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1. Introducció  
L'aprenentatge d’idiomes és una opció o una necessitat de formació contínua per a un gran 
nombre d'aprenents adults. La millora en el coneixement d’idiomes s'ha d'inscriure en el marc 
de les polítiques del  Consell  d'Europa, i  els nivells de competència a assolir  es defineixen  
d'acord amb els nivells fixats en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. 

Les Escoles Oficials d’Idiomes amb la seva oferta per a estudiants oficials i lliures han estat  
tradicionalment els llocs d'aprenentatge per a aquest tipus d'ensenyaments. Tanmateix, degut a 
la limitació de places, a molta gent li és impossible de matricular-s'hi. Molta altra per limitacions 
de temps o per distància, ja ni és planteja d'accedir a l'oferta presencial de les EOIs. És en 
aquest context que s'inscriu l'ensenyament de l'EOI IOC a l'Institut Obert de Catalunya. 

L'EOI IOC és l'oferta educativa de les Escoles Oficials d’Idiomes d'anglès no presencial en la  

modalitat  en línia,  integrada a l'Institut  Obert  de Catalunya, per tal  de facilitar l'extensió de  

l'oferta per tot el territori i garantir la qualitat dels ensenyaments.

L'EOI  IOC  assegura  la  formació  del  seu  alumnat  amb  l'objectiu  que  aquest  assoleixi 

progressivament el nivell  bàsic, el nivell  intermedi i el nivell  avançat de les Escoles Oficials 

d’Idiomes i organitza els exàmens per a l'obtenció de les certificacions oficials corresponents.

2. Objectius generals i per destreses de l'ensenyament 
de l'EOI IOC per als nivells bàsic, intermedi i avançat

D'acord amb el que marca el Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el  

currículum dels ensenyaments d’Idiomes de règim especial, la finalitat d'aquests ensenyaments 

d’Idiomes és capacitar l'alumnat en l'ús efectiu de la llengua com a vehicle de comunicació 

general fora de les etapes obligatòries del sistema educatiu.

Aquests  ensenyaments  d’idiomes  també  volen  fomentar  el  plurilingüisme  en  la  societat 

catalana, prioritzant les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes en la seva vida adulta, tant  

pel que fa a l'adquisició o perfeccionament del coneixement d’idiomes com a la certificació dels 

seus nivells de competència en l'ús d'aquests idiomes.

Nivell bàsic

Té  com a  finalitat  principal  capacitar  l'alumnat  per  a  l'ús  de  l'idioma  de  manera  suficient, 

receptivament i productivament, tant en la forma parlada com escrita, com també per mitjançar  

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 
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bàsics  concrets  de  temes  generals  i  que  continguin  expressions,  estructures  i  lèxic  d'ús 

freqüent.

L'assoliment d'aquesta finalitat comporta la consecució dels següents objectius, generals i per 

destreses:

Objectius generals 

Adquirir l’habilitat o capacitat de: 

1. Utilitzar les habilitats lingüístiques bàsiques, tant productives com receptives, per fer ús de la 

llengua com a mitjà  de  comunicació  i  d’expressió  personal,  per  tal  de  satisfer  necessitats 

bàsiques de la vida quotidiana. 

2.  Utilitzar  les  experiències  i  coneixements  previs,  tant  lingüístics  com  socioculturals,  per 

construir els nous aprenentatges. 

3. Aprofitar totes les ocasions possibles d’exposició i interacció amb la nova llengua, incloses 

les que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació. 

4. Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin resoldre situacions de comunicació en 

els contextos més habituals. 

5. Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin avaluar i continuar l’aprenentatge de 

l’idioma un cop superat el Nivell bàsic. 

6. Adoptar una actitud oberta davant d’elements o situacions no característiques de la llengua 

pròpia que apareguin en el discurs. 

Objectius per destreses 

1. Expressió i interacció oral 

Fer anuncis i presentacions breus, preparades prèviament, sobre temes i activitats de la vida 

quotidiana. 

Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació habituals i 

en converses curtes, amb la col·laboració d’una persona interlocutora. 

Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions de 

la vida quotidiana. 

2. Expressió i interacció escrita 

Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida quotidiana, 

seguint  les convencions i  formats adequats a cada tipus de text,  i  utilitzant  frases simples  

connectades amb elements de cohesió bàsics. 

3. Comprensió oral 

Comprendre l’essencial  de missatges  breus,  clars  i  senzills,  articulats  amb claredat  i  certa 

lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes coneguts, per satisfer necessitats 

bàsiques. 
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Extreure  els  punts  principals  i  la  informació  detallada  de  textos  orals  emesos  per  mitjans 

audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones condicions acústiques i  

sempre que es pugui tornar a escoltar-ne alguns fragments. 

4. Comprensió lectora 

Comprendre les idees principals de textos curts, sobre temes habituals o familiars, amb l’ajut 

del context i del suport visual i icònic. 

Localitzar informació específica en textos de diversa tipologia, per satisfer necessitats bàsiques 

de la vida quotidiana. 

Nivell intermedi 

El nivell intermedi té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per a l’ús de l’idioma amb certa 

seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant de forma parlada com escrita, així 

com per  mitjançar  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 quals es té un interès personal. 

L’assoliment d’aquesta finalitat comporta la consecució dels següents objectius, generals i per 

destreses: 

Objectius generals 

Adquirir l’habilitat o capacitat de: 

1.  Utilitzar  l’idioma  com  a  mitjà  de  comunicació  en  situacions  de  la  vida  quotidiana,  en 

situacions d’aprenentatge i com a mitjà d’expressió personal. 

2. Identificar les característiques principals de la llengua objecte d’aprenentatge per contrast i  

comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan s’escaigui. 

3.  Optimitzar les oportunitats d’exposició  i  interacció amb la nova llengua, incloses les que 

proporcionen les tecnologies de la informació i  la  comunicació,  per ampliar  i  consolidar els 

coneixements de l’idioma, dins i fora de l’aula. 

4. Ampliar les estratègies comunicatives i d’aprenentatge adquirides en el nivell anterior. 

5. Analitzar les pròpies necessitats comunicatives, controlar el propi procés d’aprenentatge de 

la llengua i avaluar els objectius assolits. 

6.  Prendre  consciència  que  l’aprenentatge  d’una  llengua  demana  voluntat  i  dedicació,  i 

requereix un treball constant i sistemàtic. 

Objectius per destreses 

1. Expressió i interacció oral 

Fer presentacions senzilles i  preparades sobre temes de la  seva especialitat,  explicant  els 

punts importants amb força precisió. 

Iniciar  i  mantenir  converses  i  intervenir  en  discussions  en  llengua estàndard,  sobre  temes 

generals o relacionats amb la seva feina, respectant les convencions socials. 
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Comunicar-se de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i d’aprenentatge, per 

explicar una història, compartir idees i informació o expressar sentiments. 

2. Expressió i interacció escrita 

Escriure textos curts sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de temes generals,  

adequant el lèxic i les estructures al tema i a la situació comunicativa. 

Escriure cartes personals informals i semi-formals, seguint les convencions i formats adequats 

a cada tipus de text. 

3. Comprensió oral 

Comprendre el missatge general, les idees principals i  els detalls fàcilment identificables en 

textos orals, sobre temes generals, en llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat 

normal en converses cara a cara. 

Comprendre l’essencial de textos orals emesos pels mitjans de comunicació, sobre temes de la 

vida quotidiana i del seu interès. 

4. Comprensió lectora 

Comprendre les idees principals i localitzar informació específica en textos de diversa longitud i 

tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa. 

Nivell avançat

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’assoliment d’aquesta finalitat comporta la consecució dels següents objectius, generals i per 
destreses: 

Objectius generals

Adquirir l’habilitat o capacitat de:

1. Utilitzar l’idioma amb eficàcia, de forma fluida i amb un grau elevat de precisió, en un ventall 

ampli de situacions de la vida quotidiana, d’aprenentatge i d’altres, i com a mitjà d’expressió 

personal,  mostrant  cert  domini  dels  seus  aspectes  formals  i  discursius,  un  grau  elevat 

d’adequació del discurs a la situació comunicativa i una riquesa lèxica.

2. Optimitzar el coneixement dels valors d’altres cultures, havent-los contrastat amb els valors 

propis, amb l’objectiu d’afavorir i enriquir la comunicació.

3.  Utilitzar  les  estratègies  lingüístiques  i  d’aprenentatge  desenvolupades,  per  reflexionar  i 

corregir els propis errors i deficiències en l’expressió i en la comprensió, tant orals com escrites.
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4. Mostrar un cert domini dels usos i convencions socials de la llengua i dels diferents registres. 

Reconèixer i entendre diferents varietats de la llengua.

5. Continuar l’aprenentatge de la llengua objecte d’estudi i, fins i tot d’altres llengües, deforma 

autònoma, un cop acabats els estudis d’aquest nivell.

6.  Integrar  i  combinar  el  conjunt  de les  competències,  habilitats,  estratègies i  actituds que 

formen part del bagatge personal previ o adquirit al llarg del procés d’aprenentatge d’un o més 

idiomes, per desenvolupar una competència plurilingüe i pluricultural.

Objectius per destreses

1. Expressió i interacció oral

Fer presentacions i intervencions llargues, amb objectius i funcions diverses, estructurades de 

manera coherent i entenedora.

Participar en converses, discussions i debats sobre temes generals, argumentant les seves 

opinions i utilitzant les estratègies discursives adequades.

Comunicar-se de manera apropiada, en diversitat de situacions, sobre una àmplia gamma de 

temes relacionats amb àmbits del seu interès.

2. Expressió i interacció escrita

Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, amb objectius i funcions diverses sobre una 

àmplia  gamma  de  temes,  expressant  i  argumentant  les  seves  opinions,  i  els  punts  més 

rellevants, amb precisió i domini dels diferents registres.

3. Comprensió oral

Comprendre el missatge global, les línies argumentatives i els detalls rellevants de textos orals  

sobre  temes  concrets  i  abstractes  en  llenguatge  estàndard  ,  articulats  a  velocitat  normal,  

provinents de fonts diverses (els mitjans de comunicació, pel·lícules, conferències, discursos, 

missatges enregistrats, converses telefòniques i cara a cara).

4. Comprensió lectora

Comprendre  sense  dificultat  textos  llargs  i  de  certa  complexitat  sobre  temes  concrets  i 

abstractes,  identificar-ne les  idees  principals  i  la  intenció  comunicativa,  i  localitzar-hi  la 

informació específica.

Extreure conclusions de textos argumentatius d’estructura clara 
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3. Criteris metodològics

La metodologia i continguts de l'EOI IOC han de permetre a les persones la preparació per a la 

presentació a les proves per a l’obtenció del certificats oficials de nivell bàsic, de nivell intermedi 

i de nivell avançat establerts pel Departament d’Ensenyament i que són competència exclusiva 

d’aquest.

Els  continguts  didàctics  responen  consegüentment  a  les  característiques  singulars  dels 

ensenyaments no presencials adreçats a les persones adultes amb una metodologia plenament 

interactiva de forma que es desenvolupin les capacitats d’auto-aprenentatge i treball autònom.

Els continguts i recursos didàctics utilitzen respectivament l’anglès com a llengua vehicular i  
d’aprenentatge i el català com a llengua de referència.

Els objectius, continguts i competències d'aprenentatge corresponen plenament als establerts 

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

ensenyaments d’idiomes de règim especial, nivell bàsic, intermedi i avançat, tot adequant-se 

als objectius i metodologia del model educatiu de l’ Institut Obert de Catalunya. 

Els materials en línia de l'EOI IOC han estat desenvolupats i adaptats al currículum esmentat, 

per una empresa adjudicatària mentre que la impartició dels cursos en línia és responsabilitat 

del professorat de l'IOC. 

Per aquesta raó, l'actual metodologia de treball de l'EOI IOC contempla:

• Les orientacions  d'aprenentatge  que  guien  el  projecte  EOI  IOC,  això  és,  el  model 

d'aprenentatge que guia els objectius, els continguts i les competències del currículum 

de les Escoles Oficials d’Idiomes.

• La  coordinació  entre  l'IOC  i  l'empresa  adjudicatària,  l'acompanyament  pedagògic  i 

tutorial de l'alumnat i els documents per a professorat o alumnat. Tant les persones 

com els documents que integren el nostre procés d'aprenentatge queden descrits tot 

seguit.

Les persones 

L'alumnat és el centre del projecte EOI IOC. El currículum de les Escoles Oficials d’ Idiomes, 

apart  d'un aprenentatge  de l'idioma centrat  en l'alumnat  contempla continguts estratègics  i 

actitudinals que afavoreixin l'aprenentatge actiu,  transferible a altres àmbits de la  vida dels 

alumnes més enllà de l'estudi  dels idiomes.  En aquest sentit,  comparteix objectius amb el 

Projecte Educatiu de l'IOC quant a flexibilitat, atenció personalitzada i aprenentatge compartit i  

significatiu.

La direcció de l'IOC participa en totes les decisions com a responsable últim, aportant la seva 

experiència com a professor i gestor d'ensenyaments en línia. 

L'Àrea  d'Ensenyament  d’Idiomes  del  Departament  d'Ensenyament  assessora  l'equip 

directiu de l'EOI IOC pel que fa a qüestions curriculars i d'elaboració de proves de certificat. 
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L'equip directiu de l'EOI IOC gestiona l'EOI IOC en l'àmbit acadèmic i administratiu. Aquest 

equip  es  coordina  permanentment,  d'una  banda  amb  l'Àrea  d'Ensenyament  d’Idiomes del 

Departament d'Ensenyament, de l'altra, amb l'equip de coordinació de l'empresa adjudicatària 

dels materials. 

L'equip directiu de l'EOI IOC s'encarrega també de la dinamització d’espais Moodle d’interès 

general, com ara la Comunitat EOI. 

L'equip  de  professorat  coordinador  de  l'EOI  IOC  coordina  les  tasques  del  professorat 

col·laborador. Cada mòdul té un coordinador de referència que se'n fa càrrec del funcionament 

del  mòdul.  Aquest  equip  dóna  suport  directe  al  professorat  col·laborador  en  qüestions 

pedagògiques i assegura el funcionament de les aules d'idioma segons les orientacions dels 

calendaris de treball i feedback i de les Guies de professorat i d'alumnat de l'EOI IOC.

L'equip de suport de l'empresa adjudicatària  dóna suport   al professorat coordinador de 

l'IOC en la tasca d'acompanyament acadèmic dels alumnes dins el campus d'idioma. L'equip de 

suport de l'empresa està en contacte permanent amb la direcció acadèmica de l'EOI IOC i no 

pren cap decisió que no hagi estat orientada prèviament per l'equip coordinador de l'EOI IOC.

El professorat col·laborador acompanya l'alumnat, duent a terme tasques tant pedagògiques 

com d'orientació i tutoria, entre les quals, informar sobre la conveniència de determinats canvis 

de nivell a l’inici del curs; informar sobre el calendari de treball i feedback; informar del sistema 

d'avaluació  i  del  mètode  de  correcció;  avaluar  l'alumnat;  ajudar  l'alumnat  a  planificar 

l'aprenentatge  individual  i  cooperatiu,  per  tal  que  no  es  produeixin  situacions  d'angoixa  o 

abandonament; decidir sobre l'avaluació final de l'alumne excepte per als mòduls de prova de 

certificat. 

Els documents per a professorat

Donada la naturalesa de l'EOI IOC, alguns d'aquests documents marc són en català i altres són 

en anglès.

Concreció Currícular de l'EOI IOC: el present document.

Currículum de les Escoles Oficials  d’Idiomes:  Decret  4/2009,  de 13 de gener,  pel  qual 

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

referent absolut de les Programacions de l'EOI IOC, així com de les proves de certificat de 

nivell bàsic, i intermedi i avançat de l'EOI IOC.

Programació didàctica de mòdul:  l'elabora l'equip directiu de l'EOI IOC en cooperació amb la 

coordinació  de l'empresa adjudicatària,   a l'inici  de cada semestre  i  és l'eina que planifica 

l'aprenentatge de l’alumnat. Conté els continguts i les activitats organitzades i temporitzades, es 

proposa la metodologia de treball, els recursos, els criteris i l'avaluació. 
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Guia del  tutor:  descripció  dels  procediments  d'aula,  de  les tasques del  professorat,  de la 

tipologia de missatges que els professors trobaran i  d'allò que és essencial  per a la gestió 

d'aula de la plataforma de l'empresa adjudicatària.

Manual d'ús de l'empresa adjudicatària per al tutor: guia detallada per al professorat de la 

plataforma d'Idioma de l'empresa adjudicatària.

Criteris d'avaluació de tasques d'expressió i interacció escrita i d'expressió i interacció 

oral:  taules descrivint  els criteris  de correcció per tal  d'avaluar  l'expressió oral  i  l'expressió 

escrita en els lliuraments dels alumnes

Calendari de treball i feedback (CTF): document amb les dates per a entrades de tasques del 

fòrum de classe,  amb les dates per als  lliuraments orals i  escrits  i  amb les dates quan el  

professorat col·laborador ha de publicar el feedback per a l'alumnat.

Els documents per a l'alumnat 

Aquests documents es troben o bé a l'espai  Comunitat  EOI o bé a les aules  de mòdul de 

l'alumne

FAQs - Preguntes més freqüents: guia bàsica per entendre els estudis de l'EOI IOC i navegar 

per la plataforma d’idiomes.

Guia de l'alumne: document amb tota la informació que l'alumnat necessita per dur a terme el 

seu aprenentatge a l'EOI IOC.  

Calendari  de  treball  i  feedback  per  nivells:  extracte  entenedor  del  les  programacions 

didàctiques amb calendari entenedor de quan obren les unitats i els tests finals d'unitat, amb les 

dates clau per al lliuraments d'activitats avaluables i per a les entrades de fòrum avaluables. 

Objectius  i  continguts:   extracte  entenedor de  les  programacions  didàctiques,  amb  els 

continguts i els objectius d'aprenentatge detallats de totes les unitats del mòdul

2B seguiment i certificat de nivell bàsic: explicació de l'avaluació mitjançant prova presencial 

de certificat com a únic mitjà per aprovar el nivell bàsic.

3B seguiment  i  certificat  de  nivell  intermedi:  explicació  de  l'avaluació  mitjançant  prova 

presencial de certificat com a únic mitjà per aprovar el nivell intermedi.

Què sabré fer quan acabi el nivell bàsic a 2B?:  els objectius generals i per destreses del 

nivell bàsic perquè l'alumnat visualitzi cap a on el porten els quatre primers mòduls de l'EOI  

IOC.
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Què sabré fer quan acabi el nivell intermedi a 3B?: els objectius generals i per destreses del 

nivell intermedi perquè l'alumnat visualitzi cap a on el porten els sis mòduls de l'EOI IOC.

4. Currículum, estructura dels estudis i certificats

La  creixent  diversitat  lingüística  que  s’observa  a  l’Europa  del  segle  XXI  i,  de  retruc,  les 

necessitats de la ciutadania d’adquirir diferents nivells de competència lingüística en diversitat 

d’idiomes, marquen l’enfocament d’els currículums de les Escoles Oficials  d’Idiomes de les 

quals l'EOI IOC és l'oferta en línia. 

ENLLAÇ AMB EL CURRÍCULUM DE LES ESCOLES OFICIALS de l'EOI IOC

Per tal de fomentar i facilitar l’aprenentatge d’idiomes i contribuir a la millora de la comprensió 

entre  ciutadans,  i  a  la  comunicació  intercultural  entre  els  pobles,  s’han  incorporat  als 

currículums les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu 

Comú de Referència per a les Llengües, tant en la seva estructura com en els seus continguts.

Estructura del currículum amb observacions metodològiques

L’estructura  del  currículum  parteix  de  la  consideració  de  la  llengua  com  a  instrument  de 

comunicació entre cultures i comunitats. En la societat catalana, que compta amb una llengua 

pròpia, la catalana, a més de la llengua castellana, s’ha donat sempre una especial rellevància  

al fet d’afavorir les actituds de la ciutadania envers l’aprenentatge de llengües, la qual cosa es 

palesa en la pròpia estructuració dels continguts curriculars. 

Aquests  currículum té  com a  premissa  fonamental  el  context  descrit  i  les  característiques 

particulars de les persones destinatàries. L’enfocament en l’ensenyament de les llengües que 

se’n  desprèn ha de conduir  progressivament  l’alumnat,  persones adultes amb diversitat  de 

necessitats, a la conscienciació i l’autonomia en els aprenentatges de llengües per tal de poder 

continuar-los al llarg de la seva vida, amb el suport de les noves tecnologies de la informació i 

la comunicació. 

Per  tot  això  es  dóna  especial  rellevància  a  la  definició  de  nivell  i  als  objectius  en  clau 

competencial, i es prioritzen els continguts actitudinals que han d’afavorir els aprenentatges. 

Objectius

El currículum de cada nivell inclou els objectius generals i els objectius per destreses que li són 

propis. Aquests objectius descriuen en termes competencials les habilitats i capacitats que cal 

assolir per completar amb èxit la finalitat de cada nivell.
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Continguts

Els continguts s’han descrit d’acord amb la finalitat dels ensenyaments d’idiomes i els objectius 

generals i per destreses establerts per a cada nivell. Aquests continguts s’agrupen en dues 

grans  categories,  els  corresponents  a  les  competències  generals  i  els  de  la  competència 

lingüística comunicativa de cada idioma. 

Els diferents apartats que configuren la competència lingüística comunicativa – competència 

pragmàtica, competència discursiva i competència lingüística - consten de llistats d’ítems que 

es  presenten  de  forma  aïllada,  encara  que  no  s’ha  d’interpretar  que  s’hagin  d’ensenyar  i  

aprendre d’aquesta manera, sinó que s’han de relacionar entre ells per organitzar seqüències 

didàctiques. Aquesta tasca correspon a la concreció curricular que ha hagut de fer l'EOI IOC. 

Finalment,  la  concreció  en  seqüències  didàctiques  es  reflecteix  en  les  programacions 

corresponents.  

Degut a l'especificitat de l'EOI IOC, els continguts inclouen una prova de nivell inicial en línia  
per determinar el mòdul en què es matricularan els alumnes preinscrits. La correcció de la 
prova de nivell és automàtica. L'IOC obre i tanca la prova d'acord amb les seves necessitats i  
intervé per canviar-ne els continguts segons criteris acadèmics. Les proves de nivell s'adeqüen 
a la seqüenciació modular de l’IOC.

Pel que fa a les unitats didàctiques, aquestes desenvolupen els continguts de cada mòdul.  
Cada unitat comença amb una introducció i l'enunciat dels objectius. Les unitats es divideixen 
en  diferents  parts  que  concreten  el  seu  contingut  utilitzant  recursos  didàctics  multimèdia,  
àudios, podcast, exercicis interactius i activitats d'interacció comunicativa.

Els materials són interactius, amb un disseny amigable i  el disseny de les pantalles facilita 
l'accés als continguts. 

Les  unitats  contenen  exercicis  i  pràctiques  en  les  diferents  destreses  i  estratègies  orals  i 
escrites que contempla el currículum. Els exercicis són de diferent dificultat i interactivitat amb 
estratègies de resolució i activitats d'autoavaluació de diferents tipus (elecció múltiple, mapa 
sensible, fletxes, omplir, resposta oberta, arrossegar...). Les activitats d'expressió i interacció 
oral i les de comprensió oral, especialment importants en un ensenyament no presencial, han 
estat  dissenyades  per  assolir  perfectament  els  objectius  de  cada  curs.  Així,  les  activitats 
consten de materials reals amb diferents tipus d'aprofitaments didàctics.

Els  materials  d'aprenentatge  treballen  estratègies  que  permeten  els  alumnes  esdevenir 
realment autònoms per poder adaptar-se a l'aprenentatge en línia. 

Els continguts contenen instruments que permeten el seguiment de l’alumnat i que procuren la 
millora dels aprenentatges.  També contenen les proves finals  d’avaluació.  Aquestes proves 
finals, n'inclouen una de final d'unitat, amb retroalimentació per a l'alumne, i una de final de 
mòdul. 

Hi  ha una síntesi  de cada unitat,  així  com explicacions  d'ús  de  la  llengua que ajuden els 
alumnes a recapitular i fixar els continguts essencials. Els continguts permeten els alumnes que 
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ho  necessitin,  imprimir  aquestes  síntesis,  així  com  altres  continguts  de  les  unitats  que 
considerin d’interès. 

Els continguts contenen recursos complementaris per a l'alumnat (ampliacions, reforç, lectures 
exercicis...) amb especial incidència a la comprensió lectora, a la comprensió oral, a l'expressió 
i interacció oral i a l'expressió i interacció escrita. 

La tipologia d'aquestes activitats d'ampliació i  reforç permet realitzar actuacions interactives 
com enllaços web, ampliació de coneixements en documents en format pdf, gràfics i esquemes 
animats, comentaris, àudios, vídeos, mapes sensibles i glossaris.

Els materials proposen activitats que permeten posar en pràctica els coneixements adquirits; 
que poden ser realitzades de forma individual i en grups per tots els alumnes, fomentant la 
interacció. Existeixen propostes de temes, documentació i activitats de debat en el Fòrum, que 
permeten  als  alumnes  compartir  informació  i  experiències  així  com plantejar  i  intercanviar 
opinions sobre temes relacionats amb els objectius dels mòduls.

Els continguts que acabem de definir tenen el Currículum de les Escoles Oficials d’Idiomes 

(Decret 4/2009, de 13 de gener) com la referència i guia per a l’ensenyament, l’aprenentatge i 

l’avaluació dels diferents idiomes i nivells, i cal destacar que els objectius que s’hi estableixen 

per a cadascun constitueixen la referència a partir de la qual l'EOI IOC organitza l’avaluació. 

Competències generals

Els continguts de les competències generals són comuns a totes les llengües impartides a l'EOI 

IOC,  i  s’han  agrupat  en  quatre  grans  apartats.  El  primer,  d’importància  cabdal  per  a 

l’aprenentatge d’idiomes en l’edat adulta, és el de les actituds i inclou la descripció d’aquelles 

que  afavoreixen  l’èxit  de  l‘aprenentatge  en  general,  d’aquelles  que  afavoreixen  el  procés 

d’aprenentatge  d’una  llengua  i  d’aquelles  que  afavoreixen  l’adquisició  d’una  consciència 

intercultural. 

Els següents apartats fan referència a la competència sociocultural, que inclou els àmbits i els  

trets distintius de la societat i la cultura de la llengua que s’estudia, als continguts nocionals, i a 

les estratègies i habilitats lingüístiques. 

En aquest darrer apartat, el de les estratègies i habilitats lingüístiques, es distingeix entre les 

estratègies comunicatives per a l’ús de la llengua, tant per a la recepció com per a la producció, 

la interacció i la mediació, i les estratègies per a l’aprenentatge de la llengua que inclouen les 

estratègies cognitives, metacognitives i socioafectives.
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Competències generals

A. Actituds

Els  estudis  sobre  l’aprenentatge  i  l’adquisició  de llengües donen una  gran  importància  als 
factors  psicològics  i  afectius en el  procés d’aprenentatge de la  llengua i  de la  cultura  que 
aquella  representa.  Aquests  factors  exerceixen  la  màxima  influència  en  l’èxit  o  fracàs  de 
l’aprenentatge de la llengua i de les relacions interculturals en què es participa.

Una actitud és una disposició d’ànim que s’aprèn, tot i  que de vegades estigui estretament  
relacionada amb trets de la personalitat.  Per això,  el  professorat  haurà d’esmerçar temps i 
esforços per ajudar l’alumnat a reconèixer el pes de les actituds en el procés d’aprenentatge, a  
identificar les pròpies, i treballar en el desenvolupament de les adequades per aconseguir l’èxit  
en l’aprenentatge.

1. Actituds que afavoreixen l’èxit de l’aprenentatge

2. Actituds que afavoreixen el procés d’aprenentatge d’una llengua

3. Actituds que afavoreixen l’adquisició d’una consciència intercultural

B. Competència sociocultural

El coneixement de la societat i de la cultura de la comunitat o comunitats en què es parla la 
llengua objecte d’estudi és un aspecte del coneixement del món que té especial rellevància en 
el context de l’aprenentatge d’una llengua, ja que és probable que no formi part de l’experiència 
prèvia de l’alumnat o que el seu coneixement estigui deformat pels estereotips.

Aquest coneixement, conjunt de creences i valors que conformen la identitat dels individus i 
dels  pobles,  configura una manera de veure i  d’entendre el  món i  incideix  en  la forma de 
comunicar-se amb els altres. Caldrà desenvolupar en l’alumnat una consciència intercultural 
que li  permeti fer-se conscient i  interpretar les situacions de  comunicació i  les convencions 
socials amb què es trobarà en els seus intercanvis interculturals.

A continuació es llisten els àmbits que poden estar relacionats amb els trets distintius de la 
societat i la cultura de la llengua que s’estudia.

Vida quotidiana

Relacions interpersonals

Valors i creences

Llenguatge corporal

Convencions socials (normes de cortesia)

Comportaments rituals
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C. Continguts nocionals

Entitats:

Relacions:

D. Estratègies i habilitats lingüístiques

1. Estratègies comunicatives per a l’ús de la llengua 

Tant en l’ús de la llengua per part de les persones nadiues com en el procés d’aprenentatge, 
les  persones  (nadius  o  aprenents)  realitzen  actes  comunicatius  en  les  diferents  habilitats  
lingüístiques (parlar, escoltar, escriure o llegir) i posen en funcionament diferents estratègies de 
comunicació.

Les  estratègies  són  un  mitjà  que  la  persona usuària  d’una  llengua utilitza  per  mobilitzar  i 
equilibrar els recursos de què disposa per tal de respondre a les exigències comunicatives de la 
situació i assolir amb èxit un objectiu concret. La utilització d’estratègies comunicatives no s’ha 
d’interpretar com una manera d’esmenar carències lingüístiques o de comunicació, sinó com 
l’aplicació  d’uns  principis  metacognitius:  planificació,  execució,  avaluació  i  reparació,  a  les 
diferents  formes de les habilitats  comunicatives:  la recepció,  la producció,  la interacció i  la 
mediació.

El progrés en l’aprenentatge d’una llengua s’evidencia per la capacitat de l’aprenent de dur a  
terme actes comunicatius i utilitzar estratègies comunicatives.

1.1. Estratègies de recepció (oral i escrita)

1.2. Estratègies de producció (oral i escrita)

1.3. Estratègies d’interacció (oral i escrita)

1.4. Estratègies de mediació

2. Estratègies per a l’aprenentatge de la llengua

Les estratègies d’aprenentatge afavoreixen el procés d’aprenentatge propi en la mesura que, 
d’una banda, promouen que l’alumnat assagi amb el mitjans, les tècniques i els procediments 
que li resultin més rendibles i, de l’altra, estimulen el desenvolupament de l’autonomia i del 
treball col·laboratiu, així com de la responsabilitat en l’aprenentatge.

La  capacitat  d’aprenentatge  també  es  pot  concebre  com  la  predisposició  o  l’habilitat  per 
descobrir  allò que és diferent,  tant  si  es tracta d’una altra llengua, com d’una altra cultura, 
d’altres persones o de nous coneixements. Segons les persones aprenents, el saber aprendre 
pot incloure graus i combinacions de molts aspectes del saber ser, dels coneixements i  del 
saber fer.

Les estratègies que s’enuncien a continuació segueixen els passos del procés d’aprenentatge 
d’una  llengua  i,  encara  que  algunes  d’elles  poden  formar  part  del  bagatge  conscient  o 
inconscient de l’aprenent de llengües, en tots els casos es poden practicar i fer-les conscients 
per tal d’utilitzar-les i automatitzar-les per agilitar l’aprenentatge.
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2.1. Estratègies cognitives

2.2. Estratègies metacognitives

2.3. Estratègies socioafectives

Competència lingüística comunicativa

Els  continguts  relatius  a  la  competència  lingüística  comunicativa  són  específics  per  a  les 

diferents llengües impartides a l'EOI IOC i s’articulen en tres grans apartats: la competència  

pragmàtica, la competència discursiva i la competència lingüística. 

En l’apartat que fa referència a la competència pragmàtica s’inclouen els continguts relatius a 

les funcions i propòsits de la comunicació. L’apartat dedicat a la competència discursiva tracta 

l’organització del discurs, les diferents tipologies textuals i els àmbits d’ús tenint en compte els 

continguts relatius al  text,  entès com a unitat  mínima de comunicació. L’apartat relatiu a la 

competència lingüística se centra en els elements formals de la llengua, que inclouen el lèxic i 

els  aspectes  semàntics,  la  morfosintaxi,  l’ortografia  i  els  aspectes  gràfics,  i  la  fonètica i  la 

fonologia. 

Els continguts relatius a la competència lingüística comunicativa dels nivells bàsic, intermedi i  

avançat  d'anglès,  que  és  la  llengua  que  s'imparteix  en  aquests  moments  a  l'EOI  IOC,  es 

divideixen en: 

1. Competència pragmàtica (funcions, competència sociolingüística) . 

2. Competència discursiva (organització del discurs, textos i àmbits d'ús).

3. Competència  lingüística  (lèxic  i  aspectes  semàntics,  morfosintaxi,  ortografia  i 

aspectes gràfics, fonètica i fonologia).  

Estructura i durada dels estudis d'anglès a l'EOI IOC

Nivell Bàsic (Té com a referència el nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència). Aquest 

nivell es distribueix en els següents mòduls semestrals:

• Modul 1A: 70 hores.

• Mòdul 1B: 70 hores.

• Mòdul 2A: 70 hores.

• Mòdul 2B: 70 hores. En acabar el mòdul, tindrà lloc la prova de certificació de nivell  

bàsic.

Nivell  Intermedi (Té com a referència el nivell  B1 del Marc Europeu Comú de Referència).  

Aquest nivell es distribueix en el següents mòduls semestrals:

• Mòdul 3A: 70 hores.

• Mòdul 3B: 70 hores. En acabar el mòdul, tindrà lloc la prova de certificació de nivell  

intermedi.
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Nivell avançat (té com a referència el nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència). Aquest 

nivell es distribueix en els següents mòduls semestrals:

• Mòdul 4A: 70 hores.

• Mòdul 4B: 70 hores.

• Mòdul 5A: 70 hores.

• Mòdul 5B: 70 hores. En acabar el mòdul, tindrà lloc la prova de certificació de nivell  

avançat.

Certificats

L'EOI IOC i les Escoles Oficials d’Idiomes gestionen i administren les proves per obtenir els 

certificats oficials següents:

• El certificat de nivell bàsic (2B), que correspon al nivell A2 del Marc Europeu Comú 

de Referència.

• Al final del mòdul 2B de l'EOI IOC, l’alumnat es presentarà a una prova específica de 

certificació, gestionada i administrada per l'EOI IOC. Aquesta prova correspon a un 

nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència i  als objectius del currículum de les 

EOI. 

• L'obtenció del certificat de nivell bàsic depèn de la superació d’aquesta prova, amb la 

qual cosa quedarà superat també el mòdul 2B. 

• Aquesta prova ha estat elaborada d'acord amb les prescripcions de la direcció general 

competent i té com a referència els objectius generals, els objectius per destreses i els 

continguts descrits al Decret 4/2009, de 13 de gener.

• L’alumnat que superi amb avaluació positiva la prova de nivell bàsic (al final del mòdul  

2B) obté la certificació acreditativa corresponent. 

• L’IOC ha d’expedir els certificat del nivell bàsic. La qualificació global d’aquest certificat  

és d’apte/apta. 

• El certificat acreditatiu d’haver superat el nivell bàsic permet el pas al nivell intermedi de 

l’idioma corresponent, és a dir, al mòdul 3A. 

• El certificat de nivell intermedi (3B), que correspon al nivell B1 del Marc Europeu 

Comú de Referència.

• L’IOC ha d’expedir el certificat de nivell intermedi. Per a l’obtenció d’aquest certificat és 

necessari  superar una prova específica de certificació al final  del  mòdul 3B, en els 

termes següents: 

• L'organització i continguts els regula el Departament d’Ensenyament .

• Les proves han de mesurar el nivell de competència dels candidats i de les candidates 

en el domini i ús de l’idioma. 

• La qualificació global del  certificat  de nivell  intermedi  és d’apte/apta,  seguida de la  

puntuació numèrica, total i per destreses. 
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• El certificat  de nivell  avançat (5B),  que correspon al  nivell  B2 del  Marc  Europeu 

Comú de Referència.

• L’IOC ha d’expedir el certificat de nivell avançat. Per a l’obtenció d’aquest certificat és 

necessari  superar una prova específica de certificació al final  del  mòdul 5B, en els 

termes següents: 

• L'organització i continguts els regula el Departament d’Ensenyament .

• Les proves han de mesurar el nivell de competència dels candidats i de les candidates 

en el domini i ús de l’idioma. 

• La  qualificació  global  del  certificat  de  nivell  avançat  és  d’apte/apta,  seguida  de  la 

puntuació numèrica, total i per destreses. 

Les proves de certificat tenen com a referent principal el currículum de les Escoles Oficials 

d’Idiomes,  s'elaboren  a  partir  de  documents  escrits  i  orals  autèntics  (extrets  de  premsa, 

televisió, cinema, etc.) i avaluen els diferents aspectes de la competència comunicativa:

• La comprensió oral.

• La comprensió escrita.

• L'ús de la llengua.

• L'expressió i la interacció escrita.

• L'expressió i la interacció oral.

5. Accés als ensenyaments de l'EOI IOC

Per  accedir  a  l'EOI  IOC és  requisit  tenir  divuit  anys  complerts  en  l'any natural  en què  es 

comencin els estudis.

Accés als diferents mòduls:

• Per accedir al mòdul 1A no cal acreditar cap nivell previ de coneixements.

• Per accedir a qualsevol dels altres mòduls:  1B, 2A, 2B,  3A, 3B, 4A, 4B, 5A i 5B  cal 

haver superat el mòdul immediatament anterior o haver acreditat un determinat nivell  

mitjançant el test de nivell de l'EOI IOC o certificat d'EOI / That's English / Universitat  

Catalana/ESOL Cambridge, etc segons la taula de la RESOLUCIÓ ENS/1477/2015, de 

25 de juny, de l'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del 

Departament d'Ensenyament
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Aquesta  taula  es  complementa,  pel  que  fa  a  nivells  inferiors  al  B1  i  d'altres  cursos  del  

Departament d'Ensenyament, amb la taula que figura a la web de l'EOI IOC:

http://ioc.xtec.cat/educacio/idiomes-reconeixement-estudis-convalidacions

L'alumnat  que  acrediti  el  domini  de  competències  suficients  mitjançant  prova  de  nivell  o 

acreditació  pot  incorporar-se a  qualsevol  mòdul  dels  nivells  bàsic,  intermedi  o  avançat,  de 

conformitat amb els procediments que estableixi l'EOI IOC, d'acord amb l'Àrea d'ensenyaments 

d’Idiomes del Departament d'Educació. No obstant això, la ubicació directa de l'alumnat en un 

mòdul  determinat  a  través  d'aquests  procediments  no  suposa  el  reconeixement  acadèmic 

d'haver superat els mòduls anteriors, ni l'obtenció del certificat de nivell corresponent.

Accés i concepte d'antic i nou alumne

1) Un alumne que supera un mòdul i continua estudiant (es matricula al semestre consecutiu) 

ha de fer el mòdul immediatament superior. Si no es matricula aquest semestre, pot intentar  

com  a  nou  alumne  al  semestre  que  li  interessi  i  via  prova  de  nivell,  avançar  mòduls.

2) La prova de nivell només la poden fer els nous alumnes (Nous alumnes són aquells que no 

estan cursant cap mòdul durant el període matrícula- és a dir, o mai han estudiat a l'EOI IOC o 

ha estat al menys 1 semestre sense matricular-se).

3) Si un alumne decideix no continuar durant un nombre de semestres, quan torni a matricular-

se  com  a  nou  pot,  per  descomptat,  no  fer  cap  prova  de  nivell  i  matricular-se  al  mòdul 

immediatament superior al darrer aprovat.
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6. Avaluació

L’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat té com a referència les competències pròpies dels 
nivells d’ensenyament establertes, així com els objectius generals  i per destreses, comuns a 
tots  els  idiomes,  fixats  en el  currículum per a  cada nivell,  i  concretats,  per  cursos,  en les 
respectives programacions didàctiques.

S’entén com a avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat el seguiment sistemàtic, continu i global 
de tot el procés.

S’ha d’informar periòdicament l’alumnat sobre els resultats obtinguts en el procés de valoració 
del seu rendiment acadèmic.

Al  final  de  cada  curs,  la  qualificació  global  de  l’alumnat  serà  d’apte/apta,  seguida  de  la 
puntuació numèrica en el cas dels ensenyaments de nivell intermedi i avançat, o de no apte/no 
apta.

L’alumnat que hagi obtingut una avaluació positiva al final d’un curs pot passar al curs següent 
del mateix nivell.

L'organització dels mòduls de l'EOI IOC es correspon amb els cursos de les EOIs a Catalunya 

de la següent manera:  

• Els mòduls 1A, 1B, 2A i 2B corresponen al Nivell Bàsic (A2) d'anglès (primer i segon 

curs) de les Escoles Oficials d’Idiomes.

• Els mòduls 3A i 3B corresponen al Nivell Intermedi (B1) d'anglès (tercer curs) de les 

Escoles Oficials d’Idiomes.

• Els mòduls  4A,  4B,  5A i  5B corresponen al Nivell  Avançat (B2)  d'anglès (quart  i 

cinquè) de les Escoles Oficials d’Idiomes.

Per superar els  mòduls 2B, 3B i 5B es requereix una prova presencial de certificació del 

nivell  corresponent (nivell  bàsic  per a 2B, intermedi per a 3B i  avançat per a 5B).  Només 

s'obtindrà el certificat de superació del curs una vegada s'aprovi la prova de certificat 

presencial. Trobareu tota la informació sobre aquestes proves a l'apartat 3.2.

En el cas dels mòduls 1A, 1B, 2A, 3A, 4A, 4B i 5A l'avaluació es fa de manera continuada. 

En superar les tasques proposades durant el curs (no hi ha examen presencial), l'alumnat rebrà 

un certificat de l'IOC que ho acredita. En trobareu més informació a l'apartat 3.1. 

A  tots  els  mòduls,  i  per  tal  d'assolir  els  objectius  i  continguts  i  progressar  en  el  seu 

aprenentatge, l'alumnat farà:
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➢ Exercicis pràctics de correcció automàtica (no puntuables)

➢ Proves parcials i de final de mòdul (puntuables)

➢ Entrades de fòrum escrites i de veu (puntuables)

➢ Assignments/ lliuraments escrits i orals (puntuables)

Avaluació contínua als mòduls 1A, 1B, 2A, 3A, 4A, 4B i 5A

En els cursos que no són de final de cicle (1A, 1B, 2A, 3A,  4A, 4B i 5A), i  no tenen prova 

presencial de certificat, l'avaluació es fa de manera continuada, a través de la plataforma 

externa de continguts i les tasques proposades durant el curs. 

En aquests cursos la feina de l'alumnat s’avalua de la següent manera: 

➢ El 30% de la nota es basa en la prova final de mòdul

➢ El 30% es basa en la puntuació mitjana de les proves parcials. 

➢ El 40% restant és una avaluació de les següents tasques: 

• 10% My Notebook/ El meu quadern: Entrades de Class Forum/ Fòrum de classe 

editades i corregides en un document que els alumnes lliuraran a final del mòdul  

(veure punt 3.3).

• 10% Entrades de fòrum orals i escrites

• 20%  Assignments/ Lliuraments d'expressió escrita i oral (veure punt 3.4).

Per aprovar el curs, l'alumnat necessitarà un resultat final global del 65% o superior.

Seguiment del progrés i certificació als mòduls 2B, 3B i 5B

La superació d'aquests mòduls  té com a únic referent una prova específica de  certificació 

presencial i,  per  tant,  l'avaluació  contínua  a  aquests  cursos  té  un  caràcter  merament 

informatiu;  orienta l'alumnat sobre l'assoliment dels objectius generals del  nivell  i  li  permet 

seguir el seu propi procés d’aprenentatge mitjançant els resultats que va obtenint.

La superació de les tasques proposades durant el mòdul no significa la superació del mòdul. 

La  superació  d'aquests  mòduls  només  s'obté  al  superar  l'examen  de  certificat 

corresponent.

Tot  i  així,  el  seguiment del  progrés  de l'alumnat  es fa amb els  mateixos criteris  que als 

mòduls d'avaluació contínua:

➢ El 30% de la nota es basa en la prova final de mòdul

➢ El 30% es basa en la puntuació mitjana de les proves parcials. 

➢ El 40% restant és una avaluació de les següents tasques: 
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• 10% My Notebook/ El meu quadern: Entrades de Class Forum/ Fòrum de classe 

editades i corregides en un document que els alumnes lliuraran a final del mòdul  

(veure punt 3.3).

• 10% Entrades de fòrum orals i escrites

• 20%  Assignments/ Lliuraments d'expressió escrita i oral (veure punt 3.4).

Proves presencials de certificació als mòduls 2B, 3B i 5B

L'EOI IOC, en col·laboració amb les Escoles Oficials d’Idiomes, gestionarà i administrarà les 

proves per obtenir les certificacions dels nivells bàsic, intermedi i avançat  per als alumnes dels 

mòduls 2B, 3B i 5B respectivament. Per motius de gestió, organització i pressupostaris, la seu 

on tindran lloc les proves de certificat és l'Escola Oficial d’  Idiomes   Barcelona- Drassanes  .

Aquestes proves, Certificat de Nivell Bàsic, Intermedi i Avançat, han estat elaborades d’acord 

amb les prescripcions de la direcció general competent i tenen com a referència els objectius 

generals, els objectius per destreses i els continguts descrits al Decret 4/2009, de 13 de gener. 

CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC

Al  final  del  mòdul  2B  de  l’EOI  IOC,  l’alumnat  es  presentarà  a  una  prova  específica  de 

certificació, gestionada i administrada per l'EOI IOC. Aquesta prova correspon a un nivell A2 del 

marc europeu comú de referència. L’obtenció del  certificat  de nivell  bàsic depèn de la 

superació d’aquesta prova, amb la qual cosa quedarà superat també el mòdul 2B.

CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI

Al  final  del  mòdul  3B  de  l’EOI  IOC,  l’alumnat  es  presentarà  a  una  prova  específica  de 

certificació,  gestionada  i  administrada  pel  departament  d’ensenyament.  Aquesta  prova 

correspon a un nivell B1 del marc europeu comú de referència.  L’obtenció del certificat de 

nivell  intermedi  depèn  de  la  superació  d’aquesta  prova,  amb  la  qual  cosa  quedarà 

superat també el mòdul 3B.

CERTIFICAT DE NIVELL AVANÇAT

Al  final  del  mòdul  5B  de  l’EOI  IOC,  l’alumnat  es  presentarà  a  una  prova  específica  de 

certificació,  gestionada  i  administrada  pel  departament  d’ensenyament.  Aquesta  prova 

correspon a un nivell B2 del marc europeu comú de referència.  L’obtenció del certificat de 

nivell avançat depèn de la superació d’aquesta prova, amb la qual cosa quedarà superat  

també el mòdul 5B.
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Reclamacions

Reclamacions motivades per les qualificacions en els mòduls 1A, 1B, 2A, 3A, 4A, 4B i 5A

Segons els documents per a l’organització i el funcionament de les Escoles Oficials d’Idiomes, 

“les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es resolen  

directament entre el professor i l'alumne afectats, es traslladaran al departament corresponent 

per tal que s'estudiïn. En tot cas, la resolució definitiva correspondrà al professor. L'existència 

de la reclamació i la resolució adoptada es faran constar en el llibre d'actes del departament o  

àmbit de coordinació equivalent.”

L'anterior procediment per a estudis presencials, ha estat adaptat per l'EOI IOC, de manera que 

abans de publicar  les qualificacions finals  del  mòdul,  es publicarà un avís  a  l'aula  amb la  

informació  de:  (1)  quina  és  la  data  i  l'hora  de publicació,  (2)  com es  poden consultar  les 

qualificacions,  (3)  quin  és  el  sistema  d'avaluació  general,  (4)  quin  és  el  procediment  de 

reclamacions. 

Reclamacions motivades per qualificacions finals de proves de certificat bàsic (mòdul 

2B), de certificat intermedi (mòdul 3B) i de certificat avançat (mòdul 5B)

Les reclamacions respecte a les qualificacions finals d'aquests tres mòduls es resoldran d'acord 

amb el procediment previst en l'article 14 de l'Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener (DOGC núm. 

5318, de 13.2.2009). 

7. Recursos

Espai Comunitat EOI

Espai d'informació i suport de l'equip directiu de l'EOI IOC envers l'alumnat i de comunicació 

entre aquest.

En aquest espai, l'alumnat pot trobar els documents que hem descrit a Metodologia: documents 

per a l'alumnat.  A més, aquells que estiguin cursant 2B, 3B i 5B i s'hagin de presentar a una 

prova de certificat, tenen al seu abast informació sobre la prova, juntament amb exemples i 

mostres de les diferents parts.

En el fòrum de l'alumnat, s'estableix una interacció contínua entre els alumnes dels diferents 

nivells, de manera que l'aprenentatge cooperatiu en línia esdevé una realitat. 
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L'alumnat també disposa en aquest espai d'un fòrum específic del seu nivell per a qüestions 

relacionades exclusivament amb el seu nivell

Espai IDI Coordinació de col·laboradors

Aquest és l'espai de relació entre els coordinadors de nivells i col·laboradors de tots els nivells i 

idiomes; hi consta de les seccions següents:  

• Tauler d'anuncis 

Aquest tauler conté missatges de l'equip directiu als col·laboradors sobre temes o qüestions 

organitzatives generals.  

• Fòrum general

És l'espai per a la comunicació entre tots els col·laboradors de tots els mòduls. En aquest 

fòrum es poden formular dubtes relacionats amb temes generals per tot el professorat de l'EOI 

IOC. 

• Enllaç als mòduls de l'empresa adjudicatària

Aquest enllaç porta directament als perfils de tutor dins de la plataforma d'idioma de l'empresa 

adjudicatària. 

• Documentació general

Aquí es troba documentació important per a tots els nivells. 

• Espai de coordinació de nivell 

Aquí  es  troba  tota  la  informació  rellevant  pel  desenvolupament  de  la  tasca  docent  diària 

relacionada amb els diferents nivells. Aquest espai té la següent estructura: 

-Fòrum del mòdul 

És l'espai per a la comunicació entre els col·laboradors del mateix nivell. En aquest fòrum es 

poden  formular  dubtes  relacionats  amb  el  funcionament  diari  de  la  tasca  docent,  fer  

suggeriments, donar opinions, etc. (Per qüestions que afectin a tots els nivells es fa servir el 

Fòrum general). 

-Documentació per l'alumnat 
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Aquí es troba la documentació important per als diferents nivells. 

-Documentació per als col·laboradors 

Aquí  es  troba  la  documentació  que  afecta  exclusivament  els  col·laboradors  dels  diferents 

nivells. 

-Recursos del mòdul

Aquest és un espai per compartir recursos i enllaços interessants relacionats amb els diferents 

nivells. 

Espai Aula d'aprenentatge IOC

En aquest espai l'alumne troba el seu curs dividit en blocs, amb les indicacions de les accions 

formatives que ha de dur a terme segons el calendari. 

Espai Aula d'idioma de l'empresa adjudicatària

Aquest és l'espai de la plataforma de l'EOI IOC al qual s'arriba mitjançant enllaços directes a la 

Comunitat Idiomes o a IDI coordinació de col·laboradors. Conté els materials del curs.

8. Organització de l'acció tutorial

Un cop matriculat, l’alumnat queda assignat a una aula del campus virtual d'idioma. Aquesta 

aula és al mateix temps, espai d'aprenentatge i d'acompanyament tutorial. 

El tutor/a o el que és el mateix, la professora o el professor col·laborador, fa de professor/a  

d'idioma,  però  també  un  seguiment  personalitzat  de  cadascun  dels  alumnes  i  facilita  que 

l'alumnat contacti amb ell o ella sempre que ho necessiti. 

El  tutor/a  és  responsable  de  l'aprenentatge  de  l'alumne  i  de  mantenir  aquest  informat 

d'aspectes acadèmics i organitzatius que implica aquest aprenentatge.

El professorat coordinador de l'EOI IOC juntament amb l'equip directiu de l'EOI IOC, completen 

l'assessorament tutorial de l'alumnat per a qüestions que surtin de l'àmbit de l'aula.
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9. Atenció a la diversitat

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

ensenyaments de l'EOI IOC de règim especial. 

“Les proves de certificació s’han d’elaborar, administrar i avaluar segons uns estàndards que en 

garanteixin la validesa, fiabilitat, viabilitat, equitat, transparència i impacte positiu, així com el 

dret de l’alumnat a ser avaluat amb objectivitat i efectivitat. 

El disseny, l’administració i l’avaluació de les proves per a l’obtenció dels certificats per part de 

l’alumnat  amb  discapacitat  s’han  de  basar  en  els  principis  d’igualtat  d’oportunitats,  no 

discriminació i compensació desavantatges. 

Els procediments d’avaluació han de contenir les mesures que resultin necessàries per a la  

seva adaptació a les necessitats especials d’aquest alumnat.”

Aquests  criteris  orienten  també  les  proves  finals  d'unitat  i  de  mòdul  del  campus  virtual  

d'aprenentatge.

A  més  a  més,  un  cop  identificades  les  necessitats  educatives  especials,  l’orientació 

psicopedagògica del centre analitzarà conjuntament amb la direcció acadèmica dels estudis, 

les accions per dur a terme per garantir l’atenció a la diversitat.

10. Criteris generals d'elaboració de les programacions

Les programacions dels  diferents  mòduls  de l'EOI  IOC han de contenir,  com a mínim,  els 

següents aspectes: 

• Relació d’unitats didàctiques, amb la durada i distribució en blocs, si és el cas 

• Estratègies metodològiques aplicades, si és el cas. 

• Sistema d’avaluació.  

• Recursos.

• Desplegament  de  les  unitats  didàctiques:  objectius,  continguts,  tipus  d’activitats 

(puntuables o no) i una breu descripció de les tasques que cal realitzar en l’activitat. 
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11. Control de canvis

Versió 00, 

Versió 01, 

Versió 02, presentada per a revisió i aprovació en març de 2014.

Versió 03, presentada per a revisió i aprovació al setembre de 2014. Canvis: 

• A la secció 3. Criteris metodològics, i dins de l'apartat “Els documents per a l'alumnat” 

s'ha canviat el nom “Calendari de tasques i lliuraments” per “Calendari de treball de 

l'alumne”

• A la secció 3. Criteris metodològics, i dins de l'apartat “Els documents per a l'alumnat” 

s'ha suprimit  el  document  “Pla  de treball  amb dates clau”  i  la  seva explicació,  per 

obsolescència

• A la  secció  5.  Accés  als  ensenyaments  de  l'EOI  IOC,  s'ha  actualitzat  la  taula  de 

convalidacions de nivells i d'altres títols, afegint els mòduls 4A, 4B, 5A i 5B

• En tot el document, s'han afegit quan ha calgut referències als mòduls 4A, 4B, 5A i 5B i 

als  certificats  de  nivell  avançat.  Això  es  deu  a  l'incorporació  o  futura  incorporació 

d'aquests mòduls als estudis de l'EOI IOC.

Versió 04, presentada per a revisió i aprovació al juliol de 2015. Canvis:

• A la secció 3.  Les Persones.  Es canvia «pla de treball»  per «calendari  de treball  i 

feedback»  en  dues  referències.  També  es  canvia  «la  coordinació  acadèmica  de 

l'empresa adjudicatària» per «l'equip de suport de l'empresa adjudicatària» en dues 

referències.

• A  la  secció  3.  Els  documents  per  al  professorat.  S'afegeix  el  nivell  avançat  a  la 

referència al currículum de les EOI. Se substitueix «pla de treball» per «programació 

acadèmica  de  mòdul».  S'elimina  la  palabra  «col·laborador»  a  la  «Guia  del  tutor 

col·laborador». A la frase: «la tipologia de missatges que els professors trobaran en el 

document  Models de missatge» se suprimeix «en el document  Models de missatge» 

Se suprimeixen els paràgrafs sobre «Models de missatge» i «Eines de seguiment de 

l'alumnat  a  l'empresa adjudicatària».  Se substitueix  «Pla  de treball  i  feedback» per 

«Calendari de treball i feedback (CTF)»

• A la secció 3. Els documents per a l'alumnat. A «preguntes més freqüents» s'afegeix 

«els estudis de l'EOI IOC» després de «per entendre». Se substitueix «Calendari de 

treball de l'alumne» per «calendari de treball i feedback (CTF)». Se substitueix «pla de 

treball» per «les programacion didàctiques» en dues referències. S'afegeix el document 

«Objectius i unitats per nivells»

• A la secció 4. Currículum, estructura dels estudis i certificats. Continguts. Se suprimeix 

«els plans de treball» en el tercer paràgraf.

• A la secció 4.  Estructura i  durada dels estudis d'anglès a l'EOI IOC. S'afegeix «En 

acabar el mòdul, tindrà lloc la prova de certificació de nivell avançat.» després de 5B

• A la secció 4. Certificats. Certificat de nivell  bàsic. Se substitueix  «pel Departament 

d'Ensenyament» per «per  l'EOI IOC» 
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• A la secció 5. Accés als ensenyaments de l'EOI IOC. S'elimina del primer paràgraf: «tot  

i  haver d'inscriure's obligatòriament al  test  de nivell  en el  moment de formalitzar la 

preinscripció».  Al  segon  paràgraf  s'afegeix  «de  nivell  de  l'EOI  IOC»  després  de 

«mitjançant  el  test»  S'afegeix  després  de  «segons  la  taula»  «de  la  RESOLUCIÓ 

ENS/1477/2015,  de  25  de  juny,  de  l'acreditació  de  la  competència  en  llengües 

estrangeres  en  l'àmbit  del  Departament  d'Ensenyament».  Se  substitueix  la  taula 

d'equivalències per la que conté la RESOLUCIÓ»

• A  la  secció  6.  Avaluació.  Se  substitueix  «la  plataforma  CAE-Dexway»  per  «la 

plataforma  externa de continguts»  

• A la secció 6. Avaluació. Certificat de Nivell  Bàsic. Se substitueix «administrada pel 

departament d’ensenyament» per «administrada per l'EOI IOC»

• A la secció 7. Recursos. S'afegeix l'Espai Aula d'aprenentatge IOC i la seva explicació.

Versió 05, presentada per a revisió i aprovació al maig de 2016.

• A la secció 3. Criteris metodològics, on diu: “Els materials en línia de l'EOI IOC han 

estat  desenvolupats  i  adaptats  al  currículum  esmentat,  per  una  empresa 

adjudicatària...” ha de dir “Part dels materials en línia de l'IOC”.

• A la secció 3. L'equip de professorat coordinador de l'EOI IOC, es canvia el redactat: 

“Cadascuna de les  persones responsables se'n  fa  càrrec d'un  nivell  o  mòdul”  per:  

“Cada mòdul té un coordinador de referència que se'n fa càrrec del funcionament del 

mòdul”

• A la secció 3. Programació didàctica de mòdul, on diu   “.... Conté els continguts i les 

activitats  organitzades  i  temporitzades,  es  proposa  la  metodologia  de  treball,  els 

recursos, els criteris i el calendari d'avaluació.” es canvia “el calendari d'avaluació” per 

“l'avaluació”.

• A la secció 3. S'elimina el següent paràgraf: “Plantilla de feedback per entrades de 

fòrum: instruccions orientades a unificar el contingut i l'estil gràfic des dels comentaris 

del  professorat a les entrades al fòrum de tasques.  D'aquesta manera,  s'ofereix un 

model de comentari explicatiu als errors.”

• A la secció 3. Els documents per a l'alumnat. Es canvia el redactat “Aquests documents 

es troben a l'espai  Atenció a l'alumnat de l'EOI IOC i  a  les aules  de la plataforma 

d'idioma de l'empresa adjudicatària” per “Aquests documents es troben o bé a l'espai 

Comunitat Idiomes o bé a les aules de mòdul de l'alumne”

• A la secció 3, s'afegeix “FAQs -” al títol “Preguntes més freqüents”

• A la secció 3, se substitueixen els paràgrafs:

Continguts  d'aprenentatge  per  nivells:.extracte  entenedor de  les 

programacions didàctiques, amb els continguts detallats de totes les unitats del 

mòdul

Objectius  i  unitats  per  nivells: extracte  entenedor  deles  programacions 

didàctiques , amb els objectius detallats de totes les unitats del mòdul.
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Pel següent:

Objectius i continguts:  extracte entenedor de les programacions didàctiques, 

amb els continguts i els objectius d'aprenentatge detallats de totes les unitats 

del mòdul

• A la secció 4, s'elimina «En l'actual sistema de licitació de materials, això implica que 

l'adequació  de  les  propostes  presentades  a  les  competències  generals  i  a  la 

competència lingüística comunicativa del currículum han orientat la tria definitiva.» a la 

part de Continguts.

• A la secció 6 s'eliminen totes les referències a “test de final d'unitat” i se substitueix per 

“test parcial”

• A la secció 6 se substitueixen totes les referències a  “entrades de Class Forum/ Fòrum 

de classe” per “entrades de fòrum” 

• A la secció 6 canvia el sistema d'avaluació. La nota de la prova final de mòdul passa de 

40% a 30%; on diu “el 30% restant” passa a dir “el 40% restant” i s'afegeix un concepte 

nou a la nota, 10% Entrades de fòrum orals i escrites.

• A la secció 7. Espai Comunitat Idiomes, s'afegeix el paràgraf: “L'alumnat també disposa 

en  aquest  espai  d'un  fòrum  específic  del  seu  nivell  per  a  qüestions  relacionades 

exclusivament amb el seu nivell”

• A la  secció  7.  Espai  Aula  d'aprenentatge  IOC,  es  canvia  “...el  seu  curs  dividit  en 

setmanes...” per “...el seu curs dividit en blocs...”

Versió 06, presentada per a revisió i aprovació al febrer de 2017.

• Se substitueixen totes les referències a «EOI IOC» per «EOI IOC»

• Se substitueix: «L'equip directiu de l'EOI IOC s'encarrega també de la dinamització de 

l'espai  Moodle,  Comunitat  Idiomes»  per  «L'equip  directiu  de  l'EOI  IOC s'encarrega 

també de  la  dinamització  d’espais  Moodle  d’interès  general,  com ara  la  Comunitat 

EOI».

• Se substitueix « durant les primeres dues setmanes» per «a l’inici»

• Se substitueix  «  A2+ del Marc Europeu Comú de Referència»  per  «  A2 del Marc 

Europeu Comú de Referència»

• A l’apartat 9, s’afegeix el següent paràgraf: «A més a més, un cop identificades les 

necessitats  educatives  especials,  l’orientació  psicopedagògica  del  centre  analitzarà 

conjuntament amb la direcció acadèmica dels estudis, les accions per dur a terme per 

garantir l’atenció a la diversitat.»

12.  Gestió del document 
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