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1. Descripció del centre
1.1.
Titularitat del centre
L’Escola Oficial d’Idiomes (d’aquí en endavant EOI) de Palma és un centre públic de règim
especial depenent de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.
1.2.

Història del centre

L’EOI de Palma de Mallorca es creà l’any 1986 i la seva primera seu va a ser on es troba l’actual
CEP de Palma (c/ Gregorio Marañón s/n). El curs següent, 1987-1988, es traslladà a l’actual IES
Emili Darder (c/Salvador Dalí, 3). L’EOI de Palma es mudà a l’actual edifici del carrer Aragó l’any
1993.
Les EOI de Maó i d’Eivissa varen ser extensions de l’EOI de Palma des del 1994 fins que es varen
independitzar el 1999. L’EOI de Manacor va ser extensió de l’EOI de Palma des de 1998 fins al
2002. L’EOI d’Inca va ser extensió de l’EOI de Palma des de 1999 fins al 2002 i l’EOI de Calvià
des del 2001 fins al 2005.
1.3.

Oferta educativa

A l’EOI de Palma s’imparteixen els següents idiomes:

Idioma

Any d’implantació

Alemany

1987

Anglès

1986

Àrab

1999

Català

1987

Espanyol (llengua estrangera)

1992

Francès

1986

Italià

1999

Rus

1999

Xinès

2010
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Amb la implantació del darrer pla d’estudis el curs 2007-2008, els ensenyaments a totes les EOI
de les Illes Balears s’organitzen en els següents nivells:

Per als idiomes: alemany, anglès, català,
espanyol, francès i italià
Nivell

Curs

Nivell Bàsic

Bàsic 1
Bàsic 2

Nivell Intermedi

Intermedi 1
Intermedi 2

Nivell Avançat

Avançat 1
Avançat 2

Nivell C1

C1

Nivell C2

C2

Per als idiomes tipològicament distints:
àrab, rus i xinès
Nivell
Curs
Nivell Bàsic
Bàsic 1.1
Bàsic 1.2
Bàsic 2
Nivell Intermedi
Intermedi 1
Intermedi 2
Nivell Avançat
Avançat 1
Avançat 2
Nivell C1
C1
Nivell C2
C2
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Si una persona accedeix a l’actual pla d’estudis des del pla d’estudis antic (extingit el curs 20082009), aquestes són les equivalències:

Situació

Accedeix al
curs

Si va estar matriculat de primer i no va Bàsic 1
aprovar
Si té aprovat primer

Bàsic 2

Si va estar matriculat de segon i no va Bàsic 2
aprovar
Si té aprovat segon

Intermedi 1

Si va estar matriculat de tercer i no va Intermedi 2
aprovar
Si té aprovat tercer (cicle elemental)

Avançat 1

Si va estar matriculat de quart i no va aprovar Avançat 1
Si té aprovat quart

Avançat 2

Si va estar matriculat de cinquè (cicle Avançat 2
superior) i no va aprovar
Si va aprovar cinquè (cicle superior)

C1

Tal com estableix l’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, els estudis de
les EOI han de tenir com a referència les competències pròpies dels nivells A2, B1 i B2 del Marc
Comú Europeu de Referència (MCER) per a les llengües:

Fins al curs 2016-2017.

Nivell
Bàsic
Intermedi
Avançat
C1
C2

Cursos

MCER

Bàsic 1
Bàsic 2
Intermedi 1
Intermedi 2
Avançat 1
Avançat 2
C1
C2

A1
A2
B1
B1+
B2
B2+
C1
C2
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Certificat
Certificat de Nivell Bàsic
Certificat de Nivell Intermedi
Certificat de Nivell Avançat
Certificat de Nivell C1
Certificat de Nivell C2

A partir del curs 2017-2018
Nota: per obtenir els nivells B1 o B2 del MCER, s’ha d’haver aprovat el B1.2 i el B2.2
respectivament.

Nivell

Cursos

Bàsic

MCER

C1

Bàsic 1
Bàsic 2
Intermedi 1
Intermedi 2
Avançat 1
Avançat 2
C1

A1
A2
B1.1
B1.2
B2.1
B2.2
C1

C2

C2

C2

Intermedi
Avançat

Certificat
Certificat de
Nivell Bàsic
Certificat de
Nivell Intermedi
Certificat de
Nivell Avançat
Certificat de
Nivell C1
Certificat de
Nivell C2

En el moment de la redacció d’aquest document, s’està duent a terme una revisió dels nivells
de les EOI tant a nivell autonòmic com a nivell estatal.
L’EOI de Palma oferta cursos de diferents tipus (no tots els idiomes ofereixen tots els nivells):
-

Cursos oficials presencials
Cursos d’anglès a distància (cursos del programa That’s English en el marc del conveni
entre la comunitat autònoma i el MEC)
Cursos específics
Cursos d’anglès per a professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

L’oferta educativa de l’EOI de Palma es fa en funció de l’alumnat matriculat i de les persones
preinscrites i, en ser un centre públic, ve determinada per la Conselleria d’Educació i Universitat.
Existeix també una modalitat lliure: l’alumnat es matricula exclusivament de les proves de
certificació o “lliures” per obtenir una titulació de les EOI.
Existeix també el programa EOIES amb els centres de secundària públics i concertats de les Illes
Balears en el cas dels idiomes alemany, anglès i francès.

Curs 2016-2017
L’oferta educativa en la modalitat oficial presencial és la següent:
Idioma

Bàsic 1

Bàsic 2

Intermedi Intermedi Avançat
1
2
1

Avançat
2

C1

Alemany

x

x

x

x

x

x

x
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C2

Anglès

x

x

x

x

x

x

x

x

Català

x

x

x

x

x

x

x

x

Espanyol

x

x

x

x

x

x

x

Francès

x

x

x

x

x

x

Italià

x

x

x

x

x

x

Idioma

Bàsic 1.1

Bàsic 1.2

Bàsic 2

Intermedi
1

Intermedi
2

Àrab

x

x

x

x

x

Rus

x

x

x

x

x

x

Xinès

x

x

x

x

x

x

Avançat 1 Avançat 2
x
x

L’oferta educativa de la modalitat d’anglès a distància és la següent:
Idioma

Bàsic 1 Bàsic 2 Intermedi Intermedi Avançat Avançat
1
2
1
2

Anglès
(That’s
English)

x

x

x

x

x

x

S’oferta un curs específic d’italià de pràctica oral de C1.
S’oferten 7 cursos d’anglès específics per al professorat de la CAIB (4 cursos d’Avançat 2 i 3
cursos de C1).
2. Anàlisi del context sociocultural del centre i relació amb l’entorn
2.1.
Situació geogràfica (localització i àrea d’influència)
L’EOI de Palma es troba a la ciutat de Palma, capital de l’illa de Mallorca i de les Illes Balears.
L’illa de Mallorca compta amb tres partits judicials. L’àrea d’influència de l’EOI de Palma és el
partit judicial de Palma de Mallorca, que comprèn els municipis de:
Algaida, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Deia, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Llucmajor,
Marratxí, Palma de Mallorca, Puigpunyent, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Sóller i
Valldemossa.
S’exceptuen els alumnes procedents dels termes municipals de Calvià i Andratx, en el cas que
puguin cursar els estudis d’alemany, anglès i de català a l’EOI de Calvià.
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En l’àrea d’influència s’inclouen les persones que viuen, treballen o estudien en un municipi
dels partits judicials d’Inca o de Manacor, i que vulguin cursar estudis dels idiomes i cursos no
implantats a l’EOI en ambdues localitats.
Segons l’INE (2016), els municipis del partit judicial de Palma de Mallorca tenen una població
censada de:
Municipi
Algaida
Andratx
Banyalbufar
Bunyola
Calvià
Deia
Esporles
Estellencs
Fornalutx
Llucmajor
Marratxí
Palma de Mallorca
Puigpunyent
Santa Eugènia
Santa Maria del Camí
Sóller
Valldemossa
TOTAL ZONA D’INFLUÈNCIA

Població
5394
10873
522
6669
49580
642
4959
323
687
35057
36001
402949
2021
1636
6832
13791
2003
579939

S’ha de tenir en compte que aquesta és la població censada, però que a l’EOI de Palma de
Mallorca poden accedir persones que malgrat no estar censades a un d’aquests municipis,
treballen o estudien en un municipi de la zona d’influència, per la qual cosa la zona d’influència
de l’EOI de Palma és major que la població censada que aquí consta. També hi poden accedir
persones d’altres partits judicials on no s’imparteixen alguns estudis que sí ofereix l’EOI de
Palma.
2.2.

Marc socioeconòmic

El sector terciari o de serveis és el principal motor de l’economia de l’illa de Mallorca i de la seva
capital, Palma, i de la resta del partit judicial que li pertany. El turisme, sobretot a la badia de la
ciutat, és fonamental. Això provoca que gran part de l’alumnat de l’EOI de Palma treballi en el
món del turisme (aeroport, hotels, restaurants...).
El comerç i els serveis públics (sanitat, educació, universitat i Administració en general) també
tenen gran importància en ésser Palma la capital del la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2.3.

Característiques físiques del centre (edificis: seu central i ampliacions d’aules)

En el curs 2016-2017 l’EOI de Palma es troba ubicada en 5 edificis: 1 seu central i 4 ampliacions
d’aules en 4 instituts d’educació secundària:
Edifici
Seu central
Ampliació d’aules a l’IES
Arxiduc Lluís Salvador

Adreça
C/Aragó 59, 07005-Palma
C/Gilabert de Centelles 12,
07005-Palma

9

Nombre
d’aules
14
18

Horari de
l’EOI de
Palma
9 a 21 h
16 a 21h

Ampliació d’aules a l’IES Ses
Estacions
Ampliació d’aules a l’IES
Joan Maria Thomàs
Ampliació d’aules a l’IES
Guillem Sagrera

C/Marquès de la Fontsanta
10, 07005-Palma
C/Pablo Iglesias 93,
07004-Palma
C/Salvador Dalí 5, 07011Palma

10

9

16 a 21h

17

16 a 21h

9

16 a 21h

11

Tots 5 edificis es troben en l’eixample de Palma. La seu central i les ampliacions d’aules dels IES
Arxiduc Lluís Salvador i Ses Estacions es troben molt a prop de la Plaça Espanya, centre neuràlgic
de la ciutat.
Planta baixa
Primer pis
Segon pis
Tercer pis

Espais de la seu central de l’EOI de Palma (C/Aragó 59)
Consergeria, secretaria, despatx de “That’s English”, departaments de català i
espanyol, despatxos de l’equip directiu, aula 1
Biblioteca-aula multimèdia, departaments d’alemany, d’anglès i de francès,
aules 2, 4, 5, 6
Aules 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15, sala de professorat
Departament d’àrab, d’italià, de rus i xinès
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Espais a les ampliacions d’aules
IES Arxiduc Lluís Salvador
Sala de professorat i 18 aules
IES Ses Estacions
Sala de professorat i 9 aules
IES Joan Maria Thomàs
Sala de professorat i 17 aules
IES Guillem Sagrera
Sala de professorat i 9 aules

2.4.

Serveis del centre

Biblioteca i aula multimèdia (http://bibliotecaiaulamultimedia.eoipalma.com/)
Pàgina web (http://www.eoipalma.com)

2.5.

Alumnat

2.5.1. Evolució de la matrícula

Per modalitat d’estudis
Any
acadèmic

Alumnat
oficial

Alumnat de
les proves
de
certificació
o “lliure”

Alumnat
programa

Alumnat
conveni
EOIES

Alumnat TOTAL
cursos
específics
i altres
cursos

2016-2017 6494

1478

605

902

7

9484

2015-2016 8297

1602

649

994

80

11622

2014-2015 9659

1424

712

847

212

12854

2013-2014 8300

1514

858

562

296

11530

2012-2013 5168

1868

774

285

501

8596

That’s
English
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Per idioma (alumnat oficial)
Any acadèmic

Alemany

Anglès À r a b Català

Espanyol

Francès

Ita li à R u s Xinès

2016-2017

707

4503

86

169

264

259

198

191

117

2015-2016

759

6013

116

178

280

321

217

269

144

2014-2015

765

7375

101

125

241

345

224

310

173

2013-2014

880

5796

115

101

249

405

235

335

184

2012-2013

823

2724

114

162

244

402

254

233

212

Per idioma i nivell (alumnat oficial)
T o t s e l s i d i o m e s ( e x c e p t e à r a b , r u s i x i n è s )
2016-2 017 Bàsic 1 Bàsic 2 I n t e r m e d i Intermedi Av a nça t
Avançat C 1 C 2 Total
1 2
1
2
A l e m a n y 298
137
116
68
27
40
21
707
A n g l è s 620
694
726
861
626
584
310
81
4502
C a t a l à 49
15
20
22
21
20
22
169
E s p a n y o l 48
35
35
31
55
31
29
264
F r a n c è s 125
56
37
20
8
13
259
I t a l i à 74
40
24
28
14
18
198

2016-2017
Àrab
Rus
Xinès

Bàsic 1.1
26
48
36

Bàsic 1.2
21
40
26

Bàsic 2
12
41
19

Àrab, rus i xinès
Intermedi 1 Intermedi 2
11
8
28
13
10
13

Ava nçat 1
10
13

Ava nçat 2
8
10
-

Total
86
190
117

2.5.2 Procedència de l’alumnat
Pel que fa a la procedència de l’alumnat:
-

El 13%de l’alumnat, en total 887 alumnes, és estranger i de molt diversa procedència,
com es pot observar en el següent desglossament, que contempla les nacionalitats que
tenen més alumnat:
País

Alumnat

Argentina

58

Equador

45

Bulgària

61

Colòmbia

51

Itàlia

59

14

País

Alumnat

Alemanya

50

França

17

Xina

42

Polònia

27

Rússia

47

Ucraïna

27

Marroc

32

Perú

26

Veneçuela

18

Bolívia

49

Brasil

30

Xile

30

Altres

218

TOTAL

887

D’aquests alumnes estrangers, hi ha 320 alumnes de països llatinoamericans, de llengua
materna castellana, segons els desglossament següent:
País

Alumnat

Argentina

58

Equador

45

Colòmbia

51

Bolívia

49

Xile

30

Cuba

10

Mèxic

8

Paraguai

4

Perú

26

República Dom.

7

El Salvador

3

Uruguai

11

Veneçuela

18

TOTAL

320
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L’alumnat estranger que estudia català a l’EOI de Palma de Mallorca prové del següents
països:

País

Alumnat

Alemanya

3

Argentina

2

Àustria

1

Brasil

1

Bulgària

1

Equador

1

França

2

Marroc

1

Mèxic

1

Moldàvia

1

Perú

2

Polònia

2

Romania

5

Bolívia

3

Colòmbia

1

Guinea Equatoriana

1

Japó

1

Suècia

1

Veneçuela

2

TOTAL

32

2.5.3. Distribució de l’alumnat per edat
Pel que fa a l’edat, el desglossament seria el següent:
Franges d’edat
Entre 15 i 17

Nombre d’alumnat
317

Entre 18 i 24

1093

Entre 25 i 30

982

Entre 31 i 40

1859

Entre 41 i 50

1356

16

Franges d’edat
Entre 51 i 65

Nombre d’alumnat
823

A partir de 65

64

TOTAL

6494

2.5.4. Distribució de l’alumnat per sexe
Pel que fa el sexe de l’alumnat del nostre centre, podem observar que:
Sexe
Homes

Nombre d’alumnat
2106

Dones

4388

TOTAL

6494

2.6. Coordinació amb altres institucions
Centre de Professorat de Palma (CEP) Jaume Cañellas Mut
Un dels caps d’estudis adjunts és el representant de formació al claustre. Fa d’enllaç entre el
CEP i el professorat del centre pel que fa a les necessitats de formació específiques del claustre.
Altres EOI
Les EOI de Balears, i en especial les de l’illa de Mallorca, estan en contacte freqüent mitjançant
la comissió de proves unificades i la comissió d’elaboració del currículum, entre d’altres. També
hi ha contacte per la participació conjunta en activitats de formació que organitza el CEP.
També existeix el contacte amb les EOI d’altres autonomies per la participació en els congressos
estatals d’EOI, que tenen lloc cada 2 anys i per al pilotatge de proves.
Ajuntament de Palma
La representant de l’Ajuntament de Palma en el Consell Escolar fa d’enllaç amb aquesta
institució.
Programes internacionals
L’EOI de Palma està en contacte amb diverses institucions estrangeres degut a la seva
participació en projectes internacionals de diferents tipus des del 2007 i també participa en
l’acollida d’ajudants lingüístics amb el suport del Servei de Projectes Lingüístics de la Conselleria
d’Educació i Universitat i del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
del MECD (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
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Altres centres educatius (primària i secundària)
L’EOI de Palma oferta cursos d’anglès per a professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, tant per a centres públics de primària, secundària i batxillerat com a per a centres
concertats.
3.

Trets d’identitat del centre

En ser un centre educatiu públic, els nostres valors definidors formen part de la nostra essència
com a centre educatiu. L’educació és per a nosaltres un procés que permet desenvolupar el
potencial humà que permet i incrementa la llibertat i la responsabilitat de les persones. Així
mateix, és un procés de socialització i adquisició de coneixements que està encaminat al nostre
desenvolupament intel·lectual i ètic.
3.1. Valors definidors
La nostra escola defensa un model d’ensenyament basat en els següents valors:
Pluralisme ideològic i valors democràtics: estam convençuts que la pluralitat de la nostra
societat és enriquidora i pretenem que la nostra escola sigui un centre on es respectin,
s’escoltin, es trobin en diàleg totes les procedències, ètnies, ideologies, nivells econòmics i
opcions polítiques no violentes ni totalitàries i es fomentin valors democràtics i les formes
d’actuar que se’n deriven. Consideram que l’estudi de llengües estrangeres és una eina de gran
valor per conèixer altes cultures i per potenciar, d’aquesta manera, les habilitats interculturals
i la tolerància amb els altres.
Coeducació: l’EOI de Palma s’inclou en el marc de la coeducació i treballa per tal de superar
aquells hàbits, comportaments, actituds i tabús que signifiquin discriminació o desigualtat en
els rols de l’home i la dona. Aquest principi ha d’estar present en la vida col·lectiva del cenre
per tal de potenciar un ambient educatiu segur, estable i equilibrat per al desenvolupament
satisfactori de l’alumne.
Aconfessionalitat: l’EOI de Palma es manifesta aconfessional, en la mesura que no ha
d’excloure ningú per causa de la seva religió ni intentar difondre, de manera directa o indirecta,
cap creença religiosa.
3.2. Línia metodològica
L’EOI de Palma considera tan important l’adquisició de coneixements com el desenvolupament
integral de la persona. La línia metodològica de la nostra escola s’ha d’ajustar, conseqüentment,
a aquesta idea i s’ha de caracteritzar per un estil de treball flexible en relació amb els nostres
alumnes, professors i diferents idiomes que conformen la realitat de la nostra escola. La nostra
línia metodològica es pot definir amb els següents trets:


Volem fer servir una metodologia eclèctica i oberta sense cap lligam a un mètode en
concret.



El model de llengua que pretenem transmetre als nostres alumnes és aquell que es dirigeix
a l’acció, a l’ús. És per tant un model comunicatiu en el qual s’han de tenir en compte les
estratègies que usen els parlants per activar les diferents competències que conté la
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competència comunicativa, sense oblidar que també és important que l’alumne conegui
les estructures formals de la llengua d’estudi.


Pensem que 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.



Considerem l’aprenentatge autònom i la motivació de l’alumne com elements fonamentals
perquè el seu procés d’aprenentatge sigui exitós.



Creiem que el procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha de centrar en l’alumne, en les
seves capacitats i qualitats, en les seves formes de fer i d’aprendre i, sobretot, en les seves
necessitats. Han de ser aquestes necessitats de l’alumne, en cada moment, les que
aconsellen diferents recursos, diferents estratègies, encara que això suposi la conjunció de
diferents enfocaments metodològics per part del professorat.



Considerem que l’alumne té dret a rebre un ensenyament coordinat. És per aquesta raó
que és fonamental el diàleg i consens entre els professors. Cada professor ha d’entendre
que l’escola és una organització en la qual les actuacions individuals han de complementarse. Tot el professorat ha de tenir una visió general de l’escola i no únicament la visió
parcel·lada i incompleta del pas dels alumnes pel curs o l’idioma que imparteix
puntualment.



Si bé la tasca del professorat en el procés d’aprenentatge és molt important, és fonamental
que la nostra escola fomenti en l’alumne un pensament reflexiu i de responsabilitat envers
el seu aprenentatge. Hem de despertar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i
investigadora en totes les tasques d’aprenentatge que dugui a terme, tant a nivell
individual com en equip, fent-los conscients del seu propi procés d’aprenentatge.



Pel que fa als processos d’avaluació dels alumnes, creiem que s’han de caracteritzar per la
seva estricta objectivitat, transparència, qualitat i fiabilitat.

3.3 Concreció del currículum
3.3.1. Adequació de l’ensenyament als nous decrets de 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.
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.
Els aspectes bàsics del currículum dels nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2 dels
ensenyaments d'idiomes de règim especial tenen com a referència les competències pròpies
dels nivells A-2, B-1, B-2, C1 i C2, respectivament, del Consell d'Europa, segons es defineixen
aquests nivells en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.
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L'ensenyament d'idiomes en el nivell bàsic té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per a
l'ús de l'idioma de manera suficient, receptiva i productivament, tant en la forma parlada com
escrita, com també per fer de mediador entre parlants de diferents llengües, en situacions
quotidianes i de necessitat immediata que requereixin comprendre i produir textos breus, en
llengua estàndard, que tractin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que
continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.
L'ensenyament d'idiomes en el nivell intermedi té com a finalitat principal capacitar l'alumnat
per a l'ús de l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant de forma
parlada com escrita, així com per fer de mediador entre parlants de diferents llengües, en
situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una
varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire
idiomàtic, i que tractin sobre temes generals, quotidians i en els que es té un interès personal.
L'ensenyament d'idiomes en el nivell avançat té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per
a l'ús de l'idioma de forma fluida i amb eficàcia en situacions habituals i més específiques que
requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits conceptualment i lingüísticament
complexes, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no
gaire idiomàtic i que tractin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització
del parlant.
L'ensenyament d'idiomes en el nivell C1 té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per
utilitzar l'idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió en tot tipus de situacions, en els àmbits
personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre i processar textos orals
i escrits extensos i complexos, en diverses varietats estàndards de la llengua, amb un repertori
d'estructures i de lèxic ampli i que tractin sobre temes tant abstractes com concrets, encara que
l'alumnat no hi estigui familiaritzat.
L'ensenyament d'idiomes en el nivell C2 té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per
expressar matisos subtils de significat amb precisió i utilitzar amb força correcció un repertori
ampli de recursos de modificació; tenir un bon domini d’expressions idiomàtiques i col·loquials
i ser conscient del nivell connotatiu del significat; tornar enrere i reestructurar el discurs quan
es troba una dificultat. i fer-ho d’una manera tan hàbil que l’interlocutor ni se n’adoni.
L’alumnat d’aquest nivell ha de consolidar el nivell de consciència referent a la relació que
existeix entre la llengua i la cultura, i per tant, expandir el seu coneixement cultural. Els
aprenents han de poder manejar tot tipus de textos (generals i de ficció). Han d’adaptar-se a
les situacions socials que puguin sorgir i mostrar un alt grau de flexibilitat per expressar
opinions, interactuar de forma oral i escrita, i adequar i fer servir els registres sense que això
suposi cap mena de problema.
3.3.2. Programacions didàctiques
Cada departament didàctic, en iniciar el curs, elabora la seva programació d’acord amb
les directrius generals que figuren a les Instruccions d’organització i funcionament de les
escoles oficials d’idiomes.
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Criteris generals per a l'elaboració de les programacions didàctiques
Els criteris generals per a la seva elaboració, que tots els departaments didàctics comparteixen,
independentment de les seves peculiaritats són:
1. Oferir una informació clara i precisa a l'alumnat de:
- 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 seqüenciació i distribució temporal dels continguts en nivells i cursos.
- La metodologia didàctica que s’ha d’aplicar incloent les diferents estratègies d'aprenentatge.
- 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 llibres de text, materials i recursos didàctics que es vagin a utilitzar.
- Les activitats complementàries i extraescolars que es pretenguin realitzar d'acord amb el
programa d'activitats extraescolars i complementàries del centre.
2. Comptar amb un document públic accessible a la comunitat educativa en el qual el
professorat basarà la seva activitat docent.
3. Disposar d'un document que puguin acarar els diferents departaments didàctics, per
posar en comú i homogeneïtzar els diferents aspectes de les programacions fins a on
permetin les particularitats de cada llengua.
4. Oferir una estructura clara i intel·ligible de l'organització de la docència i facilitar
l'avaluació i autoavaluació de les programacions que seran revisables anualment,
després de la memòria final i l'anàlisi dels resultats acadèmics anuals.
5. Poder fer extensible i assequible a tots els membres del Consell Escolar els documents
didàctics de cada departament.
Si un professor decideix incloure en la programació de l’activitat docent alguna variació respecte
a la programació conjunta del departament, aquesta variació i la seva justificació ha de ser
inclosa a la programació del departament.
Si els departaments 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
elaboren els Departaments.
3.4. Avaluació de l'aprenentatge i de la pràctica docent
3.4.1. Avaluació de l'aprenentatge
3.4.1.1 Introducció
L’avaluació consisteix en la recollida sistemàtica de dades que permet prendre decisions
referents als aspectes que es sotmeten a mesurament. Els objectius que es persegueixen
determinaran el tipus d’avaluació que es duu a terme en cada moment (de classificació, de
diagnòstic, de progrés, d’aprofitament o de certificació). En qualsevol cas, però, tots els
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processos d’avaluació compartiran l’objectiu de constituir un instrument vàlid, homologable i
útil per als alumnes, que els impulsi en el seu procés de desenvolupament personal i que faciliti
la mobilitat i la igualtat d’oportunitats que intenta promoure el MCER. Per això, s’intentarà que
les proves compleixin els requisits de validesa, fiabilitat, equitat, viabilitat, transparència i
homogeneïtat.
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. En els cursos
quadrimestrals, s’informarà en un moment del curs, a més de la corresponent avaluació per a
la promoció o certificació.
3.4.1.2 Cursos d’avaluació contínua
En els cursos Bàsic 1, Intermedi 1 i Avançat 1 es duu a terme l’avaluació contínua. En els mesos
de desembre, març i maig l’alumnat realitza una prova de progrés amb la finalitat d'obtenir
dades sobre el seu procés d'aprenentatge. Es farà, per altra part, l’avaluació final per a la
promoció.
El professorat disposa 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 necessita.
Cadascuna de les notes trimestrals d’aquests grups tindrà la següent ponderació per calcular la
nota final en cada destresa: el 1r trimestre el 25% de la nota final, el 2n trimestre el 25 % de la
nota final i el 3r trimestre el 50% de la nota final. Per aprovar i poder aplicar la ponderació, a
més, s’haurà d’obtenir al menys un 5 en cada destresa en el 3r trimestre. Si l’alumne no aprova
per avaluació contínua segons aquests criteris, haurà de presentar-se a la convocatòria
ordinària (maig-juny).
En un ensenyament presencial l’intercanvi d’informació entre l’alumnat i el professorat, això
només és factible si l’assistència es regular. Segons la resolució del Consell Escolar l’alumnat,
per poder ésser avaluat per avaluació continua, ha d’haver assistit al menys a un 70% de les
classes.
Si un alumne no arriba a aquest percentatge del 70%, no podrà ser avaluat d’aquesta forma,
però podrà presentar-se a la prova de final de curs i mantenir el dret de participar a totes
aquelles proves que s’organitzin (encara que no es tingui en compte la nota).
3.4.1.3. Cursos de certificació de nivell.
3.4.1.3.1 Proves de certificació de nivell
S’estableixen cinc proves de Certificat de nivell: Bàsic, Intermedi, Avançat, C1 i C2, proves que
s’adapten als estàndards europeus del MCER. La prova final serà obligatòria a l’acabament dels
nivells Bàsic 2, Intermedi 2, Avançat 2, C1 i C2.
Les directrius generals que estableixen les Instruccions d’organització i funcionament de les
Escoles Oficials d’Idiomes de les Illes Balears per al curs 2016-2017 exposen: “Tant l’alumnat
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presencial, a distància i lliure ha de superar una prova unificada per a l’obtenció de la certificació
dels diferents nivells, prova que acredita que l’alumnat ha assolit el nivell i ha adquirit les
competències establertes en el currículum dels ensenyaments d’idiomes de les Illes Balears.”
L'avaluació dels cursos de certificació 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. Comprenen dues convocatòries, l’ordinària (maig-juny) i
l'extraordinària (setembre).
La normativa estableix: “Cada una de les parts de la prova s’ha de superar amb un 60% de la
puntuació parcial. Igualment, la globalitat de la prova també s’ha de superar amb un 60% de la
puntuació total.
Els alumnes oficials i lliures es poden examinar de totes les parts orals i escrites de la prova a la
convocatòria de maig/juny. Si a un alumne li’n queda cap d’aquestes parts suspesa, a la
convocatòria de setembre únicament s’ha d’examinar de la part o de les parts suspeses, tant si
són de la prova escrita com de la prova oral.”
L’alumnat serà avaluat de forma numèrica de l’1 al 10. Cada una de les parts s’ha de superar
amb un 60% de la puntuació parcial. Igualment, la globalitat de la prova també s’ha de superar
amb un 60% de la puntuació total. La nota d’aprovat s’estableix en 5 punts i equival a un 60%.
Característiques de les proves de certificat de nivell:
•

Les proves de certificat són un instrument d’avaluació, d’estandardització, reglat i objectiu

que tenen la finalitat de mesurar la competència comunicativa.
•

Les proves de certificat han d’incorporar els principis de validesa, fiabilitat, impacte positiu,

viabilitat i equitat, els quals han detallat els experts en l’àrea del Consell d’Europa.
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3.4.1.3.2 Comissió d’elaboració de les proves de certificació
Les proves seran creades per la Comissió d’elaboració de les proves de certificació depenent de
la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears seguint les Instruccions per
a l’elaboració de les proves de certificació per a l’alumnat oficial i lliure de les Escoles Oficials
d’Idiomes de les Illes Balears per al curs 2016-2017:
Les funcions dels professors que siguin membres de les comissions de proves unificades
s’inclouen a les instruccions per a l’elaboració de les proves de certificació unificades per a
l’alumnat oficial i lliure de les escoles oficials d’idiomes de Balears per al curs 2016-2017.
Destaquen les següents:
a. reunir-se amb els caps de departament dels idiomes implicats de les escoles de
les Illes Balears a principi de curs per analitzar conjuntament el funcionament de
les proves anteriors i proposar les millores adients.
b. seleccionar, elaborar i editar els materials per a cada prova.
c. sotmetre a pilotatge les proves elaborades durant el curs acadèmic.
d. fer una revisió de la versió definitiva de les proves abans de trametre-les per garantirne la correcció en l’edició.
Les comissions d’elaboració de les proves de certificació proposen anualment els canvis
necessaris com a resultat de l’avaluació de les proves del curs anterior, per tant la informació,
especificacions, format i mostres de les proves de certificació de cadascun dels nivells es
publiquen a la web de la Conselleria d’Educació i Universitat.
3.4.1.4 Assignació de percentatges per a la qualificació de cadascuna de les destreses en els
diferents cursos i nivells dels idiomes
Segons la resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de
31 de gener de 2011 (BOIB Núm. 24 de 17/02/2011), s’assignen els següents percentatges per
a la qualificació de cadascuna de les destreses en els diferents cursos i nivells dels idiomes

:Cursos:
Bàsic 1 i Bàsic 2, Bàsic 1.1 i Bàsic 1.2
La puntuació de les activitats d’avaluació sobre l’ús de la llengua s’ha d’incloure en la puntuació corresponent
a la comprensió lectora.
Comprensió lectora

25%

Comprensió auditiva

25%

Expressió escrita

25%

Expressió oral

25%

24

Cursos:
Intermedi 1, Intermedi 2, Avançat 1, Avançat 2, C1, C2
Comprensió lectora

20%

Comprensió auditiva

20%

Expressió escrita

20%

Expressió oral

20%

Ús de la llengua

20%

3.4.2. Avaluació de la pràctica docent
El professorat avalua i revisa sistemàticament la seva pròpia pràctica docent mitjançant
reunions de coordinació de nivell, les reunions de departament i les reunions de coordinació
pedagògica i això 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 i els
aspectes organitzatius, entre d’altres, relacionats amb aquests resultats i es procurarà establir
la coordinació necessària entre centres i departaments, a fi d’actuar amb criteris i processos
d’avaluació comuns.
4. Reglament d’organització i funcionament
4. 1. Regulació de la convivència
4.1.1. Drets i deures de l’alumnat
[Concreció dels drets i deures de l’alumnat expressats en el Decret 121/2010, de 10 de desembre,
(BOIB Núm. 187, de 23 de desembre de 2010) pel qual s’estableixen els drets i deures dels
alumnes. ]
Tots els alumnes de l’EOI de Palma de Mallorca tenen els mateixos drets i deures bàsics.
L’administració educativa i els òrgans de govern del centre vetllaran pel correcte exercici dels
drets i deures dels alumnes i adoptaran les mesures de prevenció necessàries per garantir els
drets i deures dels alumnes i per impedir la comissió de fets contraris a les normes de
convivència d’aquest centre.
4.1.1.1 Drets de l’alumnat
L’alumnat de l’EOI de Palma té els següents drets:
a) Dret a rebre una formació integral que asseguri el ple desenvolupament de la seva
personalitat.
b) Dret a no patir discriminacions a causa del seu lloc de naixement, raça, sexe, capacitat
econòmica, nivell social, conviccions polítiques, morals o religioses, discapacitat física,
sensorial o psíquica, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
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c) Dret que el seu rendiment escolar sigui avaluat amb plena objectivitat.
d) Dret a l’orientació educativa i professional per aconseguir el màxim desenvolupament
personal, social i professional.
e) Dret que es respecti la seva identitat, intimitat i dignitat personal així com llibertat de
consciència, conviccions religioses, morals o ideològiques.
f) Dret que el centre guardi reserva de la informació sobre les circumstàncies personals i
famiiars de l’alumnat.
g) Dret a la informació i a la llibertat d’expressió.
h) Dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies.
i) Dret d’associació en els temes prevists per la legislació vigent i crear associacions i
federacions.
j) Dret a la utilització de les instal·lacions del centre amb les limitacions derivades de la
programació d’altres activitats ja autoritzades.
k) Dret de reunió al seu centre per desenvolupar activitats de caràcter escolar o
extraescolar que formin part del projecte educatiu del centre.
4.1.1.2 Deures de l’alumnat
L’alumnat de l’EOI de Palma té els següents deures:
a) L’estudi com a deure bàsic: assistir a classe amb puntualitat i participar en aquelles
activitats orientades al desenvolupament dels currículum; complir i respectar els horaris
aprovats per al desenvolupament de les activitats del centre.
b) Deure de respectar al professorat.
c) Deure de respecte i solidaritat cap als companys.
d) Deure de participar en el centre i de respectar els membres de la comunitat educativa.
e) Deure de complir les normes de convivència.

4.1.2. Normes de convivència per a tota la comunitat escolar
-

Conèixer aquestes normes i complir els seus preceptes.
Conèixer i respectar el caràcter propi i la normativa del centre, recollits en el Projecte
Educatiu de Centre.
Respectar la integritat física i moral de tots els membres de la comunitat educativa, així
com les seves pertinences.
Tenir un tracte respectuós amb tots els membres de la comunitat educativa.
Mantenir un esperit de bona convivència, participació activa i cooperació en totes les
activitats que es duen a terme al centre.
Respectar les instal·lacions, el mobiliari, el material i els béns del centre.
Mantenir netes i ordenades totes les dependències que cada membre de la comunitat
escolar usi.
Arribar a classe amb puntualitat per tal d’evitar interrupcions molestes per als companys
i per al professorat.
Respectar les indicacions i instruccions.
Tenir el telèfon mòbil desconectat dins l’aula.
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-

Pel que fa l’ús de peces de roba que puguin cobrir parcialment el cap o el rostre, l’alumne
ha de ser identificable en tot moment.
No assistir a classe baix els efectes de les drogues o l’alcohol.
No fer renou.

4.1.3. Conductes contràries a les normes de convivència
Tenen la consideració de conducta contrària a les normes de convivència els fets següents:
a) Expressar el desconeixement de les normes de convivència o no complir amb els seus
preceptes.
b) No respectar el caràcter propi i la normativa del centre, expressats en el Projecte
Educatiu del Centre.
c) No respectar la integritat física o moral de tots els membres de la comunitat educativa
o les seves pertinences.
d) Mostrar conductes irrespectuoses envers algun membre de la comunitat educativa.
e) Mostrar comportaments que distorsionin la bona convivència.
f) Fer ús de les instal·lacions, del mobiliari i del material del centre de manera indeguda.
g) No contribuir al fet que les instal·lacions i dependències del centre es mantinguin en
ordre i netedat.
h) Fumar dins el centre i el recinte educatiu.
i) No respectar les indicacions i instruccions.
j) Fer ús del telèfon mòbil dins l’aula.
k) Mostrar una actitud negativa o que perjudiqui la realització de les activitats del centre,
ja siguin lectives o culturals.
l) Actuar de manera fraudulenta en la realització d’exàmens.
m) Comportar-se de manera incívica a l’hora de respectar les places d’estacionament de la
resta de membres de la comunitat educativa.
4.1.4. Conductes greument perjudicials per a la convivència
Tenen la consideració de conducta greument perjudicial els fets següents:
a) Els actes d’indisciplina, agressió física o moral, injúria o ofenses greus contra qualsevol
membre de la Comunitat Educativa.
b) La reiteració en un mateix curs escolar de conductes contràries a les normes de
convivència.
c) La discriminació cap a algun membre de la comunitat educativa per raons de raça, sexe,
nacionalitat, religió, situació econòmica o social o discapacitat física, sensorial o
psíquica.
d) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o substracció de
documents acadèmics.
e) El plagi i/o actuació fraudulenta en la realització d’exàmens, tasques o treballs.
f) L’incompliment de les sancions imposades.
g) Els danys greus causats per un ús inadequat o de manera intencionada en les
instal·lacions, material o documents del centre o en els béns dels membres de la
Comunitat Educativa.
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h) Els actes injustificats que pertorbin greument el desenvolupament adequat de les
activitats del centre.
i) Les actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la
comunitat educativa, així com el fet d’incitar-les.
j) El fet de fumar dins el recinte del centre.
k) El fet d’assistir a classe baix els efectes de les drogues o l’alcohol.
4.1.5. Correccions i sancions
L’incompliment de les normes de convivència s’ha de valorar en funció de la situació i les
condicions personals de cada alumne/a.
Les correccions que s’hagin d’aplicar tendran un caràcter educatiu i recuperador; hauran de
garantir el respecte als drets de la resta d’alumnat i intentaran aconseguir que les relacions dels
membres de la Comunitat Educativa millorin.
L’alumnat que de manera individual o col·lectiva causi desperfectes a les instal·lacions del
centre o al seu material (ja sigui de manera intencionada o per negligència) s’haurà de fer càrrer
de les despeses.
A l’hora de decidir les correccions, el fet de reconèixer espontàniament la conducta incorrecta
i/o la manca d’intencionalitat es podran considerar circumstàncies pal·liatives. D’altra banda, la
premeditació, reiteració, el fet de causar dany, injúria o ofensa a altres membres de la
Comunitat Educativa es podran considerar circumstàncies agreujants.
Les conductes contràries a les normes de convivència es corregiran mitjançant una amonestació
verbal per part del professorat, el qual, depenent de la gravetat podrà expulsar l’alumne i
n’informarà a la prefectura d’estudis. En cas que l’alumne/a es reiteri en aquestes conductes o
mostri conductes greument perjudicials per a la convivència, aquest haurà de comparèixer
davant la direcció, que serà qui decidirà la correcció que s’haurà d’aplicar. Si s’escau, el Consell
Escolar serà l’encarregat de supervisar el compliment de les correcions en els termes acordats.
Quan es tracti d’una correcció o sanció a un alumne menor d’edat, la prefectura d’estudis també
l’haurà de comunicar als pares o tutors.
Les conductes contràries a les normes de convivència i les greument perjudicials per a la
convivència per part de l’alumnat seran corregides segons els articles 54 i 59 (correspon al
professorat i al director del centre imposar les mesures correctores en els termes establerts)
del Decret 121/2010, de 10 de desembre (BOIB Núm. 187, de 23 de desembre de 2010).
4.2. Normes generals del centre
4.2.1. Accés al centre
La seu central de l’EOI de Palma (C/Aragó 59) roman oberta al públic de dilluns a divendres de
9:00h a 21:00h, horari en el qual s’imparteixen les classes.
Per motius de seguretat, l’entrada al centre queda restringida exclusivament a les persones que
formen part de la comunitat educativa de l’EOI de Palma. L’accés a la zona d’aules del centre
queda restringida exclusivament a les persones matriculades a l’EOI.
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L´aparcament de la seu central té places reservades per al personal del centre. Les places
restants estan a la disposició de l´alumnat i del públic que vulgui informar-se en els processos
per formar part de la comunitat educativa de l’EOI com per exemple els processos de so·licitud
de plaça o preinscripció.
Les ampliacions d’aules situades als IES Arxiduc Lluís Salvador, IES Ses Estacions, IES Joan Maria
Thomàs i IES Guillem Sagrera es troben a disposició de la comunitat educativa de l’EOI de Palma
en horari de 16 a 21 hores.
4.2.2. Entrades, sortides i descansos
Les classes han de durar dos períodes d’un mínim de 55 minuts cadascun. El professorat
comunicarà a principi de curs a la prefectura d’estudis com distribuirà els 10 minuts restants.
En qualsevol cas, quan l’alumnat surti de les aules ha d’evitar fer renou als passadissos.
Els professorat es farà responsable de tancar amb clau les seves aules en acabar la jornada.
4.2.3. Assistència de l’alumnat
L’assistència continuada a classe i la puntualitat per part de l’alumnat és molt important per al
correcte seguiment i aprofitament del curs i perquè el professor pugui avaluar l’alumnat.
Tot el professorat durà un registre d’assistència de tots els seus grups. L’assistència dels
divendres lectius, dels dies d’exàmens i dels dies en què es facin activitats complementàries es
comptabilitzarà per igual.
Cada trimestre el professorat remetrà la informació sobre l’assistència del seu alumnat a la
prefectura d’estudis.
El control d’assistència del professorat, així com els permisos i llicències, es regulen per les
instruccions d’organització i funcionament de les Escoles Oficials d’Idiomes, segons les
resolucions anuals de la Conselleria d’Educació i Universitat.
4.2.3.1 Alumnat menor d’edat
Si ho sol·liciten a la direcció del centre, els pares, les mares o els tutors legals dels alumnes
menors d’edat rebran el resum de les assistències dels seus fills.
4.2.3.2 Mínim d’assistència de l’alumnat per a l’avaluació contínua
Per poder superar el curs mitjançant l’aplicació de l’avaluació contínua, l’assistència de l’alumne
haurà de superar el 70 %. En cas contrari l’alumne tendrà dues convocatòries (l’ordinària al
maig-juny i l’extraordinària al setembre) per superar el curs, en les quals no es tendran en
compte les notes que l’alumne hagi pogut obtenir durant el curs.
Tot i que l’aplicació de l’avaluació contínua als alumnes que volen obtenir una certificació o
certificat de superació d’un cicle no és definitòria, ja que l’alumne ha de superar la prova
unificada i homologada per la Conselleria d’Educació i Universitat, l’assistència continuada és
igualment important.
Encara que l’alumne pugui justificar la seva absència el dia d’una prova, en cap cas es podrà
realitzar aquesta prova en un altre dia i es qualificarà l’alumne com a “No presentat”.
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4.2.3.3 Mínim d’assistència per no perdre l’oficialitat
És un deure de l’alumnat assistir a classe regularment i justificar degudament les faltes
d’assistència.
La falta d’assistència injustificada a un 35% de les classes en un mateix curs escolar comporta la
pèrdua de l’oficialitat.
La pèrdua de l’oficialitat implica que l’alumne en el curs escolar següent serà considerat alumne
de nou ingrés. Així doncs, no es podrà matricular a l’EOI de Palma el curs següent com a antic
alumne i haurà de tornar a fer la preinscripció o matricular-se a la convocatòria de darreres
vacants.
4.2.3.4 Permanència extraordinària en un nivell
La permanència extraordinària en un nivell està regulada per la resolució del director general
de Formació i Aprenentatge Permanent de 3 de febrer de 2009. El procediment administratiu
que ha de fer la persona interessada és el següent:
a) La persona interessada ha de fer la sol·licitud per escrit i l’ha d’adreçar al director o a la
directora de l’EOI de Palma. En aquesta sol·licitud ha de fer constar els motius pels quals
es demana la permanència extraordinària en un nivell.
b) La persona interessada ha d’aportar la documentació que justifiqui fefaentment les
circumstàncies al·legades.
La resta del procediment està detallat en la resolució abans esmentada.
Els motius pels quals es demana la permanència extraordinària i la documentació que s’hi
adjunta poden fer referència a una malaltia o alguna causa greu que ha succeït dins de
qualsevols dels quatre anys en què la persona ha estat en el nivell.
Només poden sol·licitar la permanència extraordinària en un nivell aquelles persones que han
esgotat el termini màxim previst per a la modalitat presencial en un nivell.
4.2.4 Matriculació
Per a matricular-se l’alumnat ha de complir tres passes dins els terminis establerts:
1) registrar les seves dades de matrícula online (en el cas d’Espanyol presencialment) i triar curs,
2) fer el pagament de les taxes i de la quota escolar de 8€,
3) lliurar a l’EOI de Palma els resguards de matrícula, els justificants del pagament de les taxes i
la documentació justificativa.
L’incompliment de les tres passes abans esmentades invalida la matrícula i pot comportar la
pèrdua de la plaça.
En cap cas s’acceptarà una matrícula que no porti tota la documentació necessària.
La matriculació de l’alumnat no es considerarà definitiva fins que la secretaria de l’EOI de Palma,
un cop fetes les comprovacions pertinents, la doni per correcta. Un alumne oficial no pot ser
alumne de qualsevol altra modalitat (proves de certificació, EOIES, cursos específics i That’s
English) del mateix curs i idioma.
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4.2.5 Renúncia de matrícula
La regulació de la renúncia de matrícula està recollida en les instruccions d’organització i
funcionament de les escoles oficials d’idiomes per al curs 2016-2017.
L’alumnat de modalitat presencial podrà sol·licitar per escrit a la direcció del centre en qualsevol
moment del curs i no més tard del mes de març (o amb una antelació mínima de quinze dies
naturals en els casos dels cursos quadrimestrals), la renúncia de la matrícula per tal de no
exhaurir les convocatòries que es preveuen a la normativa vigent. La direcció de l’EOI de Palma
resoldrà la sol·licitud en un termini màxim de 10 dies naturals. Només es podrà sol·licitar la
renúncia de matrícula d’un curs global d’un idioma i un nivell una sola vegada. L’alumnat no
podrà continuar assistint a classe ni podrà ser avaluat. Aquesta renúncia no donarà dret a la
devolució de taxes, i en cas de voler continuar els estudis en un altre moment, l’alumnat haurà
de tornar a participar en el procés d’admissió. La renúncia constarà al seu expedient acadèmic,
però no computarà a efectes de permanència ni en el curs ni en el nivell corresponent.
4.2.6 Trasllat d’expedient
La regulació dels trasllats d’expedient està recollida en les instruccions d’organització i
funcionament de les escoles oficials d’idiomes per al curs 2016-2017.
Si un alumne o una alumna vol fer un trasllat d’expedient a una altra EOI, ho haurà de sol·licitar
per escrit a l’EOI on vol continuar els ensenyaments, com a molt tard abans del final del mes
d’abril. Els trasllats d’expedient només s’acceptaran en cas que hi hagi places vacants al curs
sol·licitat i que es justifiqui el trasllat per canvi de domicili o lloc de feina. En cas que s’accepti,
l’alumne/a haurà d’abonar la taxa per trasllat d’expedient a l’EOI des de què es traslladi només
si es trasllada a una EOI de fora de les Illes Balears, i el centre farà arribar un informe d’avaluació
individualitzat amb la informació necessària per a poder continuar el procés d’aprenentatge.
Aquest informe l’elaborarà el professor corresponent.
A l’EOI d’arribada de les Illes Balears s’haurà d’abonar només la taxa d’obertura d’expedient.
Els trasllats d’expedient sol·licitats a partir de dia 1 de juliol s’hauran de resoldre, si hi ha places
vacants abans de l’adjudicació de les darreres vacants al mes de setembre, prioritzant els
trasllats entre illes.
4.2.7 Canvis de grup
A l’EOI de Palma el procediment de canvi de grup es realitza online al mes d’octubre. Les dates
exactes es comuniquen al mes de setembre a la comunitat educativa.
Fora d’aquest termini l’EOI de Palma pot realitzar canvis de grup excepcionalment per motius
justificats (mitjançant una sol·licitud adreçada a la prefectura d’estudis amb una justificació de
la sol·licitud i aportant, si cal, documentació justificativa) si hi ha places lliures en el grup al qual
vol anar l’alumne.
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4.2.8 Procediment de reclamació de notes
La regulació del procediment de reclamació de notes està recollida en les instruccions
d’organització i funcionament de les escoles oficials d’idiomes per al curs 2016-2017.
L’alumnat (en el cas dels menors d’edat els seus pares, mares o tutors legals) poden fer
reclamacions sobre les seves qualificacions seguint les Orientacions per a l’aplicació del Decret
121/2010 pel qual s’estableixen els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència als
centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, sol·licitant els
aclariments que considerin necessaris sobre les valoracions que es realitzin quant al seu procés
d’aprenentatge, i quant a les qualificacions o decisions que s’adoptin com a resultat d’aquest
procés.
4.2.8.1. Procediment de reclamació en el centre
Pel que fa a les qualificacions finals, l’alumnat té dret a accedir a les proves i exàmens que
determinen la seva qualificació. En cas de disconformitat amb la qualificació final obtinguda,
poden sol·licitar per escrit la revisió d’aquesta qualificació, en un termini de dos dies lectius a
partir de la sessió de revisió.
L’alumnat pot trobar l’imprès de sol·licitud de revisió a la consergeria de la seu central de l’EOI
de Palma. La sol·licitud ha de contenir les al·legacions que justifiquin la disconformitat amb la
qualificació final o amb la decisió adoptada, i ha de ser tramitada a través de la prefectura
d’estudis, que l’ha de traslladar al cap de departament. El departament, en un termini màxim
de tres dies lectius, ha d’elaborar un informe, que ha de recollir la descripció dels fets i les
actuacions prèvies que han tingut lloc, l’anàlisi realitzada i la decisió adoptada de modificació o
ratificació de la qualificació final objecte de revisió.
El cap del departament corresponent ha de traslladar l’informe elaborat a la prefectura
d’estudis, la qual ha de comunicar per escrit la decisió raonada de ratificació o modificació de
la qualificació revisada a l’alumnat i, si escau, als pares, mares o tutors; també ha d’informar
d’aquesta modificació el professorat , i li ha de lliurar una còpia de l’escrit cursat.
4.2.8.2. Procediment de reclamació davant la Conselleria d’Educació
En el cas que, després del procés de revisió en el centre, persisteixi el desacord amb la
qualificació final, l’interessat o interessada pot sol·licitar per escrit a la direcció de l’escola, en
el termini de tres dies lectius a partir de la darrera comunicació en el centre, que elevi la
reclamació a la direcció general de Planificació, Ordenació i Centres. Aquesta s’ha de tramitar
seguint el següent procediment:
La direcció de l’escola, en un termini no superior a tres dies hàbils, ha de trametre l’expedient
de la reclamació a la direcció general abans esmentada. Aquest expedient ha d’incorporar els
informes elaborats al centre, els instruments d’avaluació que justifiquin les informacions
referents al procés d’avaluació de l’alumnat, i les noves al·legacions del reclamant i l’informe,
si escau, del director o directora, respecte a aquestes informacions.
En el termini de cinc dies a partir de la recepció de l’expedient, tenint en compte la proposta
inclosa a l’informe que elabori el Departament d’Inspecció Educativa conforme a allò establert,
la direcció general abans esmentada ha d’adoptar la resolució pertinent, que ha de ser
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motivada, en tot cas i que s’ha de comunicar immediatament a la direcció del centre per a
l’aplicació i notificació a la persona interessada. La resolució de la direcció general posa fi a la
via administrativa.
4.2.9. Organització dels espais i instal·lacions i normes per a fer-ne un ús correcte per a la seva
conservació
Les instal·lacions estan al servei de tots els membres de la comunitat escolar, i, per tant, han de
mantenir-se en perfecte estat de conservació ja que qualsevol deteriorament suposa un
perjudici per a tots.
Per aconseguir aquest objectiu, així com per potenciar en l'alumnat un sentit de la
responsabilitat, el respecte cap als béns col·lectius i uns hàbits d'ordre i neteja que facilitin i
facin agradable la convivència, creim convenient establir les normes que es detallen a
continuació..
4.2.9.1 Utilització del material informàtic de les aules
Totes les aules de l’EOI de Palma de Mallorca (tant seu central com ampliacions d’aules als IES)
compten amb equipament informàtic. L’ús d’aquest material és exclusiu del professorat.
4.2.9.2 Alumnat: aules, zones comunes, ascensor









Tot l’alumnat col·laborarà per tal que el centre mantengui el màxim nivell possible
d’ordre i neteja.
L’estat de les aules és responsabilitat directa del grup que les ocupa en l’horari que
l’ocupa. Quan l’alumnat, en ocupar una aula, observi qualsevol deficiència o anomalia
haurà de comunicar-la al professorat a l’inici de la classe amb la finalitat d’esbrinar
responsabilitats. El professorat ho comunicarà a la prefectura d’estudis.
Dels desperfectes causats de forma intencionada o per negligència serà responsable qui
els causi, fent-se càrrec de la sanció que es determini, així com del pagament de les
despeses que s'hi puguin originar.
Es considerarà falta embrutar intencionadament el terra, parets, mobiliari o qualsevol
altre element, tant dins del recinte com en la zona exterior. Aquesta infracció serà
sancionada amb la neteja d’allò que s’hagi embrutat sota la supervisió del professor o
de la professora que hagi detectat la comissió de la infracció. Quan el professorat
observi la comissió d’una infracció d’aquest tipus actuarà, sempre que sigui possible,
directament i en el mateix moment. En el cas que no pugui fer-ho així, en donarà
coneixement a la prefectura d’estudis.
L’ascensor només serà utilitzat pel personal de l´escola i per aquelles persones que
tenguin dificultats per fer servir l’escala amb normalitat.

4.2.9.3 Gestió i ús de la biblioteca-aula multimèdia
El centre posa a disposició de l’alumnat una biblioteca-aula multimèdia situada a l’edifici del
carrer Aragó amb una pàgina web, un catàleg virtual i un calendari d’activitats (http://...)
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Regles d'ús i funcionament
- Cal respectar i fer un bon ús de les dependències i del material de la biblioteca.
- No és permès consumir cap tipus de beguda o menjar a la biblioteca.
- No és permès parlar en veu alta ni molestar la resta d’usuaris.
- No es pot escriure en els llibres.
- Els telèfons mòbils s'hauran de silenciar abans d’entrar a la biblioteca.
Horari:
MATÍ: Dilluns i Dimecres de 11.15 a 12.50
Dimarts i Dijous de 11.15 a 14.00
HORABAIXA: Dilluns i Dimecres de 16.30 a 20.45
Dimarts i Dijous de 16.30 a 18.45
Els divendres romandrà tancada.
L’aula multimèdia pot ser tancada en cas de reunions, jornades i activitats culturals, i una
vegada començats els exàmens finals de maig-juny.
L’horari a dalt esmentat és el del curs 2016-2017 i pot variar en funció dels recursos humans de
l’EOI de Palma.
AULA MULTIMEDIA
És l’aula d’autoaprenentatge multimèdia de l’EOI de Palma. Podran fer ús d’aquest servei
gratuït tots els alumnes oficials, alumnes de That’s English i alumnes lliures matriculats a l’EOI
que tenguin el carnet d’estudiant actualitzat. Els usuaris poden fer servir els ordinadors amb les
restriccions i les limitacions establertes pel centre.
Un manual d’usuaris explica com utilitzar l’ordinador i com accedir al material que està
preparat.
A les persones que facin un mal ús dels ordinadors i que no respectin les regles de funcionament
de l’aula, se’ls hi prohibirà l’accés i el seu cas serà presentat al Consell Escolar del centre.
4.2.9.3.1 Normativa de préstec de material
Material només de consulta: enciclopèdies, diccionaris, gramàtiques i llibres de text.
Disponibilitat dels documents


Llibres de lectura



Material audiovisual



Revistes

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels documents prestats.
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Usuaris del servei de préstec
El servei de préstec està obert als alumnes oficials presencials i alumnes de That’s English
matriculats en l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma de Mallorca que tenguin el carnet del centre
actualitzat amb el seu codi de barres. El carnet del centre és intrasferible, és a dir, només donarà
dret al préstec a la persona que en sigui titular.
L’alumnat lliure, dels cursos específics i del programa EOIES podrà tenir accés a l’aula
multimèdia i a la consulta de materials in situ.
Termini i horari de préstecs
Del 10 d’octubre al 31 de maig en l’horari de la biblioteca.
Aquest horari pot variar en funció de cada curs acadèmic. S’informarà a la comunitat educativa
dels horaris de la biblioteca-aula multimèdia a principi de curs.
Durada i condicions del préstec
Màxim dos documents en préstec.
La durada i les condicions del préstec estaran en funció del tipus de material prestat:


Pels llibres de lectura: 15 dies naturals, amb possibilitat de *pròrroga de 14 dies



Pel material audiovisual: 7 dies naturals amb *pròrroga de 7 dies.



Revistes: 14 dies naturals, amb possibilitat de *pròrroga de 14 dies.

-

La durada del préstec inclou els caps de setmana i festius i exclou les vacances de Nadal
i Pasqüa.
Els llibres amb CD, les revistes amb CD i les pel·licules amb guia s’entenen com a una
unitat.

-

* (la prórroga s’ha de sol·licitar abans de que acabi el periode de préstec per telèfon,
mitjançant una altra persona o per Internet)
Retard en el retorn dels documents, pèrdua o mal estat
Cal retornar el document en la data establerta.
Protocol en cas de no-devolució i deteriorament del material:
- Primer avís per correu electrònic passats 10 dies hàbils.
- Segon avís per correu electrònic passats 7 dies hàbils després del primer avís.
- Tercer avís per telèfon
- Quart avís por correu ordinari: carta del director.
- En cas que no s'hagi rebut cap resposta: sanció del director de la qual s’informarà al Consell
Escolar.
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Els llibres no es poden guixar, subratllar, marcar ni malmetre. Correrà a càrrec de l'usuari la
reposició del material defectuós o extraviat mitjançant la compra d'un nou exemplar igual o
molt semblant a l'original.
4.2.9.4 Normativa de l’estacionament de cotxes al pàrquing de la seu central
Hi ha un estacionament a l’edifici del carrer Aragó obert de 8:30 a 21:00 els dies lectius; els
divendres no lectius no mes està obert al matí. Hi ha places reservades amb pilons abatibles per
al personal del centre. La resta de places són d’ús lliure.
Tenint en compte que no hi ha places abastament per a tot l’alumnat i persones interessades
en fer estudis a l’EOI, a vegades passa que hi ha alumnes que estacionen malament, bloquejant
el pas o els estacionaments, o aparquen en el lloc reservat a discapacitats. En aquests casos, els
ordenances posen en el parabrises del vehicle en qüestió un avís que diu que han estacionat
malament i que no ho han de tornar a fer. La direcció de l’escola es reserva el dret de dur a
Consell Escolar els casos més greus i/o reincidents, per tal que el director prengui les mesures
corresponents, de les quals informarà al Consell Escolar de l’EOI de Palma.
A totes les extensions hi ha estacionaments reservats per al professorat.
4.3. Activititats culturals
4.3.1 Definició i sentit
El objectiu de les activitats culturals i extracurriculars és principalment oferir activitats de
interès cultural amb les quals l’alumnat pugui ampliar els seus coneixements dels idiomes que
estudien a l'escola i que facilitin l’apropament de la comunitat educativa i de la ciutadania en
general a la riquesa cultural i lingüística del món. Aquests esdeveniments tracten de cobrir una
part dels continguts del currículum que no s'imparteixen a l'aula.
Les activitats complementàries i extraescolars formen part de la vida de l'escola i a traves d'elles
es pretén ampliar el camp d’acció de l'EOI de Palma, tant mitjançant propostes culturals al
centre com a nivell extern. Dins el procés d'aprenentatge de l'idioma, el desenvolupament de
les habilitats socioculturals requereix d'un coneixement de les cultures associades als idiomes
objecte d’estudi a través de la programació d’activitats autèntiques que permeti a l’alumnat un
contacte directe amb les característiques particulars de les cultures que estudia. Hi ha moltes
activitats que comporten una interacció diferent de l’habitual a l’aula i que poden contribuir a
fomentar la cohesió entre els membres de la comunitat escolar i la motivació propícia per
aprendre llengües estrangeres amb èxit.
S’intentarà que les activitats siguin variades i abastin la diversitat més àmplia possible del món
de la cultura i que els alumnes cooperin activament amb la comunitat educativa i participin en
totes les propostes que fa el professorat, tant dins l’aula com en les activitats culturals i
extraescolars.
És tasca del professor fomentar la participació de tot l'alumnat i fer que els alumnes apreciïn el
valor d'aquestes activitats tant per a la millora del seu aprenentatge i per a un enteniment més
profund de la llengua objecte d'estudi com per millorar la convivència de tota la comunitat
educativa.
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Tenint en compte que l'alumnat de la EOI és un grup molt heterogeni, on trobem persones de
diferents edats, gustos, opinions, professions, interessos, etc., proposar activitats per a un
alumnat tan divers entranya bastant dificultat. No obstant això, això no serà obstacle per
convidar a l’alumnat a tots els actes que s'organitzin al llarg del curs que suposin un complement
a les activitats lectives. Un centre amb un nombre tan elevat d'alumnes matriculats com l’EOI
de Palma té l'avantatge de comptar amb un gran potencial humà per a la realització d'activitats
paral·leles a les classes, que ajudin a fomentar l'ús de l'idioma que s'està aprenent.
A aquest efecte, cada departament programa les seves pròpies activitats extraescolars, que
abasten des de conferències, concursos o festes típiques fins a viatges d'estudis. La biblioteca
també promou iniciatives comuns a tots els idiomes, com ara concursos de narracions.
4.3.2 Tipus d’activitats culturals
4.3.2.1 Activitats complementàries
Segons el marc del reglament orgànic, Decret 120/2002, de 27 de setembre, BOIB núm. 120 de
5 d’octubre de 2002:
“Tenen caràcter d’activitats complementàries aquelles activitats didàctiques que es realitzen
amb l’alumnat en horari lectiu i que, tot i formar part de les programacions dels departaments,
tenen caràcter diferenciat pel moment, l’espai o els recursos que utilitzen. Són activitats de
caràcter obligatori per a tot l’alumnat. Així cal considerar les visites, els treballs de camp, les
commemoracions i altres de semblants.”
S’estableixen les següents directrius:
a) En la mesura de la disponibilitat econòmica de l´escola, els departaments poden fer
activitats complementàries.
b) Es seqüenciaran les activitats a fi que no coincideixin en un sol trimestre.
c) Preferentment aquestes activitats s’inclouran en les programacions didàctiques.
d) Si s’organitzen amb posterioritat a la confecció de les programacions, es faran constar a
la memòria del departament de final de curs.
e) Pel seu caràcter obligatori per a tot l’alumnat els departaments organitzaran les
activitats en horaris que coincideixin amb l’horari lectiu dels alumnes.
f) Preferiblement les activitats es duran a terme dins el centre.
g) Les activitats hauran de comptar amb l’autorització de la direcció.
h) El cap de departament haurà de comunicar a la prefectura d’estudis i al secretari en cas
de pagament la realització de l’activitat amb antelació.
i) L’organització de l’activitat correrà a càrrec del departament i comptarà amb la
col·laboració de la prefectura d’estudis.
j) Quan l’activitat es realitzi fora del centre el professor responsable del grup serà
l’encarregat d’obtenir el permís dels pares o tutors legals de l’alumnat menor d’edat.
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k) Un professor no podrà formar part d’una activitat complementària si aquesta activitat
no està dirigida al seu alumnat.
l) Aquestes activitats no coincidiran en períodes d’exàmens.
4.3.2.2 Activitats extraescolars
A l’EOI de Palma en ser un centre de règim especial no hi ha activitats extraescolars.
4.3.2.3 Sortides escolars
Segons el marc del reglament orgànic, Decret 120/2002, de 27 de setembre, BOIB núm. 120 de
5 d’octubre de 2002:
“S’entendran com a sortides escolars les de durada superior a un dia i que es realitzin fora del
centre. Per exemple, els viatges d’estudi, intercanvis culturals i altres de semblants. La
participació en aquestes és també voluntària. Per al desenvolupament d’aquestes sortides,
s’haurà de comptar amb autorització del Consell Escolar i de l’administració educativa.”
a) L’equip directiu, segons les propostes de la CCP, podrà programar sortides escolars.
b) Aquestes sortides s’inclouran a la PGA.
c) Si s’organitzen amb posterioritat a la confecció de la PGA, es faran constar a la memòria
de final de curs.
d) Les sortides hauran de comptar amb el vistiplau de la direcció, del Consell Escolar i de
l’Administració.
e) L’organització de la sortida correrà a càrrec del departament que la proposi i comptarà
amb la col·laboració del cap d’estudis.
f) El cap de departament en col·laboració amb el professorat implicat serà l’encarregat
d’obtenir el permís dels pares o tutors legals de l’alumnat menor d’edat.
g) Les sortides no coincidiran en períodes d’exàmens i s’organitzaran a fi que l’alumne
perdi els menys dies de classe possibles.
4.4. Estructura organitzativa de l’EOI de Palma
L’estructura organitzativa del centre es basa en el principi de participació i col·laboració dels
diferents sectors de la comunitat escolar i s’orienta envers el capítol III de la LOE amb les
modificiacions introduïdes per la Llei Orgànica 8/2013, de desembre, per la millora de la qualitat
educativa (LOMCE) , el ROC, Decret 120/2002, de 27 de setembre i les instruccions
d’organització i funcionament de les escoles oficials d’idiomes (les darreres són del curs 20162017).
4.4.1 Òrgans unipersonals de govern: l’equip directiu
L’equip directiu de l’EOI de Palma el constitueixen el director, els 2 caps d’estudis, el secretari,
els caps d’estudis adjunts assignats a la prefectura d’estudis i els caps d’estudis adjunts assignat
a les ampliacions d’aules o extensions (ja que la seva activitat forma part de la tasca directiva
de l’escola).
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Pel que fa a les funcions i característiques dels òrgans dels càrrecs de director, cap d’estudis i
secretari, són les que s’estableixen a l’article 132 de la LOE amb les modificacions introduïdes
per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa (LOMCE) i
les competències atribuïdes per ROC, Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament orgànic dels instituts d’educació secundària (BOIB núm. 120, de 5 d’octubre), que
no s’oposin a les establertes a la LOE.
Cal tenir en compte també el que preveu l’Ordre de 18 de febrer de 2010 (BOIB del 23), per la
qual s’aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el cessament dels òrgans de govern
dels centres docents públics; tots ells amb les competències que s’estableixen a l’article 132 de
la LOE amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la
millora de la qualitat educativa (LOMCE) i les competències atribuïdes pel ROC que no s’oposin
a les establertes a la LOE.
4.4.2. Òrgans col·legiats de participació i gestió
Els òrgans col·legiats de govern són el consell escolar i el claustre de professors amb les
competències establertes pels articles 127 i 129 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig
d’educació (LOE) amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de
desembre, per la millora de la qualitat educativa (LOMCE) i les competències atribuïdes pel ROC
que no s’oposin a les establertes a la LOE.
El funcionament del consell escolar, i el funcionament i la composició del claustre de professors
són els establerts en el capítol II del títol II del ROC.
La composició i l’elecció del consell escolar de les EOI es regulen per l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura del 18 d’octubre de 2002.
El consell escolar és l’òrgan de govern col·legiat del centre, integrat per representants de tots
els sectors de la comunitat elegits de manera democràtica.
El consell escolar de l’EOI de Palma està format actualment per: el director, 1 cap d’estudis, el
secretari, el representant de l’Ajuntament de Palma, 5 professors i 2 alumnes (si bé és cert que
la seva composició pot ser de 6 professors, 6 alumnes i 1 membre del PAS).
El claustre de professors és l’òrgan on el professorat debateix i pren decisions relatives a la
gestió de les activitats educatives del centre. Està integrat per tot el professorat i el presideix el
director del centre.
4.4.3. Òrgans de coordinació docent
Els òrgans de coordinació docent tenen com a objectiu establir la coherència de les activitats
acadèmiques i culturals del centre perquè se n’aconsegueixen els objectius formatius. La
direcció del centre és la responsable del nomenament dels càrrecs del centre: caps de
departament, coordinacions, etc.
Els òrgans de coordinació docent de les EOI són els següents:
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4.4.3.1 Departaments
Els departaments són els òrgans encarregats d’organitzar, coordinar i desenvolupar els
ensenyaments de cada idioma. Cada departament ha d’estar format per tot el professorat que
imparteix un mateix idioma, presidit per un cap de departament.
Els departaments garantiran que en un mateix nivell el professorat es coordini convocant
reunions de coordinació.
4.4.3.2 Comissió de coordinació pedagògica
La comissió de coordinació pedagògica (CCP) és l’òrgan de coordinació de l’equip directiu i la
totalitat dels departaments. Està integrada pel director, un cap d’estudis, i tots els caps de
departament, i la presideix el director de l’escola.
4.4.3.3 Coordinadors de departament o nivell
Els coordinadors de departament o nivell coordinen activitats del departament i dirigeixen les
reunions de nivell per garantir la coherència entre la pràctica docent i la programació.
4.4.3.4 Altres coordinacions
Hi ha altres coordinacions, com ara: coordinador de l’aula multimèdia, de TIC (tecnologies de la
informació i de la comunicació), de la biblioteca, del programa EOIES (conveni de col·laboració
entre les EOIs i els IES i CC) i el coordinador de normalització lingüística.
4.4.4 Personal d’administració i serveis (PAS)
El personal d’administració i serveis engloba al personal de la secretaria i de la consergeria del
centre. En el moment de la redacció d’aquest document la secretaria compta amb 4 persones:
una cap de secretaria i 3 auxiliars administratius i la consergeria amb 4 persones: dues
conserges al matí i dues a l’horabaixa.
4.4.5 Personal del programa d’anglès a distància “That’s English”
L’EOI de Palma compta amb una auxiliar administrativa per al programa d’anglès a distància
“That’s English”.
4.4.6 Personal de neteja
L’EOI de Palma compta amb dues netejadores a l’edifici de la seu central.
4.4.7 Auxiliars de conversa
En el moment de la redacció d’aquest document, l’EOI de Palma compta amb 4 auxiliars de
conversa assignats al centre pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: dos per al
departament d’anglès, un per al departament d’alemany i un altre per al departament de
francès.
4.5 Normativa de l’ús dels dispositius mòbils
4.5.1 Ús de dispositius electrònics a l’aula
Els mòbils o altres dispositius electrònics no es podran utilitzar com a mecanismes de
comunicació durant els períodes lectius.
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Es podran utilitzar a l’aula com a eina pedagògica i sempre amb l’autorització del professorat, i
sempre que el so estigui desconnectat; la consulta ha d’estar vinculada directament amb les
activitats d’aprenentatge: recerca de vocabulari, etc.
No es permetrà cap gravació i/o reproducció sonora o visual sense el permís del professor/a.
Durant els exàmens i revisions tots els dispositius electrònics hauran de romandre
desconnectats i guardats.
4.5.2 Ús de dispositius electrònics fora de l’aula
Fora de l’aula l’ús de dispositius electrònics no ha de suposar una molèstia per a la resta de la
comunitat educativa.
Si es tractés d’una emergència, l’alumne/a o professor/a haurà de baixar a l’entrada o sortir de
l’edifici per a no interferir amb el normal funcionament de las activitats a l’escola.
5. Pla d’emergència i evacuació
5.1. Seu central al c/Aragó
A principi de cada curs escolar l’equip directiu informarà al professorat i personal no docent a
fi que es coneguin l’emplaçament de les sortides d’emergència i les rutes d’evacuació. Així
mateix es donarà la informació relativa al pla d’emergència i les recomanacions per al
professorat i l’alumnat en cas d’evacuació. El professorat, a l’inici del curs, explicarà a l’alumnat
dels seus grups les instruccions orientatives per a l’alumnat en el cas d’una emergència.
Cada curs escolar es realitzarà 2 simulacres com a mínim d’evacuació de l’alumnat i del personal
del centre programat per l’equip directiu de l’EOI de Palma de Mallorca. La direcció del centre
comunicarà els resultats dels simulacres a la Conselleria d’Educació i Cultura i al Servei de
Prevenció de Riscs Laborals.
Tots els membres de la comunitat escolar estan obligats a participar en el pla d’emergència del
centre.
GRUP D’EMERGÈNCIA DE L’ EOI PALMA DE MALLORCA
CAP D´EMERGÈNCIA

Director

Telf. 971 42 13 14

EQUIP D´EMERGÈNCIA

Caps d´Estudis

Telf. 971 42 13 14

Cap d´Estudis Adjunta

Telf. 971 42 13 14

Secretari

Telf. 971 42 13 14

Conserges

Telf. 971 42 13 14

Professors

Telf. 971 42 13 14

CENTRE DE CONTROL
Consergeria
EQUIP D´INTERVENCIÓ I/O EVACUACIÓ
Sala de professors

Professors
Administració

Auxiliars administratius

Senyal d’evacuació: sirena d’alarma.
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Telf. 971 42 13 14

Lloc de reunió: jardí de l´escola
En sentir l’avís d’evacuació s’actuarà de la forma següent:
• Seguirà les indicacions del seu professor o del personal del centre i en cap cas prendrà
iniciatives pròpies.
• Deixarà els seus objectes personals ordenats a l’aula.
• Si en sonar el senyal d’alarma es trobàs als serveis o en altres dependències del centre, seguirà
les instruccions del personal del centre i s’incorporarà per a l’evacuació al grup més pròxim que
es trobi en moviment de sortida.
• S’evacuarà la segona planta on s’imparteixen les classes, per grups. Els grups més pròxims a
les escales seran els que sortiran primer.
• En haver sortit un grup sortirà el següent i així successivament fins a l’últim grup del passadís.
• Tots els moviments s’han de realitzar el més ràpid possible, però sense córrer, sense
atropellar, ni empènyer els altres.
• Els alumnes no s’aturaran fins arribar al punt de reunió: el jardí de l’escola.
• Els alumnes han de realitzar aquest exercici en silenci i amb sentit d’ordre i ajuda mútua, per
a evitar atropellaments i lesions, ajudant els que tenguin dificultats o sofreixin caigudes.
• Els alumnes han de realitzar aquesta pràctica d’evacuació respectant el mobiliari i
l’equipament escolar.
• En el cas que en les vies d’evacuació existeixi qualque obstacle que pugui dificultar la sortida,
serà apartat, si fos possible, perquè no provoqui caigudes o deterioració de l’objecte.
• En cap cas, l’alumne tornarà enrera.
• L’alumne romandrà sempre unit al seu grup de classe, fins i tot quan es trobi en el lloc exterior
de concentració, a fi de facilitar el recompte del seu grup.
• Si en sonar el senyal d’alarma es trobàs als serveis o en altres dependències del centre, en
arribar al lloc de reunió l’alumne s’incorporaria al seu grup, si fos possible.
Rutes de sortides d’emergència:


A cada aula hi ha exposades en un tauló les normes d´evacuació de l´edifici (vegeu fulls
adjunts).



A tots els passadissos hi ha un pla de la planta corresponent amb el camí a seguir en cas
d´evacuació (vegeu fulls adjunts).
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5.2.

Ampliació d’aules a l’IES Arxiduc Lluís Salvador

A començament de curs el cap d’estudis adjunt responsable de l’ampliació d’aules a cada
institut explicarà al professorat de l’EOI destinat allà el pla d’evacuació de cada institut per tal
que el professorat el transmeti a l’alumnat.
A tots els passadissos dels instituts hi ha un pla de la planta corresponent amb el camí a seguir
en cas d´evacuació.
5.3.

Ampliació d’aules a l’IES Ses Estacions

A començament de curs el cap d’estudis adjunt responsable de l’ampliació d’aules a cada
institut explicarà al professorat de l’EOI destinat allà el pla d’evacuació de cada institut per tal
que el professorat el transmeti a l’alumnat.
A tots els passadissos dels instituts hi ha un pla de la planta corresponent amb el camí a seguir
en cas d´evacuació.
5.4.

Ampliació d’aules a l’IES Joan Maria Thomàs

A començament de curs el cap d’estudis adjunt responsable de l’ampliació d’aules a cada
institut explicarà al professorat de l’EOI destinat allà el pla d’evacuació de cada institut per tal
que el professorat el transmeti a l’alumnat.
A tots els passadissos dels instituts hi ha un pla de la planta corresponent amb el camí a seguir
en cas d´evacuació.
5.5. Ampliació d’aules a l’IES Guillem Sagrera
A començament de curs el cap d’estudis adjunt responsable de l’ampliació d’aules a cada
institut explicarà al professorat de l’EOI destinat allà el pla d’evacuació de cada institut per tal
que el professorat el transmeti a l’alumnat.
A tots els passadissos dels instituts hi ha un pla de la planta corresponent amb el camí a seguir
en cas d´evacuació.
6. Projecte lingüístic de l’EOI de Palma
6.1 Introducció: Què és el projecte lingüístic?
El projecte lingüístic de centre és el document marc que serveix perquè un centre educatiu de
les Illes Balears sostingut amb fons públics estableixi el tractament de les llengües
d’ensenyament. Aquest tractament de les llengües abasta des de l’enfocament curricular de les
llengües que s’hi ensenyen fins a l’ús institucional i de relació interna i externa que s’hi estableix
com a comunitat educativa i com a part de l’Administració pública de les Illes Balears.
Els projecte lingüístic de centre es basa en les disposicions legals i normatives que s’esmenten
a l’Annex I del present document. Segons aquesta normativa, el projecte lingüístic forma part
de la programació general anual i, amb les aportacions que hi pugui fer el claustre de professors
i tenint present que el consell escolar té competència per avaluar-lo, l’ha d’aprovar el director
del centre.
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c) Continuar l’ús del català en la documentació escrita inherent a l’actuació curricular i didàctica
del centre: projecte educatiu del centre, programació general anual, programacions
didàctiques.
d) Fer compatible l’ús del català amb altres idiomes en documentació escrita més específica de
cada departament: informacions i instruccions, material didàctic, xarxes socials...
e) Establir mesures i canals interns d’assessorament lingüístic en català, per quan siguin
necessàries.
6.5 Fonament legals
-Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
-Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de
desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
-Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística, modificada per la Llei 1/2016, de 3 de
febrer. Article 17 i següents.
-Decret 100/1990, de 29 de novembre, que regula l’ús de les llengües oficials de l’Administració
de la CAIB.
-Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 12 d’agost de 1994, sobre l’ús de la
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua vehicular en l’ensenyament no
universitari.
–Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia
de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes Balears.
–Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de dia 12 de maig de 1998, per la qual es
regulen els usos de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament
en els centres docents no universitaris de les Illes Balears.
–Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l’exigència de coneixement de les
llengües oficials al personal docent.
-Decret 120/ 2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts
d’educació secundària.
-Decret 45/2016, per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües
estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.
- Instruccions d’organització i funcionament de les escoles oficials d’idiomes per al curs 20162017.
7. Pla de qualitat de l’EOI de Palma
7.1 Fonaments legals
-

Article 122 bis de la LOMCE.

-

Article 132 de la LOMCE.
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7.2 Nou professorat. Actuacions incloses dins aquest pla de qualitat educativa
7.2.1 Programació d’aula
Preparació de la primera programació d’aula del curs. Es convocaran dues reunions d’un màxim
de 30 minuts entre cada professor nou en el centre i un responsable del departament (cap de
departament o coordinador).
a) A la primera reunió es tractarà de la programació específica d’aula concreta d’un dia de
classe d’un dels nivells/cursos que imparteix el professor.
El professorat nou convocat haurà de presentar i explicar la seva programació d’aula del dia de
classe triat. El cap de departament/coordinador contribuirà amb els seus punts de vista i la seva
experiència al respecte.
Aquesta reunió tindrà lloc un divendres no lectiu del primer trimestre.
b) A la segona reunió s’analitzarà per part del professor i del cap de departament/coordinador
el resultat de l’aplicació efectiva dins l’aula de la programació d’aula. Aquesta reunió tindrà lloc
un divendres no lectiu del primer trimestre.
7.2.2 Pràctica d’observació d’aula.
a) Per tal d’aprofitar els diversos enfocaments de metodologia dins l’aula, es facilitarà
l’observació d’aula dins cada departament i, si cal, l’observació d’aula inter-departamental al
llarg de tot el curs.
b) Pel que fa a la planificació del calendari, el professorat nou, com es fa a molts altres països
europeus fa anys, començarà fent observacions d’aula del professorat amb experiència docent.
La direcció del centre comunicarà al professorat un calendari d’observacions d’aula. Després,
serà el professorat amb experiència docent el que farà la seva observació d’aula de manera
recíproca.
c) És essencial que després de cada reunió es faci un intercanvi d’idees sobre l’observació d’aula
(feed-back) entre els dos professors participants.
d) La prefectura d’estudis del centre organitzarà i facilitarà la posada en marxa d’aquestes
observacions pel que fa a l’horari del professorat.
7. 3 Estandardització de la correcció de proves
a) Els caps de departament establiran un calendari dels divendres no lectius per tal d’organitzar
sessions de estandardització de correcció de proves dins els seus departaments.
b) Els caps de departament lliuraran un calendari d’aquesta activitat a la prefectura d’estudis
del centre.
c) Dins a cada departament, la prefectura de departament podrà designar un nombre de
professors (preferentment coordinadors) per coordinar la correcció de proves. Aquest
professorat supervisarà els resultats de les proves d’avaluació contínua i de certificació per tal
d’assegurar el compliment dels criteris de correcció establerts a cada departament.
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d) Es podran organitzar enquestes de satisfacció d’alumnat i del professorat sobre els aspectes
acadèmics i administratius.
7. 4 Seguiment del pla de qualitat
La comissió de coordinació pedagògica del centre, com a òrgan de coordinació de l’equip
directiu i la totalitat dels departaments, serà informada del pla de qualitat educativa i en farà el
seguiment. Aquest pla de qualitat estarà inclòs al Projecte Educatiu del Centre.
8. Projecte de convivència del centre
8.1 Diagnòstic actual de la convivència del centre.
Actualment no hi ha cap mena de conflicte, principalment degut al perfil de l’alumnat d’escoles
oficials d’idiomes: més del 95 % del nostre alumnat és major de 18 anys; es tracta d’un
ensenyament no obligatori per la qual cosa els nostres alumnes accedeixen voluntàriament a
aquest tipus d’ensenyament; els alumnes tenen dos dies de classe setmanals dues hores cada
dia (més un divendres al mes dues hores també) la qual cosa implica que, generalment, ve just
a classe i després se’n va. A més, la gran majoria de les persones matriculades tenen tasques
professionals, acadèmiques i familiars.
8.2 Respostes que el centre dóna a les situacions problemàtiques
a) Basar-se en el Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els
deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts
amb fons públics de les Illes Balears (BOIB Núm. 187 de 23-12-2010).
b) En el cas que hi hagués un conflicte es nomenaria un instructor, s’escoltarien les parts en
conflicte, es reuniria la comissió de convivència, el director prendria una decisió i, després,
n’informaria a les parts en conflicte i al Consell Escolar del centre.
8.3 Relació amb les famílies i amb els serveis i recursos del nostre entorn.
a) Normalment no cal contactar amb pares d’alumnes menors d’edats i quan s’ha fet han estat
casos puntuals i sense gaire importància; pel que fa els serveis socials i sanitaris del nostre
entorn no ens hem vist en la necessitat de contactar-los.
b) Sempre hi ha hagut en aquesta escola un bon clima de convivència i la voluntat de la direcció,
del seu Consell Escolar i del seu claustre és mantenir-lo com fins ara. Pel que fa a procediments
específics d’actuació per prevenir casos de violència i de assetjament escolar, comptarem amb
l’opinió de la comissió de convivència del centre, del Consell Escolar i de l’equip directiu.
Per a resumir, només es pot demanar que la convivència en aquesta escola continuï sent
tant bona com ha estat fins ara. De totes maneres, la comissió de convivència es reunirà per a
analitzar les incidències produïdes, en el cas que n’hi hagi, com també per a elaborar i elevar a
la consideració del Consell Escolar noves propostes per a la possible millora de la convivència.
8.4 Composició de la comissió de convivència.
a) El director del centre;
b) Un cap d’estudis;
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c) Un representant del professorat;
d) Un representant del personal d’Administració i Serveis;
e) Un representant de l’alumnat.
9. Canals de difusió, seguiment, avaluació i modificació del PEC
Tal i com recullen les Instruccions, el PEC estarà a l'abast de tothom que el vulgui consultar a la
pàgina web de l'escola. El professorat haurà d’informar al seu alumnat de l’existència del
mateix. Les modificacions que, si s’escau, es facin anualment, es recolliran a la PGA i a la
memòria de final de curs. Anualment es podrà fer una valoració del grau d'assoliment del PEC i
fer propostes de millora o modificació que es recolliran a la memòria final.
10. Normativa
10.1. Marc normatiu estatal


Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (amb les
modificacions exposades a la disposició primera de la LOE).



Reial decret 1837/1986, de 22 de agost pel qual es crea l´Escola Oficial d´Idiomes de
Palma de Mallorca.



Ordre del 17 de setembre de 1986 per la qual s´autoritza a l´Escola Oficial de Palma de
Mallorca a impartir els idiomes de francès i d´anglès.



Ordre del 10 de juny de 1987 per la qual s´autoritza a l´Escola Oficial de Palma de
Mallorca a impartir els idiomes d’alemany i de català.



Ordre del 2 de juny de 1992 per la qual s´autoritza a l´Escola Oficial de Palma de Mallorca
a impartir espanyol llengua estrangera.



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 (BOE nº 106, de 4 de maig de 2006)
(Articles 59, 60 i 61 del capítol VII "Enseñanzas de idiomas")

Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics
del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades por la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació (BOE nº4, de 4 de gener de 2007)

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 especial d’anglès adaptades
a la modalitat d’educació a distància. (BOE 19/06/2008 núm. 148).
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Orden EDU/3377/2009, de 7 de diciembre, por la que se establecen los currículos
y las pruebas correspondientes a los cursos especializados para el perfeccionamiento
de competencias en idiomas de niveles C1 y C2 del Consejo de Europa impartidos en
las Escuelas Oficiales de Idiomas.

ORDEN ECD/1211/2014, de 8 de julio, por la que se regulan las características y
se establecen la estructura, el currículo y las pruebas correspondientes al nivel avanzado
de las enseñanzas de régimen especial de inglés, adaptadas a la modalidad de
educación a distancia en el ámbito territorial de gestión del Ministerio de Educación
Cultura y Deporte (BOE 14/07/2014 núm. 170)
10.2 Marc normatiu autonòmic


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

 Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 2 de març de 1992, per la qual s’autoritza a
l´Escola Oficial de Palma de Mallorca a impartir els idiomes de àrab, italià i rus.
 Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús i l'ensenyament de i en llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes Balears.
 Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports, de dia 12 de maig de 1998, per la qual
es regulen els usos de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua
d'ensenyament en els centres docents no universitaris de les Illes Balears.
 Decret 120/2002, del 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels
instituts d’educació secundària (ROC).
 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.


Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la CAIB.

 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 (BOIB núm.
12 de 24 de gener de 2008).
 Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 16 d’abril de 2008, per la qual es regula
el procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als
ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al curs 2008-2009.
 Resolució del Director General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de
3 de febrer de 2009 per regular la permanència extraordinària en un nivell dels
ensenyaments d’idiomes de règim especial (BOIB Núm. 22 de 12 de febrer de 2009).
 Decret 6/2010, de 22 de gener, de currículum dels ensenyaments del nivell bàsic
d'idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears(BOIB Núm. 16 de 2 de febrer de
2010).
 Acord del Consell de Govern de dia 28 de maig de 2010 de correcció d'errades materials
en l'Annex al Decret 6/2010, de 22 de gener, de currículum dels ensenyaments del nivell
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bàsic d'idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears(BOIB Núm. 91 de 17 de
juny de 2010).
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 d'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).



Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels
alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb
fons públics de les Illes Balears.



Resolucions del conseller d’Educació i Cultura de 4 de juny de 2010 per la qual s´implanta
xinès a l´Escola Oficial d´Idiomes de Palma de Mallorca.



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.



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.
BOIB núm. 69 de 10 de maig de 2011: Organització i funcionament dels nivells C1 i C2.
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.
Resolució del conseller d'Educació i Universitat de dia 1 de setembre de 2016 per la qual
s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament de de les escoles oficials
d'Idiomes de les Illes Balears per al curs 2016-17.
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, per la qual es
convoquen les proves de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes per a
l'alumnat participant en el programa EOIES el curs 2016-17.
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual es dicten
instruccions per a l'elaboració de les proves de certificació unificades per a l'alumnat
oficial i lliure de les Escoles Oficials d'Idiomes de les Illes Balears per al curs 2016-17.
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual es dicten
les instruccions sobre l'organització dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels
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ensenyaments de règim especial d'anglès en la modalitat d'educació a distància, That's
English!, per al curs 2016-2017.
Resolució del director general de Planificació Ordenació i Centres de 10 de gener de
2017 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats
idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2017.
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