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METODOLOGIA 

ACTIVITATS EXPLICACIÓ 

 
Previsió de dinàmiques de cohesió 2  

La comissió d'acompanyament programarà activitats de  
cohesió de grup segons les necessitats del personal del centre 

           Assignar un espai en el centre on es puguin 
 fer  préstecs  de consciència. 

L'equip directiu junt amb la comissió d'acompanyament  
destinaran un espai on compartir experiències, formació,  

actualitat, oci... 
 

L'escola pública es caracteritza avui en dia per un 

canvi constant dels professionals.  

És per aquest motiu que cal fer una bona acollida i 

seguiment al professorat implicat cada curs en el 

centre per tal de poder desenvolupar tot el que 

implica la tasca  educativa amb benestar 1.  

La comunitat educativa de l'escola comparteix uns 

valors, unes normes i actituds entre les quals 

existeix un consens. 

Si l'acompanyament  dels docents es realitza 

seguint un procés sistematitzat, tothom anirà 

integrant progressivament aquests valors i la 

manera d'actuar de la pròpia institució i això  

millorarà el clima del centre de forma positiva. 

o Vetllar per un bon ambient de treball. 
 

o  Ajudar i orientar als membres del claustre i altres  

    implicats dins l'aula. 
 

o  Fomentar un bon clima pel bon funcionament del  

    centre. 
 

o  Facilitar el desenvolupament d'un sentiment de  

    pertinença cap al centre. 

OBJECTIUS 

INTRODUCCIÓ 

Creació d'una comissió d'acompanyament 
L'equip directiu vetllarà per crear un equip on hi hagi mestres 

amb experiència en el centre, mestres emprenedors i amb 
força habilitats socials . 

En tot moment les activitats s'adaptaran a les necessitats i opinions del moment. 
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CONCLUSIONS 

Un bon procés d'acolliment 3 i seguiment dels docents pot portar molts beneficis tant a nivell professional 

com  personal. La forma com s'acolleixi, s'acompanyi i s'acomiadi al personal implicat en l'educació del 

centre repercutirà en el funcionament i organització de l'escola, creant una xarxa de treball en equip que 

portarà als seus membres a crear i transmetre expectatives positives i un bon clima.  
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