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1. Descripció del centre i marc legal  
 
L’Escola Oficial d’Idiomes de Sant Cugat és un centre públic de règim especial destinat a 
l’ensenyament de llengües a adults. Depèn, igual que les altres EOI de Catalunya, del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
1.1. Idiomes  
A l’EOI de Sant Cugat, aquest curs 2013-2014, s’hi imparteix ensenyament dels idiomes 
alemany i anglès. 
 
1.2. Pla d’estudis 
 
La titulació a l'Escola Oficial d' Idiomes de Sant Cugat correspon a 3 nivells: 
• Certificat de Nivell Bàsic, expedit per l'EOI. 
• Certificat de Nivell Intermedi, expedit per l'EOI.  
• Certificat de Nivell Avançat , expedit pel Departament d'Educació.  
Els nivells Intermedi i Avançat també es poden obtenir en règim lliure 
Per recollir, tramitar i fer consultes sobre els títols acadèmics passeu per la Secretaria del 
centre 
 
1.2.1. Objectius generals dels ensenyaments de les EOI 
 
El pla d'estudis  de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi 
imparteixen, que és la capacitat de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de 
comunicació general. 
 
Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l'alumnat:  

• Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com 
de l'escrit. 

• Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació. 
• Desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin 

facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la 
cultura o d'interès personal. 

• Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del 
món actual. 

 
1.2.2. Cursos 
 
L’EOI Sant Cugat  imparteix aquest curs acadèmic 2013-2014 1r , 2n,  3r,  4t i 5è curs 
d’Alemany i 1r, 2n, 3r (un curs de 3r en la modalitat semipresencial), 4t i 5è curs d’Anglès. 
 
En qualsevol cas, per poder assolir els objectius d’un curs de l’EOI cal, a més de l’assistència 
regular a les classes i la realització de tasques i  deures de classe, que és un aspecte 
importantíssim i imprescindible per poder ser avalu at de forma contínua, una dedicació 
suplementària fora de l’aula a l’estudi de la lleng ua i al desenvolupament de la 
competència en les diferents habilitats. L’escola ofereix el servei de biblioteca i aula 
d’informàtica (amb TV satèl.lit), que poden representar recursos molt útils per aquest treball fora 
de l’aula. 
 
Els ensenyaments a l'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat s'imparteixen en tres nivells, 
distribuïts en els següents cursos:  
Nivell Bàsic: 2 cursos  
Nivell Intermedi: 1 curs  
Nivell Avançat: 2 cursos  
 
 
 
 



Al final de cada nivell els alumnes obtindran el certificat corresponent:  
per al Nivell Bàsic: Certificat de Nivell Bàsic  
per al Nivell Intermedi: Certificat de Nivell Intermedi  
per al Nivell Avançat: Certificat de Nivell Avançat   
 
1.2.3.   Crèdits universitaris       
             
Les universitats catalanes poden assignar crèdits d’idiomes de lliure elecció als cursos regulars 
de les escoles oficials d'idiomes. Cal consultar a la secretaria de cada facultat el procediment a 
seguir i el nombre de crèdits concedits. 
  
                
1.3.     Ensenyament reglat: cursos oficials  
 
Són cursos anuals en sessions de dues hores i mitja  de finals de setembre a finals de maig. 

-grups A: dilluns i dimecres  
-grups B: dimarts i dijous  
 

1.4.       Òrgans de govern 
 
Consell Escolar 
 
El Consell escolar és l’órgan en el qual estan representats tots els estaments de la comunitat 
educativa i en el qual es ratifiquen i s'aproven totes les decisions que afecten el funcionament 
del centre la comunitat educativa. 
 
Equip directiu 
 
Secretari:  Pierre Beacco   
Director:   Miquel À. Gago  
 
  
1.5. Horaris d’atenció al públic 
 
Serveis generals 
 
Per assumptes relacionats amb la matrícula, expedients acadèmics,  gestions administratives, 
recollida de títols,  etc. 
 
Secretaria (Departament d’Alumnat):  
 
Dilluns 16-19.30 hores 
Dimarts 16-19.30 hores 
Dimecres 16-19.30hores 
Dijous 16-19.30 hores 
Divendres 10-13.30 hores 
 
Per assumptes relacionats amb  les classes, l’avaluació, el desenvolupament del curs en 
general, etc. 
 
Departament d’Anglès:     Mercè Marcet (Cap Departament d’Anglès) 
Departament d’Alemany:   Francesc Fernández (Cap Departament d’Alemany) 
 
Departaments docents 
 
Tots els professors tenen una hora setmanal de tutoria amb els seus alumnes.  
 
Distribució de les hores de tutoria: 
 

  dilluns dimarts dimecres dijous divendres 
Francesc Fernández    15-16 h  
Miquel À. Gago 15-16 h     ALEMANY  
Joachim Siemers  15.30-16 h 15.30-16 h   
Pierre Beacco  15-16 h    
Rita García 15.30-16 h 15.30-16 h    
Natalia López  15-16 h    
Mercè Marcet  16-17 h    

ANGLÈS 

Clara Martínez   15-16 h   



 
 
1..6.  Serveis, equipaments i dependències 
 
L’EOI Sant Cugat disposa dels següents equipaments: 
 
AULES: cada aula compta amb un equip d’àudio, vídeo, DVD i TV, retroprojector, projector 
digital amb pantalla i equip de so digital. 
 
BIBLIOTECA/AULA D’INFORMÀTICA: consta de 15 ordinadors amb auriculars, projector digital 
amb pantalla i equip de so digital, televisors amb reproductor DVD, televisió satèl.lit, llibres de 
consulta i pel.lícules DVD. 
Servei de préstec de la biblioteca del centre: dilluns i dimarts de 17.15-20 hores, del 18 de 
novembre de 2013 al 15 de maig de 2014. 
La biblioteca està oberta com a sala d'estudi, consulta i ús de material cada dia lectiu de 15.00 
a 20.30 hores. 
 
El centre consta de dues plantes: 
Planta Baixa : Aules 1, 2, 3. Secretaria/Consergeria, Departament d’Alemany, Departament 
d’Anglès i Lavabos. 
Primera Planta : Aules 4, 5, 6. Direcció, Biblioteca/Aula d’Informàtica , Sala d'estudi i Lavabos. 
 
 
2.  Calendari escolar del curs 2013-2014  
 

- Començament del curs : 19 de setembre de  2013 
 

- Últim dia del curs : 22 de maig de 2014 
 

- Primer dia d’activitat escolar del curs 2013-2014 : 2 de setembre de 2013 
- Últim dia d’activitat escolar del curs 2013-2014: 31 de juliol de 2014 

 
- Dies festius: 

 
Festes oficials en el 2013 :  dimecres 11 de setembre (Festa Nacional de Catalunya), 
dissabte 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya), divendres 1 de novembre  (Tots Sants), 
divendres 6  de desembre (Dia de la Constitució)  
 
Festes oficials previstes per a l’any 2014: dilluns 3 de març (Sant Medir), dijous 1 de maig 
(dia del Treball),  dimarts 24 de juny (Sant Joan). 
 
Festes de lliure elecció del centre: dilluns 4 de novembre de 2013,  dijous 5 de desembre 
de 2013, dimarts 4 de març de 2014  
 
- Vacances: 
 
Nadal : del 21 de desembre 2013 al  7 de gener 2014, ambdós inclosos. 
 
Setmana Santa : del 12  al 21 d’abril de 2014, ambdós inclosos. 
 
 
 

 




