següents: 

- ús de llums LED al centre 

- ús d’aparells energèticament eficients 

- ús responsable i racionalització de la calefacció, aire condicionat i 

electricitat 

- ús de polsadors d’aigua potable amb airejadors 

- ús de polsadors de llum als lavabos  

- ús de productes de neteja respectuosos amb el medi ambient 

- ús de cartutxos de tinta reciclats 

- ús de pintura dels espais del centre respectuosos amb el medi 

ambient 

- ús de contenidors de reciclatge de paper i plàstic  

- destrucció de papers per empresa especialitzada 

- instruccions d’ús de contenidors de matèria orgànica al servei de 

cafeteria  

- instal·lació de tendalls exteriors per reduir l’impacte de la llum solar 

i regular la temperatura dels espais interiors de l’escola 

- existència de plantes al centre per absorbir radiacions i renovar l’aire 

intern de l’escola 

- estudi anual comparatiu de despeses energètiques 

- promoció i ús d’espai vigilat d’aparcament de bicicletes 

- reciclatge i/o cessió d’aparells i/o mobiliari en desús  

- s’incentiva l’ús d’eines i espais virtuals d’aprenentatge per disminuir 

i/o fer un ús racional de fotocòpies dins i fora de l’aula. 

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE 

CENTRE (PLC) 

 

Introducció 

El Projecte lingüístic de centre (PLC) 

és l’instrument que possibilita que 
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els centres educatius organitzin i gestionin, d’acord amb la normativa 

vigent, però de manera autònoma, determinats aspectes en referència 

amb l’estat i a l’ús  de les llengües al centre i al tractament curricular de 

les diferents llengües que hi són presents.  

El  PLC estableix pautes d’ús de la llengua catalana per a totes les 

persones membres de la comunitat educativa i garanteix que les 

comunicacions del centre siguin en aquesta llengua i que s’estableixin les 

mesures per evitar l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. 

 

Marc legal 

 Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya, article 6. 

 Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, article 2: 

1. El català és la llengua pròpia de Catalunya i la singularitza com a 

poble. 

2. El català, com a llengua pròpia, és :a) La llengua de totes les 

institucions de Catalunya, i en especial... de l’ensenyament. 

I l’article 20 de la mateixa llei: La llengua de l’ensenyament  

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de 

l’ensenyament, en tots els nivells i les modalitats educatius. 

2. Els centres d’ensenyament de qualsevol grau han de fer del 

català el vehicle d’expressió normal en llurs activitats docents i 

administratives, tant les internes com les externes. 

I l’article 21 afegeix: 

 El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge en l’ensenyament no universitari. 
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L’article 3 del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix 

l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim 

especial, indica que: 

 En l’ensenyament d’idiomes de règim especial la llengua vehicular i 

d’aprenentatge és la llengua objecte d’estudi i s’utilitza normalment 

el català com a llengua de referència. 

 

Diagnosi 

El  Projecte lingüístic de centre de l’EOI de Lleida va acordar des del seu 

inici que la llengua  vehicular  fora de l’aula  era  la catalana, a part del 

tractament  igualitari que es donaria a cadascuna de les llengües que 

s’imparteixen a l’escola (anglès, francès, alemany, italià, àrab, espanyol 

per estrangers, català i rus). 

 

Usos lingüístics 

Així doncs,  continuant  el criteri anterior, s’estableixen  les pautes d’usos 

lingüístics següents: 

La llengua catalana és la llengua vehicular de l’Escola Oficial d’Idiomes de 

Lleida. Per tant, és la llengua que s’ha d’utilitzar en els àmbits següents: 

 

1) Imatge, retolació i projecció de l’escola  

a) Rètol principal de l’Escola i rètols secundaris (identificatius  d’aules, 

despatxos i d’espais comuns, com ara són el vestíbul, el bar, la biblioteca, 

l’aula multimèdia, la sala d’actes i la sala de juntes, entre altres).  

b) Publicitat, tant a la ràdio com a la premsa, televisió i internet.   
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c) Projecció de l’Escola: lloc web del centre, aules virtuals,  revista de 

difusió general El butlletí de l’EOI, L’esdeveniment i en els díptics i tríptics 

informatius que s’editin per divulgar les activitats.  

 

2) Comunicacions escrites 

a) Documents d’ús extern (informes, formularis adreçats als alumnes, 

paperetes de notes, models de sol·licitud, documentació administrativa). 

b) Documents i comunicats d’ús intern (circulars, directrius o notes 

escrites per al personal de l’escola, tant en format paper com electrònic). 

c) Documents de gestió (actes, convocatòries, comunicats). 

 

3) Comunicacions orals 

a) Atenció al públic. 

b) Reunions amb professorat i comunitat educativa  (claustres, consells 

escolars...). 

Pel que fa als idiomes que s’ensenyen a l’EOI de Lleida és evident que 

s’empraran les llengües que s’imparteixen en les diferents activitats 

pedagògiques que es duguin a terme. 

 

4) Llengua de referència auxiliar a l’aula 

Les classes de l’EOI s’imparteixen en la llengua que s’ensenya, i han de 

ser, en la mesura del possible, immersives i autoreferencials. Tant la 

pràctica de l’alumnat com els materials han de ser, doncs, en la llengua 

ensenyada, així com les explicacions del professorat. En cas que calgui 

recórrer a una llengua diferent de la que s’ensenya per aclarir aspectes 
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puntuals de vocabulari o gramàtica a tot el grup, la llengua de referència 

auxiliar en què es faran els aclariments serà el català, sens perjudici de 

les comparacions amb el funcionament d’altres idiomes que el professor o 

professora cregui oportunes. 

 

Actuacions de la coordinació lingüística de l’EOI de Lleida 

La tècnica de coordinació lingüística de l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida  

oferirà tots els mecanismes de suport que siguin al seu abast per 

aconseguir que totes les comunicacions, tant escrites com orals de 

l’escola,  siguin en català, en garantirà la qualitat lingüística, promourà 

l’adaptació i divulgació dels neologismes aprovats per l’Institut d’Estudis 

Catalans i  promourà la varietat lingüística del català nord-occidental i la 

difondrà entre tota la comunitat lingüística de l’escola. Així mateix,  

establirà mesures per evitar l’ús d’un llenguatge sexista i androcèntric. 

Vetllarà a més, per tal que les subscripcions a diaris o revistes que es 

reben al centre siguin en llegua catalana prioritàriament. 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIES DIGITALS 

 

La inclusió de les tecnologies digitals 

tant en l’ensenyament- aprenentatge, 

com en la gestió i el funcionament de 



PEC 

EOI de Lleida 

 

 

 23 

la nostra escola ve de lluny. El nostre professorat ha estat sempre 

involucrat i motivat en formar-se en aquest àmbit aprofitant l’àmplia 

oferta de cursos presencials, al començament, i després telemàtics 

que posava a disposició del professorat el Departament d’Ensenyament. 

Així mateix, el personal d’administració i serveis també s’ha format per 

estar a punt per l’ús quotidià de les tecnologies més pròpies de les seves 

àrees de treball.  

Quan es va començar a implantar el cablatge en els centres 

d’ensenyament per tenir connectivitat a les aules, despatxos i secretaria, 

la nostra escola va ser pionera a ser cablejada dins d’un projecte 

anomenat HEURA amb punts físics a totes les aules, secretaria, 

despatxos, departaments, biblioteca i sala d’actes: un punt per cada taula 

de professor perquè cada professor disposés d’un portàtil per incorporar 

aquestes tecnologies en la docència. A més, dues antenes wi-fi per planta 

i una aula multimèdia cobrien les necessitats del moment. Totes les aules 

estaven, doncs, equipades amb ordinador i canó de projecció, a banda 

dels equips de reproducció.  Això va ser durant el curs el 2006-2007. 

Des de llavors s’ha invertit en maquinari, comprat pel centre o sol·licitat a 

través de les dotacions del Departament d’ensenyament. Els ordinadors de 

les aules s’han anat substituint per portàtils i l’aula d’informàtica s’ha 

transformat en aula multimèdia.  

El curs 2015-16, sent l’escola centre pilot per a la implementació de la 

fibra òptica i millora de la 

xarxa, s’ha ampliat i 

modernitzat el nombre 

d’antenes wifi i s’han substituït 

els switchos vells per aparells 

més moderns. 
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Pel que fa als entorns virtuals d’aprenentatge, la pàgina web de la 

nostra escola té un entorn virtual d’aprenentatge que s’ha ampliat 

incorporant-hi l’accés a la plataforma Moodle. Des del curs 2016-17 estem 

experimentant en l’ús de la plataforma Google Classroom que incorpora 

totes les aplicacions de Google. 

 

Complint amb les instruccions del Departament d’ensenyament tenim una 

comissió TAC formada per la coordinadora TIC/TAC del centre, la 

directora, la cap d’estudis i la secretària. 

Aquesta comissió vetlla pel compliment de la Llei Orgànica de protecció de 

dades, analitza les necessitats del centre i assessora i promou activitats 

relacionades amb les TAC. 

L’escola disposa d’un pla TAC que descriu l’estat del centre des del punt 

de vista TIC i n’avalua les necessitats futures. Quant a les TAC, el pla 

explica els usos que fa el centre de la tecnologia i quins són els programes 

principals que s’utilitzen per a la gestió a secretaria. Aquest pla fa especial 

esment de la importància de l’ús de les TAC en el currículum d’idiomes: 

 Les noves tecnologies són motivadores i afavoreixen la creativitat 

i la col·laboració de l’alumnat. 

 El procés d’aprenentatge individual o col·lectiu a través dels 

entorns virtuals prepara el terreny per un aprenentatge al llarg 

de la vida.  

 Les noves 

tecnologies són 

integradores i 

s’adapten als 

diferents tipus 

d’aprenentatge. 
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 Les noves tecnologies faciliten la tasca docent del professorat en la 

preparació i adaptació de materials curriculars i en l’avaluació de 

l’alumnat. 

El pla TAC s’ha de revisar periòdicament per detectar les necessitats que 

vagin sorgint tant de formació del professorat com de millora 

d’equipaments i infraestructures TIC al centre. 

 

 

 

AVALUACIÓ I REFLEXIÓ  

 

L’escola elabora anualment un qüestionari online que es comparteix 

abans de finalitzar el curs escolar perquè l’alumnat del nostre centre 

pugui valorar els serveis, l’atenció i la informació que 

dóna l’escola des de la finestreta i a la pàgina web. 

L’alumnat també té la possibilitat d’avaluar tant l’aula 

física com l’aula virtual d’aprenentatge, opinar sobre 

com veu el seu progrés i com segueix les classes amb 

les metodologies emprades a l’aula.  

Al final del qüestionari, es demana a l’alumnat que descrigui tres aspectes 

positius de l’escola i tres aspectes negatius. Ens interessen especialment 

aquests darrers perquè són molt importants per fer una reflexió profunda 

sobre com ens veu l’alumnat i estudiar la manera d’incloure accions que 

ens permetin corregir aspectes susceptibles de ser esmenats. La finalitat 

d’aquesta enquesta és rebre feedback per part de l’alumne/a per poder 

així continuant millorant com escola. 

Un segon qüestionari, també online, es passa al final del primer trimestre 

per copsar si les expectatives que els alumnes s’havien fet a 
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començament de curs s’acompleixen. Les respostes a aquestos 

qüestionaris s’analitzen per part del professor d’una banda i per part del 

professor i grup classe per l’altra, per tal de poder així fer un diagnòstic 

precís dels aspectes didàctics que funcionen i dels que cal fer una revisió 

i/o millora. 

Al llarg del curs el claustre de professorat també rep enquestes vers 

diferents aspectes de l’escola com la valoració de la formació que es fa al 

propi centre organitzada des de direcció, dels equipaments, i altres temes  

susceptibles de ser valorats. 

 

 

PROPOSTA, REVISIÓ I APROVACIÓ DEL PEC 

Correspon a la directora formular la proposta inicial del Projecte Educatiu i 

fer-ne les modificacions i adaptacions corresponents, impulsar-ne la seva 

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

la proposta definitiva.  

Anualment l’equip directiu revisa el PEC amb la col·laboració del claustre.  

Correspon a la directora la competència d’aprovar la proposta de projecte 

educatiu, prèvia consulta preceptiva al consell escolar del centre, el qual 

expressa el suport al projecte per una majoria de les tres cinquenes parts 

dels seus membres. 
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Lleida, juliol 2018 


