PLA D’ACOLLIDA DEL
PROFESSORAT

CEIP MESTRE GUILLEMET

Santa Eugènia, gener de 2016
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INTRODUCCIÓ:
És necessari que des del centre s'estableixi un protocol d'actuació i unes pautes
determinades en el moment que arriba un/a docent nou/va a l'escola. L'objectiu d'aquest
pla és el següent:
•

Acollir al/a la nou/nova docent, des de la seva incorporació al centre, fent que des
de l'inici se senti com un mestre/a més de l'escola i un membre més d'un equip de
feina.

•

Facilitar la seva integració i participació progressiva en la dinàmica i funcionament
del centre.

•

Evitar que l'arribada d'un nou docent interfereixi negativament en la línia de centre
que tenim instaurada.

PLA:
Perquè aquests objectius siguin possibles s'establirà un protocol d'acollida que tengui en
compte els següents punts:
1. El primer dia que arriba un/a docent nou/va a l'escola, el rep i l'acull la
secretària i el director i aquest el presenta a cada un dels mestres de l'escola.
2. Es té una primera presa de contacte amb el director i aquest li facilita una sèrie
d'informacions de primera mà, recollides en un full d'acollida.
3. El cap d’estudis li facilita l'horari personal de feina.
4. La secretària li facilita els següents documents (Per norma general, sempre que sigui
possible, se li facilitaran on line)
–
–
–
–

Projecte Educatiu de Centre
Programació General Anual i/o Memòria del Curs
Documents de Línia de centre
Els diferents plans del centre: Pla d'Acollida de l'Alumnat; Pla de Convivència;
Pla de Suport; Pla d'Atenció a la Diversitat; Pla Ambiental; Pla d'Acció Tutorial;
Pla de l'Alumnat que no Promociona, Pla de jocs de pati i Pla d'Acollida del
Professorat.

5. El director el/la presenta a cada una de les classes perquè els alumnes prenguin
contacte amb ell/a i sàpiguen des d'un primer moment qui és i quina tasca ve a fer a
l'escola.
6. La secretaria pren nota del seu telèfon i correu electrònic que s'incorporen al llistat que
ja tenim a l'escola.
7. El coordinador informàtic li crea un correu electrònic que li permeti l'entrada a la
plataforma EDMODO.
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8. En temps de pati, el director li presenta als alumnes de la Comissió de Delegats i
aquests i li mostren tot l'edifici i li faciliten una visió de l'escola des de la seva perspectiva.
Prèviament, ells disposaran d'un guió (annex 2) de tots els elements a ensenyar.
9. La secretària li facilita les claus de l'edifici i li designa l'espai de feina.
10. En el primer claustre o reunió de l'equip docent en què hi siguem tots, el director el/la
presenta oficialment.
11. Se li explica, en detall i per part del coordinador ambiental el protocol d'ús de paper,
d'impressió, d'ús de la màquina fotogràfica, d'ús de piles, selecció de residus etc.
12. El director li facilita la informació necessària per accedir al centre ateses les
restriccions de trànsit a les entrades i sortides de l'escola.
13. Si escau, el director li designa una àrea de responsabilitat dins l'organigrama del
centre.
Gener de 2016
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ANNEX: 1. FULL D'ACOLLIDA
Benvolgut/da company/a,
Benvingut/da a la nostra escola. Que siguis ben acollit/da i que puguis dur a terme una
bona feina al nostre centre!
Arribes a un centre d'infantil i primària d'una línia. Tenim matriculats 158 alumnes i un total
de 16 mestres, tots ells amb destinació definitiva. Tenim 3 cicles i/o etapes amb diferents
modalitats de tutorització.
Som una escola petita que volem que sigui oberta al món i a les persones i també
transformadora.
Som una escola inclusiva on tots aprenem de tots i tots compartim l'aprenentatge.
Tenim 4 eixos pedagògics que donen sentit al treball que duim a terme a l'escola:
– Som una escola solidària
– Som una escola verda
– Som una escola que estima i sent la nostra cultura i la nostra llengua.
– Som una escola que creu amb el treball cooperatiu i en definitiva, amb una
organització i una metodologia oberta i flexible que permeti atendre a tot l’alumnat.
Volem comunicar tot el que feim a l'escola a través de cartells, a través de la web i del
blog de l'escola.
Volem uns pares i mares que s'impliquin en l'escola i feim tot el que podem per a la seva
participació i integració.
Volem uns alumnes que aprenguin i a més es formin però també que tenguin el benestar
emocional imprescindible per voler aprendre.
L'escola rep el nom de Mestre Guillemet. Fou un mestre republicà que ensenyà a la nostra
escola per espai de 5 anys però amb l'esclat de la Guerra Civil fou depurat pel Règim
Franquista i mai més va poder exercir de mestre. Les seves qualitats humanes i
professionals deixaren una profunda petjada a la nostra escola entre els seus alumnes i
sempre ha estat un exemple i referent per als mestres d'aquesta escola.
Tenim a l'escola una línia de centre que has de respectar i t'hi has d'adaptar. Consulta-la i
fes l'encaix que necessitam per la teva banda. Quinzenalment, desenvolupam aquesta
línia a través d’un seminari de centre conduit per un professor de pedagogia de la UIB i et
convidam a que hi participis des d’un primer moment.
Aquesta línia de centre l’hem anat construint a través d¡’acords de claustre que al llarg de
cinc anys ens han permés acordar sobre:
-

El model de suport
Els deures
La cohesió de grup
La feina per projectes, per ambients d’aprenentatge i per tallers
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-

Avaluació de qualitat i compartida

Amb la intenció que tenguis una incorporació plena però progressiva, etc. et facilitam la
relació de documents que has de consultar i així prendre contacte amb la realitat
pedagògica i organitzativa del nostre centre:

–
–
–
–

Projecte Educatiu de Centre
Programació General Anual i/o Memòria del Curs
Projecte de Línia de centre
Els diferents plans del centre: Pla d'Acollida de l'Alumnat; Pla de Convivència;
Pla de Suport; Pla d'Atenció a la Diversitat; Pla Ambiental; Pla d'Acció Tutorial;
Pla de l'Alumnat que no Promociona, Projecte de Jocs de Pati i Pla d'Acollida
del Professorat.

Tenim una plataforma EDMODO que ens facilita la informació interna entre els docents. Et
convidam a unir-te a la plataforma perquè estiguis informat de tot el que duem a terme a
l'escola. Sols necessites el correu electrònic i una contrasenya per accedir-hi.
Disposam dels serveis d'escola matinera i menjador escolar.
Tenim una comissió de Delegats que t'ensenyaran l'edifici i et proporcionaran una visió
pròpia de la nostra escola.
Benvingut/da i ens tens pel que necessitis!
Molt cordialment,
L'Equip de mestres del CEIP Mestre Guillemet
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ANNEX 2. L’ACOLLIMENT DELS ALUMNES PER PART DELS
DELEGATS/DES
ET VOLEM EXPLICAR COM ÉS LA NOSTRA ESCOLA I TE LA
VOLEM ENSENYAR

1. Les entrades de l'escola
2. El nostre pati
3. Els nostres jocs
4. Les nostres aules. De 3 anys fins a 6è.
5. La sala de mestres; despatx de direcció; biblioteca; aula de recursos;
sala de música; aula d'informàtica; taller; menjador i gimnàs.
6. Els nostres arbres
7. El nostre hort; caseta meteorològica; compostera i dipòsits de recollida de pluja.
8. Com és la nostra escola? T'ho intentarem explicar...
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