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1. Anàlisi del context sociocultural del centre i relació amb l'entorn. 

1.1. Localització i àrea d’influència 

L’Escola Oficial d’Idiomes d’Inca és al carrer Joan Miró, 22, d’Inca. Està 

ubicada a una zona residencial, prop de la carretera de Lluc i propera al 

centre urbà.  

Es tracta d’un edifici que comparteix amb l’IES Pau Casesnoves, de tres 

plantes, amb estructura rectangular i diversos annexos, del qual l’Escola 

d’Idiomes fa servir només una part dels espais. 

L’Escola Oficial d’Idiomes d’Inca depèn de la Conselleria d’Educació, 

Cultura i Universitats de les Illes Balears i la seva àrea d’influència comprèn 

els municipis de l’àrea judicial d’Inca. Les persones que resideixen, treballen 

o estudien en aquests municipis tenen prioritat en el procés d’admissió al 

centre.  

1.2. Marc socioeconòmic de l’àrea d’influència 

L’àrea d’influència es correspon al partit judicial d’Inca, que inclou els 

següents municipis de les comarques del Pla, del Raiguer i de Tramuntana: 

 

Alaró 
Alcúdia 
Binissalem 
Búger 
Campanet 
Consell 
Costitx 

Escorca 
Inca 
Lloret de Vistalegre 
Lloseta 
Llubí 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 

Muro 
Pobla (Sa) 
Pollença 
Santa Margalida 
Selva 
Sencelles 
Sineu 

 

Les localitats amb més població són Inca (29.966), Alcúdia (19.071) i 

Pollença (17.260), segons dades de l’INE, de l’1 de gener de 2009. Encara 

que l’activitat econòmica més important de Mallorca és el turisme (12 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inca_(Baleares)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcudia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pollensa
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milions de visitants a l’any), només una part de l’àrea d’influència de l’EOI 

d’Inca es troba en àrees turístiques (Alcúdia, Muro, Pollença). 

Altres sectors econòmics són la construcció, la indústria (pell, calçat, 

mobles, joieria) i, en les àrees de l’interior, el sector primari (agricultura i 

ramaderia). Al municipi d’Inca en particular (dades del 2001), el sector 

primari ocupava l’1,68% de la població activa, la indústria i l’artesania el 

22,8%, la construcció, 19,03, i serveis, 56,49%. L’atur era del 13,48%. 

  

1.3. Alumnat  

 

1.3.1. Evolució matrícula  

 

 

 

 

 

Any  Oficials Distància Lliures 

2004 alumnes 735 69  23 

 increment % - - - 

2005 alumnes 768 51 57 

 increment % 4,49% -26,09% 147,83% 

2006 alumnes 739 73 58 

 increment % -3,78% 43,14% 1,75% 

2007 alumnes 797 59 77 

 increment % 7,85% -19,18% 32,76% 

2008 alumnes 838 97 74 

 increment % 5,14% 64,91% -3,9% 

2009 alumnes 800 109 93 

 increment % -4,53% 12,37% 25,68% 

2010 alumnes 759 146 148 

 increment % -5,13% 33,94% 59,14% 

2011 alumnes 796 204 177 

 increment % 4,87% 39,73% 19,59% 

2012 alumnes 971 218 - 

 increment % 21,98% 6,86% - 

 Increment total 

% respecte al 

2004 

32,11% 215,94% 669,57% 
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En general, el nombre d’alumnes matriculats ha augmentat. No obstant 

això, l’oferta limitada del centre ha fet impossible cobrir la demanda. Es per 

això que l’increment  dels alumnes oficials és només del 32,11%. En el cas 

dels alumnes lliures, en què no hi ha hagut límit, l’increment ha estat, fins al 

curs 2011, de 669,57%. Aquesta tendència suposa una càrrega de feina 

molt important sobre el personal docent durant els exàmens de certificació.  

 

1.3.2. Procedència de l’alumnat: 

 

La majoria dels alumnes matriculats són de nacionalitat espanyola (92,39%) 

i nascuts a les Illes Balears (89,82%). Per municipis, la majoria procedeixen 

de Palma (26,72%) i Inca (22,13%).  

 

 

ALUMNES MATRÍCULATS          CURS 2012-2013 

 

 

Per nacionalitats 

Espanya 92,39% 

Colòmbia  1,23% 

Argentina 1,01% 

Altres 5,37% 

 

Per comunitats 

autònomes 

Illes Balears 89,82% 

Catalunya 2,55%  

Andalusia 1,45% 

València 1,09% 

Altres 5,09% 

 

 

 

 

Per municipis 

Palma 26,72% 

Inca 22,13% 

Sa Pobla 9,04% 

Lloseta 4,72% 

Pollença 4,45% 

Binissalem 3,91% 

Muro 3,64% 

Selva 2,43% 

Campanet 2,16% 

Alaró 2,16% 

Alcúdia 2,02% 

Altres 16,62% 

 



 6 

1.3.3. Distribució per edat i sexe 

 

Dels alumnes oficials, el 70% són dones i el 30% homes. Aquesta proporció 

es manté en tots els nivells i idiomes. 

 

La proporció d’alumnes per franges d’edat és la següent (percentatge 

respecte al total d’alumnes, per nivell i total): 

  

 Bàsic Intermedi Avançat C1 C2 Total 

14-20 
11,01% 8,98% 10,70% 0,00% 5,41% 9,30% 

20-25 
15,41% 14,97% 14,97% 3,39% 5,41% 14,01% 

25-30 
16,04% 24,55% 18,72% 13,56% 16,22% 19,47% 

30-35 
21,07% 17,66% 19,25% 33,90% 16,22% 20,11% 

35-40 
11,32% 13,77% 12,83% 23,73% 27,03% 13,90% 

40-45 
7,55% 5,69% 8,02% 8,47% 8,11% 7,06% 

45-50 
9,12% 6,59% 5,88% 6,78% 13,51% 7,59% 

+50 
8,49% 7,49% 9,63% 10,17% 8,11% 8,45% 

 

Destaca la proporció d’alumnes entre 25 i 35 anys amb un percentatge total 

de 39,58% del total d’alumnes. En els nivells més alts (C1 i C2) és major la 

proporció d’alumnes a la franja d’edat entre 35 i 40 anys. 

 

 

1.4. Necessitats específiques 

 

Actualment identifiquem les següents necessitats específiques a l’EOI 

d’Inca:  

 

- Professors amb necessitat de formar-se en llengua anglesa per poder 

impartir les seves assignatures en programes de Seccions Europees o 

Plurilingües. 

- Possibilitat de practicar les habilitats orals fora de l’aula (programes 

d’intercanvi lingüístic...). 
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- Ampliació de l’oferta, ja que és sensiblement menor que la demanda, 

sobretot per estudiar anglès i, últimament, alemany. 

- Ampliació dels espais específics per als professors del centre.  

 

1.5. Coordinació amb altres institucions  

Centre de professors i recursos. El cap d’estudis és el representant de 

formació al claustre. Fa arribar al centre de professors les necessitats en 

formació específiques del claustre i informa el professorat de les activitats que 

es realitzen. 

Altres EOI. A través de la comissió de proves unificades i de seminaris de 

formació conjunts es produeixen intercanvis de punts de vista sobre temes 

didàctics i pedagògics entre els professors dels distints centres. 

L'ajuntament. La seva representant al Consell Escolar fa d'enllaç amb aquesta 

institució, i es tracten aspectes com l'oferta de cursos de català, activitats 

culturals, etc. 

Comunicació. La pàgina web i el facebook són les plataformes més utilitzades 

al centre per a la comunicació de l'escola. S'actualitzen constantment a fi que la 

informació sigui fiable. 

Programes europeus. L'EOI, a través dels diferents departaments i amb el 

suport del Departament de Programes Internacionals de la Conselleria, 

participa en projectes d'àmbit europeu, per exemple, en l'acollida d'ajudants 

lingüístics (OAPEE). 
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2. Descripció del centre  

 

2.1. Espais del centre 

Planta baixa: secretaria i consergeria (espai únic), direcció i biblioteca (espai 

compartit) i aules. 

Primera planta: sala de professors, sala de professors amb ordinadors 

(compartit) i aules. 

Segona planta: aula d’autoaprenentatge (compartit), sala de reunions 

(compartit) i aules. 

 

2.2. Serveis del centre 

 

Servei de préstec de material d’estudi (llibres, DVD, CD) 

Espai d’estudi 

Pàgina web i Facebook 

Servei Wifi 

 Bar 

 

2.3. Oferta educativa 

 

S’imparteixen estudis d’alemany, anglès, català i francès en modalitat oficial 

presencial i no presencial (tutories del programa d’anglès That’s English). 

 

En la modalitat presencial els estudis s’organitzen en els següents nivells: 

Bàsic (Bàsic 1 i 2), Intermedi (Intermedi 1 i 2), Avançat (Avançat 1 i 2), C1 i 

C2. 

 

S’ofereixen, a més a més, cursos específics presencials de menor durada.  
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En la modalitat no presencial només es cursen els nivells Bàsic (Bàsic 1 i 

2) i Intermedi (Intermedi 1 i 2). 

 

En la modalitat lliure l’alumne només es presenta als exàmens de 

certificació de nivell (Bàsic, Intermedi, Avançat, C1 i C2). 

 

2.4. Estructura organitzativa del centre.  

Aquesta estructura està regulada pel Reial Decret 959/1988 i per les 

Instruccions que regulen l’organització i el funcionament de les EOI. 

 

2.4.1. Òrgans de govern unipersonals. Equip directiu. 

a) Director 

b) Cap d’estudis 

c) Secretari 

 

2.4.2. Òrgans col·legiats de govern 

 

a) Consell Escolar, integrat per: director (que el presideix), cap d’estudis, 

representants dels professors elegits pel claustre, representants de l’alumnat, 

representant del personal administratiu i serveis, representant de l’ajuntament i 

el secretari (amb veu però sense vot). 

b) Claustre, integrat per: director (que el presideix) i totalitat dels professors. 
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2.4.3. Òrgans de coordinació docent 

 

a) Departaments, integrats pels professors que imparteixen una assignatura i 

presidits pel seu cap de departament corresponent: Anglès, Alemany, Francès, 

Català. 

b) Comissió de coordinació pedagògica (CCP), integrada per: director (que la 

presideix), cap d’estudis, caps de departament. 

 

2.4.5. Personal no docent 

 

Conserge 

Auxiliar administratiu  

Administratiu del programa That’s English 

 

 

3. Objectius i opcions pedagògiques 

 

3.1. Objectius generals 

 

3.1.1.Relatius a l’ensenyament: 

 

a) Dur a terme un ensenyament de qualitat i un sistema d’avaluació just i fiable. 

b) Fomentar l’aprenentatge autònom i l’aprenentatge continuat fora de l’àmbit 

educatiu. 

c) Apropar l’alumnat a la cultura de l’idioma que aprèn. 
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d) Fomentar l'interès per l'aprenentatge de  llengües i el respecte per la 

diversitat lingüística i cultural. 

e) Impartir cursos específics atenent a la demanda de la societat. 

f) Potenciar les relacions amb l’ajuntament i entitats culturals per organitzar 

activitats educatives fora del centre. 

 

3.1.2. Relatius al professorat: 

 

a) Establir criteris pedagògics comunicatius per a tots els departaments  

b) Facilitar al professorat els recursos necessaris per poder desenvolupar una 

tasca educativa de qualitat. 

c) Potenciar les estructures de coordinació didàctica per tal de fomentar el 

treball en equip.  

d) Adaptació dels professors nouvinguts als criteris pedagògics del centre  

e) Facilitar l’assistència del professorat a activitats de formació. 

f) Fomentar la realització d’activitats i programes educatius. 

g) Potenciar les activitats interdepartamentals a fi de contribuir a l’enriquiment 

cultural.  

  

 

3.1.3. Relatius al funcionament i  l'organització del centre: 

 

a) Potenciar la participació de tots els sectors de la comunitat educativa en la 

gestió i el funcionament del centre. 

b) Vetllar pel bon ús de les instal·lacions i dels recursos del centre. 

c) Realitzar una correcta gestió econòmica. 

d) Potenciar l'ús del català com a llengua vehicular en les comunicacions 

internes i externes del centre. 

 

 

 

3.2. Objectius específics 

 

3.2.1.Relatius a l’ensenyament-aprenentatge: 
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a) Establir criteris pedagògics comunicatius per a tots els departaments  

b) Procediment per a l’adaptació del professors nouvinguts als criteris 

pedagògics del centre  

c) Protocol d’actuació d’incidències alumnat-professorat 

d) Definir un procediment per a la comunicació   

e) Proporcionar a l'alumne estratègies per a l'aprenentatge autònom. 

f) Potenciar a l’alumnat l’autoconfiança en les seves accions lingüístiques. 

g) Informar periòdicament  l'alumne/a del seu procés d’aprenentatge. 

h) Facilitar el contacte perquè es puguin realitzar intercanvis lingüístics entre 

alumnes del centre i parlants nadius. 

i) Apropar els alumnes a activitats culturals organitzades pel centre o externes. 

j) Planificar cursos específics que puguin ser d’interès professional per als 

alumnes. 

k) Establir mecanismes per a l’atenció específica i proveir dels mitjans adequats  

les persones amb discapacitats físiques o sensorials. 

 

3.2.2. Relatius a la projecció exterior del centre:  

 

a) Organitzar activitats relacionades amb els idiomes que s’imparteixen al 

centre a fi de contribuir a la dinamització cultural del municipi. 

 

 

3.3. Opcions pedagògiques   

 

Aplicam l’enfocament comunicatiu de llengües com a línia metodològica. Es 

tracta d’un mètode orientat a l’acció, centrat en l’alumne, amb l’objectiu que 

sigui capaç de comunicar-se en l'idioma i d’interactuar amb altres parlants 

d'aquest mateix idioma. 

 
Per això és essencial que l’alumne rebi el màxim d’exposició possible a la 

llengua d’estudi i que els textos orals i escrits que se li presentin siguin rics, 

reals i de qualitat. Cal, doncs, una aportació de llengua substancial, 
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contextualitzada i intel·ligible  i oferir el màxim d’oportunitats d’utilitzar la llengua 

de manera interactiva. 

 

El paper del professor és el de presentador de l'activitat, moderador i mediador, 

però, al mateix temps, ha d’avaluar, analitzar i corregir els possibles errors 

perquè l'alumne reflexioni sobre la seva actuació i la millori.  

 

Són objectius prioritaris del professor fomentar l’autoaprenentatge i la confiança 

de l'alumne a l'hora de comunicar-se en la llengua que estudia. 

 

Per una altra banda, la formació continuada del professorat i el domini de les 

noves tecnologies són elements clau que contribueixen a la qualitat de 

l’ensenyament. 

 

Pel que fa als processos d’avaluació dels alumnes, creim que s’han de 

caracteritzar per la seva objectivitat, transparència i fiabilitat. En aquest sentit, és 

fonamental la coordinació entre els departaments de les distintes escoles oficials 

d’idiomes a través de les comissions d’exàmens, així com les sessions 

d’estandardització interdepartamentals, obertes al professorat de tots els 

centres, que s’han fet aquests darrers anys.  

 
 

4. Concrecions del currículum 

 

4.1. Adequació de l'ensenyament als nous decrets del currículum  

 

L'ensenyament d'idiomes a l'EOI es basa en el Reial Decret 1629/2006 de 29 

de desembre, mitjançant el qual es regulen els aspectes bàsics del currículum 

dels ensenyaments d’idiomes de règim especial. L’esmentat decret estableix 
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que els aspectes bàsics del currículum del nivell bàsic, intermedi i avançat han 

de tenir com a referència les competències pròpies dels nivells A2, B1 i B2 del 

Consell d’Europa, respectivament, segons es defineixen al Marc europeu comú 

de referència per a les llengües. 

D'altra banda, a l’Ordre de 8 de gener de 2008 s'estableixen les 

característiques i l’organització dels ensenyaments d’idiomes de règim especial 

regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes 

Balears. Segons la mateixa Ordre, s’autoritza a les escoles oficials d’idiomes 

organitzar i impartir cursos especialitzats per al perfeccionament de 

competències en idiomes i per a cursos de nivell C1 i C2 del Consell d’Europa. 

 

4.1.1. Cursos generals 

 

A l’EOI d’Inca es fan cursos generals en la modalitat d'ensenyament  oficial 

presencial en anglès, francès, català i alemany. Els nivells que s'imparteixen 

varia segons l'idioma. Cada nivell es correspon amb 240 hores lectives o dos 

cursos acadèmics, llevat del nivell avançat de català, que es fa en dos cursos 

quadrimestrals de 60 hores cadascun en un sol curs acadèmic.  

Les classes s’organitzen en dies alterns en horari d'horabaixa. 

En la modalitat d'ensenyament a distància (That's English), s'imparteix anglès 

als nivells bàsic i intermedi, amb una hora de tutoria presencial a la setmana. 

 

4.1.2. Cursos específics 
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A més dels ensenyaments assenyalats anteriorment, l'EOI ofereix cursos 

d'especialització anomenats Cursos específics. L’oferta d’aquests cursos pot 

variar cada curs acadèmic. Al curs 2012-2013 era la següent: 

El departament d'alemany ofereix un curs de 50 hores anomenat Alemany per 

al sector turístic, adreçat a alumnes amb un nivell inicial de l'idioma perquè 

puguin ampliar i millorar la seva competència comunicativa en aquest àmbit.  

El departament d'anglès ofereix cursos de diferent tipologia:  

-Curs de preparació del nivell avançat (durada: 50 hores). Es tracta d'un curs 

de tutorització i preparació de les destreses cap a l’obtenció del nivell avançat 

(B2+).  

-Curs d’assessorament de pràctica oral específica en anglès per al professorat 

de Seccions Europees o centres plurilingües (durada: 60 hores). Es tracta d'un 

curs pràctic d’assessorament de la destresa oral específica per al professorat 

que imparteix o vol impartir assignatures en anglès en el pla de seccions 

europees o pla plurilingüe.  

-Programa EOIES. Un projecte que compta amb la coordinació dels professors 

d'anglès de secundària i de l'EOI, amb l'objectiu de promoure l’obtenció d’una 

certificació oficial de les escoles oficials d’idiomes entre els estudiants quan 

acabin l’etapa educativa d’ESO i batxillerat. 

 

4.2. Programacions didàctiques 

 

4.2.1. Criteris per a l'elaboració de les programacions  

 

Cada departament didàctic, en iniciar el curs, elabora la seva programació 

d’acord amb les directrius generals que figuren a les Instruccions d’organització 
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i funcionament de les escoles oficials d’idiomes. La programació didàctica 

inclou: 

-Els objectius i continguts, generals i específics que s’han d’assolir per a cada 

un dels cursos i per a cada un dels nivells, amb especial referència als mínims 

exigibles.  

-La distribució temporal dels continguts en nivells i cursos.  

-La metodologia didàctica que s’ha d’aplicar.  

-Els procediments, els criteris i els instruments d’avaluació de l’aprenentatge de 

l’alumnat.  

-Els procediments, els criteris i els instruments de qualificació per a la superació 

de cada curs i de cada nivell.  

-Els materials i els recursos didàctics que s’utilitzaran, incloent-hi els llibres per 

a l’alumnat, si escau.  

-Les activitats complementàries i extraescolars que el departament pretén 

realitzar.  

-Altres informacions: reunions de departament, pla de formació del 

professorat… 

D’acord amb la programació didàctica del departament, el professorat realitza 

les programacions d’aula, que organitzen els continguts en unitats 

seqüenciades, detallen les activitats i inclouen les adaptacions curriculars 

individuals. Si el departament o algun dels seus membres fa cap variació en la 

programació didàctica anual, aquesta variació i la seva justificació s’han 

d’incloure en la memòria final de curs que elabora el Departament. 

 

4.2.2. Vegeu document annex 1: Programacions didàctiques 

. 
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4.3. Avaluació de l'aprenentatge i de la pràctica docent  

 

4.3.1. Avaluació de l'aprenentatge 

 

D’acord amb el Decret 120/2002, de 27 de setembre, i amb l’Ordre de 8 de 

gener de 2008, a les escoles oficials d’idiomes, els alumnes han de ser 

informats del progrés i les qualificacions en cadascuna de les destreses 

almenys en tres moments durant el curs acadèmic. 

 

Als mesos de gener i maig els alumnes realitzen una prova de progrés amb la 

finalitat d'obtenir dades sobre el seu procés d'aprenentatge. 

 

A final de curs es fan les proves d’aprofitament per a aquells alumnes que no 

hagin superat les proves de progrés satisfactòriament. 

 

L’avaluació dels cursos de certificació (el segon curs de cada nivell) té com a 

objectiu darrer l’expedició d’un certificat. Aquesta certificació es durà a terme 

mitjançant proves de domini, és a dir, proves dissenyades per mesurar el grau 

de competència comunicativa lingüística general que l’alumnat té en la llengua 

objecte d’avaluació. Aquestes proves tenen com a referència els nivells 

establerts en el currículum i es dirigeixen a les persones aspirants de qualsevol 

modalitat, per a qualsevol idioma i a tots els centres autoritzats. Comprèn dues 

convocatòries, una al juny i l’altra al setembre. 
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Els professors disposen d’una hora setmanal dedicada a atenció a l’alumnat, en 

què poden fer unes sessions de tutorització més individualitzades i enfocades a 

orientar l’alumne en els aspectes que més ho necessiten. 

 

4.3.2. Avaluació de la pràctica docent 

 

El professorat avalua i revisa sistemàticament la seva pròpia pràctica docent. 

Aquesta avaluació es realitza individualment o en grup, a través de les reunions 

de coordinació de nivell, les reunions de departament i les reunions de 

coordinació pedagògica i es reflecteix a les memòries de final de curs. 

 

Les tres fases que ens donen informació són aquelles que concreten el 

desenvolupament de la pràctica docent: preparació, desenvolupament i 

avaluació.  

 

A final de curs, els departaments didàctics analitzen els resultats acadèmics 

dels alumnes i prenen les decisions pertinents per tal de revisar les 

programacions, les metodologies, els aspectes organitzatius, etc., relacionats 

amb aquests resultats.  

 

4.4. Activitats culturals complementàries  

 

Els departaments duen a terme diferents activitats culturals al llarg de l’any i 

compten amb una gran participació de l’alumnat (festes gastronòmiques, 

sessions de cinema, sessions de contacontes, viatges d’estudis etc.). Les 

activitats complementàries i extraescolars (regulades pel Decret 120/2002, de 

27 de setembre, BOIB núm. 120 de 5 d’octubre de 2002) es consideren 
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elements clau de participació entre els membres de la comunitat educativa i es 

guien pels principis següents:  

 

 

-Serveixen de suport a l'aprenentatge que es desenvolupa dins l'aula. 

-Faciliten la immersió en la llengua objecte d'estudi. 

-Faciliten la cohesió entre els membres de diferents grups. 

-Possibiliten la interacció entre alumnes, professors i altres interlocutors.  

-Inclouen coneixements socioculturals i aspectes sociolingüístics lligats a la 

llengua objecte d'estudi. 

 

5. Projecte lingüístic de centre 

Vegeu document annex 2: Projecte lingüístic de centre 

 

6. Reglament d'organització i funcionament 

Vegeu document annex 3: ROF 

 

7. Pla d'emergència i evacuació  

 

L’Escola Oficial d’Idiomes d’Inca es regeix pel pla d’emergència de l’IES Pau 

Casesnoves, que és el document que relaciona les accions del personal 

docent, no docent i l’alumnat en cas de sinistre.  
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Cada any, el director i la secretària de l’EOI es reuneixen a principi de curs amb 

l’equip de Prevenció de Riscos Laborals de l’IES per tal de rebre informació i 

conèixer les novetats sobre el pla d’emergència i d’evacuació. Una vegada que 

l’EOI disposa d’aquesta informació, es convoca un claustre per informar el 

professorat sobre aquest procediment. Entre els punts més rellevants a tractar 

es troben les sortides d’emergència, l’ordre d’evacuació, la localització de les 

instruccions d’evacuació en cas de sinistre (que es troben aferrades a cada 

porta de cada aula) i el punt de trobada.  

L’IES Pau Casesnoves organitza cada any un simulacre d’evacuació i tots els 

membres del centre (docents i no docents) estan obligats a participar-hi. 

Segons el protocol d’actuació, aquest seria el procediment en cas d’incendi:  

 

El simulacre comença quan el timbre sona tres vegades llargues seguides. En 

aquest moment, tothom ha de seguir les normes d’evacuació.  

 

Les instruccions del pla d’evacuació més rellevants són aquestes:  

- Es donarà preferència en l’evacuació a les plantes immediatament 

superiors a la de la localització del sinistre. A cada planta, en primer lloc, 

sortiran les classes més properes a l’escala o sortida.  

- El lloc de reunió és el pati, que per les seves dimensions és una zona 

segura. El director (de l’IES), però, podrà decidir l’evacuació total del 

centre cap a l’exterior.  

FOC

AVISA A CONSERGERIA 

DIRECTORA (PREN DECISIÓ)

CONAT D'INCENDI EQUIP DE  1a  INTERVENCIÓ FALSA ALARMA

EXTINTOR

FI PLA D'EVACUACIÓ FI
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- El centre té tres sortides d’evacuació al pati: la central (davant de 

consergeria), la de devora del taller d’automoció i la de devora del bar.   

- Cada professor que té classe ha d’acompanyar el seu grup (que anirà en 

fila índia i en darrer lloc el professor) fins al punt de trobada, on farà un 

recompte d’alumnes.  

 

Vegeu document annex 4: Pla d’evacuació del centre 

 

8. Indicadors d’avaluació del PEC 

 

- Memòria final de curs 

- Actes del Consell Escolar 

- Qüestionari anual elaborat per la direcció del centre per a permetre obtenir 

informació relatiu al compliment dels objectius del PEC   

 

9.Legislació 

 

Marc legal estatal 

 

 Reial decret 944/2003, de 18 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura 

dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la llei 

orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació (LOCE) 

(BOE de 31 de juliol de 2003). 

 Reial decret 423/2005, de 18 d’abril, pel qual es fixen els ensenyaments 

comuns del nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes de règim especial, 

regulats per la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de 

l’ensenyament (LOCE) (BOE 30 d’abril de 2005). 

 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 

 Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els 

aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments de règim especial. 

 Ordre ESD/1742/2008, de 17 de juny, per la qual es regulen les 

característiques i s’estableixen l’estructura, el currículum i les proves 

corresponents per al nivell Bàsic i Intermedi dels ensenyaments de règim 



 22 

especial d’anglès adaptades a la modalitat d’educació a distància.  (BOE 

19/06/2008 núm. 148). 

 

Marc legal autonòmic 

 

 Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears. 

 Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 18 d’octubre de 2002, per la 

qual es regula la composició i l’elecció dels consells escolars dels 

centres públics d’ensenyament de règim especial. 

 Ordre de 8 de gener de 2008 per la qual es regulen els aspectes 

generals de l’organització dels ensenyaments d’idiomes de règim 

especial a les Illes Balears. 

 Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge 

Permanent de 3 de febrer de 2009 en què es regula la permanència 

extraordinària en un nivell dels ensenyaments d’idiomes de règim 

especial. 

 Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge 

Permanent de 31 de gener de 2011 per la qual s'assignen els 

percentatges per a la qualificació de cadascuna de les destreses en els 

diferents cursos i nivells dels idiomes en les escoles oficials d'idiomes de 

les Illes Balears (BOIB 17/02/2011 núm. 24). 

 Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 7 de juny de 2010 per la 

qual s'autoritza la implantació dels nivells C1 i C2 del Consell d'Europa, 

segons es defineixen al Marc europeu comú de referència per a les 

llengües, a totes les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears (BOIB 

24/06/2010 núm. 95). 

 Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge 

Permanent de dia 2 de març de 2011 per la qual es dicten instruccions 

per regular els cursos quadrimestrals dels nivells intermedi i avançat dels 

ensenyaments de català de les escoles oficials d’idiomes de les Illes 

Balears en la modalitat presencial. 
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 Resolucions anuals del conseller d’Educació i Cultura, per les quals 

s’aproven les instruccions d’organització i funcionament de les escoles 

oficials d’idiomes de les Illes Balears. 

 Resolucions anuals del director general de Planificació, Inspecció i 

Infraestructures Educatives per les quals es dicten les instruccions per a 

l'elaboració de les proves de capacitació per a l'alumnat oficial i lliure de 

les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears. 

 Resolucions anuals del director general de Planificació, Inspecció i 

Infraestructures Educatives per les quals s'estableix el calendari del 

procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics 

professionals i als ensenyaments d'idiomes als centres sostinguts amb 

fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 


