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A. PROFESSORAT NOU AL CENTRE AMB DESTINACIÓ PROVISIONAL O DEFINITIVA: 

1. PRESENTAR EL CENTRE DOCENT 
Descripció de l’objectiu : 

La presentació de l’institut té com a finalitat que el professor nou conegui la personalitat del centre, els seus objectius educatius, 
currículum, la seva organització i funcionament. És la porta d’entrada del professorat al centre. 
Responsabilitats Tasques i actuacions Temporització Documents 

Director • Presidir la reunió d’acollida 
del professorat nou al centre 

• Presentar l’equip directiu, els 
coordinadors, cap de 
departament, claustre i el 
personal d’administració i 
serveis 

• Detallar el procediment 
d’acollida del professorat 

• Gestionar la sol·licitud de 
contrasenya institucional  

• Explicar la línia pedagògica i 
educativa del centre 

• Explicar les NOFC 
• Informar dels òrgans de 

coordinació 
• Lliurar l’horari personal amb 

els grups i cursos 
• Ensenyar l’edifici 
 
 
 

Reunió d’acollida professorat  
nou  primera setmana de 
setembre 

• Documentació estratègica : 
calendari anual, primeres 
setmanes  de  setembre, 
mes de setembre 

• Projecte Educatiu de Centre 
(PEC, PAT, Pla de 
Convivència, ,...) 

• Guia del professorat  i 
Programació General Anual 

• Normes d’organització i 
funcionament del centre 
(NOFC) 
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Cap d’estudis • Informar sobre l’horari marc 
del centre i normativa 
d’entrades i sortides 

 
• Funcionament dels canals 

d’informació rellevant pel 
professorat (intranet, correu 
intern, contrasenyes, plafons 
de la sala de professorat, 
anuncis en la intranet, 
convocatòries) 

 
 
• Explicar els aspectes 

principals del nostre centre: 
etapes educatives, tipus 
d’ensenyaments, model 
organitzatiu, aspectes bàsics 
de funcionament, projectes, 
serveis del centre 

 

Reunió d’acollida professorat  
nou  primera setmana de 
setembre 

• Horari marc del centre 
• Normativa entrada i sortida 

del centre (NOFC) 

Secretari • Lliurar la fitxa de dades 
personals de professorat  

• Lliurar les claus, 
contrasenyes aplicatiu 
incidències, espai docent i 
fotocòpies i d’altres elements 
materials comuns del 
professorat 

Reunió d’acollida professorat  
nou  primera setmana de 
setembre 

• Fitxa de dades personals 
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• Mostrar els recursos 
informàtics del centre 

Responsables dels projectes 
i programes del centre 
docent (plans de millora, de 
qualitat i millora contínua, 
programes d’innovació 
educativa etc.) 

• Presentar les línies 
d’actuació de l’institut 
respecte de cada pla i/o 
projecte 

Reunió de presentació dels 
plans i projectes durant el mes 
d’octubre I claustres ordinaris 

• Plans, projectes i programes 
 

Coordinador de prevenció de 
riscos laborals 

• Presentar el pla 
d’emergència i donar línies 
bàsiques d’actuació en casos 
d’emergència 

Reunió d’explicació del pla 
d’emergència 

• Pla d’emergència 
 

 
Si escau, facilitarà el contacte amb el professor/a que substitueix, per fer la coordinació pedagògica i el traspàs 
d’informació de l’alumnat. 
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2. EXPLICAR LES TASQUES I RESPONSABILITATS DEL LLOC DE TREBALL ASSIGNATS 
Responsabilitats Tasques i actuacions Temporització Documents 

Director Explicar el procediment de 
comunicació d’absències del 
professorat i de petició de 
permisos i llicencies 
 
Explicar el procediment 
d’avaluació pel que fa 
referència a l’entrada de 
qualificacions a l’aplicatiu 
internt i a ESFERA 
 
Notificar els càrrecs i 
encàrrecs (tutoria,..) 

 • Full de comunicació 
absència professor/a, petició 
de permís. 
 

Cap  d’estudis Lliurar assignació de grups/ 
matèries/horari adjunt personal 
del professor 
 
Explicar les normes de 
convivència del centre i els 
procediments associats  
Incidències de l’alumnat 
 
Explicar el procediment 
d’assegurament del servei 
(guàrdies) 
 
 

• Reunió professorat nou primera 
setmana de setembre 

• Reunió d’equip docents 
programades 

• Normes d’organització i 
funcionament. 
• Horari professor/a 
• Guia del professorat 

• Full d’incidència alumnat 
• Llistats d’alumnat 
• Llistats dels membres de 

l’equip docent 
• Pla d’Acollida de l’alumnat 
• Google Drive 

(grups/curs/matèries/optatives) 
• Acta de la reunió de l’equip 

docent 
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Mostrar llistat d’alumnat per 
grups/ matèries 
 
Mostrar relació de l’equip docent 
per grup, presentar a l’equip 
docent 
 
Revisar els criteris metodològics 
generals (per cada etapa nivell i 
grup) 
 

Coordinadora pedagògica 
(Responsable dels PI, PIM i EAP 
i Treball per projectes) 

Explicar línies fonamentals 
dels Plans Intensius de Millora 
 
Explicar les línies fonamentals 
dels PI 
 
Explicar les línies fonamentals 
del Treball per Projectes 
 
Línies fonamentals d’acollida, 
seguiment personal i 
orientació de l’alumnat(EAP) 
 
Repassar les característiques 
específiques de l’alumnat ( AI, 
PI, PIM, Aula Acollida) 
 
 

 Reunió de tutors 
primera setmana de 
setembre 

 Reunió de projectes 
programades 

 Full de demanda EAP 

 Full autorització PIM 

 Documents PIM 

 Documents PI 

 Acta de la reunió de 
projectes 
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Explicar funcionament EAP, 
TIS, vetlladora, per l’alumnat 
 

Cap de departament • Ensenyar les instal·lacions 
pròpies del departament Entrevista del cap de seves  instal·lacions  instal·lacions pròpies del departament  amb  el• Pla d’acollida del departament. departament professorat nou primera 

• Mostrar el recursos materials i 
informàtics, llibres de consulta i 
de texts i materials didàctics del 
departament 

Reunió primera 
setmana de setembre 

Pla acollida del departament 
professorat nou 

EN CAS DE SER TUTOR/A: 

Coordinadora pedagògica • Repassar les funcions dels 
tutors/es (PAT) 

• Explicar PSiE 
• Absències de l’alumnat 
 
 

Reunió de tutors primera 
setmana de setembre 

Pla d’acció tutorial i Pla d’Acollida de 
l’alumnat 
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3. ACOLLIR EL/LA PROFESSOR/A NOU AL DEPARTAMENT (PLA D’ACOLLIDA DEL DEPARTAMENT) 
Descripció de l’objectiu: 

Integrar el nou professor en el funcionament del departament i facilitar les eines que li permetin desenvolupar la seva tasca docent 
d’acord amb els criteris del departament. 

 
Responsabilitats 

 
Tasques i actuacions 

 
Temporització 

 
Documents 

Cap del departament didàctic • Donar a conèixer 
l’estructura, composició i 
organització del 
departament 
• Informar del grups 
d’alumnat 
• Informar de les 
competències del 
departament d’acord amb 
el NOFC del centre 
• Donar a conèixer el Projecte 

curricular del departament: 
 Ensenyaments que 

imparteix, matèries, 
crèdits de les 
diferents etapes 
(ESO,BAT,) 

 Criteris d’assignació de 
grups, matèries, crèdits. 

 Criteris d’elaboració i 

Reunions de tots els 
membres del departament 
durant el mes de setembre i al 
llarg de tot el curs 

• Llistats de matèries/ 
pendents 

• Llistat dels membres dels 
departament i càrrecs que 
desenvolupen 

• Projecte curricular del 
departament 

• Pressupost del departament 
• Full de comanda 
• Memòria de sortides i visites 

tècniques del curs anterior 

• Fitxa de disseny d’activitat, 
sortida i/o visita tècnica 

• Acta de la reunió de 
departament 
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revisió de les 
programacions. 

 Programació de les 
matèries, crèdits per 
cada curs. 

• Explicar el pressupost i el 
procediment de compres 
del departament 
• Informar del 
funcionament de les aules 
específiques 
• Planificar les sortides i visites 

tècniques del departament 
• Iniciar el procés de 
planificació de la formació 
permanent del professorat 
del departament (d’acord 
amb el Pla de formació del 
centre). 
• Facilitar la coordinació del 
professorat que imparteix 
una matèria/crèdit en un 
mateix nivell educatiu 
• Facilitar la coordinació 
entre matèries del 
departament que aborden 
objectius i continguts 
complementaris 
• Presentar el pla 
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d’avaluació interna del 
departament i explicar el 
procediment de revisió 
 
• Disseny de la 
programació 
• Les competències 
bàsiques i el seu 
tractament en el 
departament 
• els  objectius, continguts, 
metodologia i disseny 
d’activitats d’ensenyament 
aprenentatge i d’avaluació 
• Disseny i avaluació de 
les activitats  
• Activitats 
complementàries del 
departament: sortides 
tècniques,xerrades, 
conferències etc 
• Avaluació i seguiment 
dels aprenentatges de 
l’alumnat:disseny dels 
instruments d’avaluació i 
qualificació 
• Revisió periòdica i 
valoració dels resultats 
dels alumnes 
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• Seguiment de la 
planificació d’estratègies 
de millora i de reforç 
educatiu. La recuperació 
• Recursos organitzatius i 
metodològics a l’aula: 
agrupaments, treball per 
projectes, treball 
cooperatiu, integració de 
les TIC en les activitats 
d’ensenyament-
aprenentatge, estudi de 
casos 
• Tractament de la 
diversitat a l’aula, les 
adaptacions curriculars: 
metodologia i elaboració 
d’activitats d’ensenyament-
aprenentatge i materials i 
avaluació diferenciats en 
funció de les 
aptituds/característiques 
de l’alumnat (ampliació, 
reforç..) 
• Informar de les reunions 
de departament i seminari 
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B. PROFESSORAT NOU AL CENTRE SUBSTITUT: 
1. PRESENTAR I DONAR A CONÈIXER EL NOSTRE CENTRE 

Descripció de l’objectiu : 
La presentació de l’institut té com a finalitat que el professor nou conegui la personalitat del centre, els seus objectius educatius, 
currículum, la seva organització i funcionament, integrant-lo al departament i facilitant-li les eines que li permetin desenvolupar la 

seva tasca docent. 

 
Responsabilitats 

 
Tasques  i  actuacions Temporització 

 
Temporització  

 
Documents  

Director/ Cap d’estudis • Presidir la reunió d’acollida del 
professorat nou al centre 

• Presentar l’equip directiu, els 
coordinadors, cap de departament, 
claustre i el personal d’administració i 
serveis 

• Detallar el procediment d’acollida del 
professorat 

• Gestionar la sol·licitud de contrasenya 
institucional  

• Explicar la línia pedagògica i educativa 
del centre 

• Explicar les NOFC 
• Informar dels òrgans de coordinació 
• Lliurar l’horari personal amb els grups i 

cursos 
• Ensenyar l’edifici 
• Informar sobre l’horari marc del centre 

• Rebuda del 
professorat 
substitut el dia 
de la seva 
incorporació. 

• En cas d’arribar 
a l’inici del curs, 
assistirà a la 
reuniu d’acollida 
del professorat 
nou 

• Horari professor/a 
• Full de comunicació 

d’absència de 
professorat, petició 
de permís 

• Full d’incidències 
alumnat 

• Llistat d’alumnat 



 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut La Mitjana 
 

 
 

Carrer Vicens Ximenis s/n 
25005 Lleida 
Tel. 973982370 
ins-lamitjana@xtec.cat 
http://www.xtec.cat/ins-lamitjana 
 

i normativa d’entrades i sortides 
 
• Funcionament dels canals d’informació 

rellevant pel professorat (intranet, 
correu intern, contrasenyes, plafons de 
la sala de professorat, anuncis en la 
intranet, convocatòries) 

 
• Explicar els aspectes principals del 

nostre centre: etapes educatives, tipus 
d’ensenyaments, model organitzatiu, 
aspectes bàsics de funcionament, 
projectes, serveis del centre 

Secretari • Lliurar la fitxa de dades personals de 
professorat  

• Lliurar les claus, contrasenyes 
aplicatiu incidències GESTIN, espai 
docent i fotocòpies i d’altres elements 
materials comuns del professorat 
Mostrar els recursos informàtics del 
centre 

 Fitxa de dades 
personals 

Cap de departament • Ensenyar les instal·lacions pròpies 
del departament Entrevista del cap de seves  instal·lacions  instal·lacions pròpies del departament  amb  el• Pla d’acollida del departament. departament professorat nou primera 
Mostrar el recursos materials i 
informàtics, llibres de consulta i de 
texts i materials didàctics del 
departament 

Entrevista del cap de 
departament amb el 
professorat substitut. 
En cas de arribar a l’inici 
de curs, assistirà a la 
reunió de departament 
que es faci 

Pla d’acollida del 
departament 
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C. AVALUACIÓ DEL PLA D’ACOLLIDA DEL PROFESSORAT NOU AL CENTRE 
 

Responsabilitats Tasques  i  actuacions Temporització Documents/ Registres 

Cap d’estudis El pla d’acollida del 
professorat nou al centre es 
valorarà mitjançant una 
enquesta de satisfacció dels 
aspectes del propi pla. 

Al llarg del 1r trimestre. 
En cas des ser substitut a 
l’acabar la suplència. 

Enquesta de satisfacció 

 


