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El nou curs 

 
 

Objectius 
1. Acollir a l’alumnat que arriben per primera vegada a l’institut i donar-los la 

benvinguda. 
2. Familiaritzar-se amb els companys, el professorat i l’entorn. 
3. Conèixer les normes bàsiques de convivència del Centre. 
4. Organitzar l’aula. 

 
 

Temps 
Una hora, aproximadament. 
 

Metodologia 
1. Es donarà la benvinguda al grup i es comprovarà l’assistència de l’alumnat. 
2. Presentació del tutor/a i explicació de la  matèria que els impartirà a més de la 

tutoria. 
3. Lliurament de l’horari que el grup tindrà durant tot el curs, tot explicant les 

matèries que cursaran, el funcionament dels crèdits variables i les aules on 
s’impartirà cada matèria o crèdit. 

4. Presentació del professorat de les altres matèries que tindran al llarg del curs. 
5. Presentació per exemple en power point de les normes de funcionament intern 

del centre. 
6. Col·locació de l’alumnat a les seves taules. 
7. Penjar al suro l’horari del grup, l’assignació de crèdits variables i un plànol de 

l’institut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El nou curs 
 

 2 Txell Niñerola 
 

 
EXEMPLE DE POWER POINT DE BENVINGUDA 
 
 

INSTITUT…

Adreça telèfon

• CURS 20   - 20

• Grup

 
 

L’institut

TRES OBJECTIUS IMPORTANTS I 
PRIORITARIS:

• Convivència

• Responsabilitat

• Aprenentatge
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Normes de convivència

• Assistència: 
• Puntualitat:
• Lavabo:
• Material : 
• Esmorzar:

 
 
 
 
 

Materials

• Motxilla, llibretes, material  

• Material divers curs –
Connexió a internet, fotocòpies, materials...Sortides
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QUIN HORARI FARÉ?

 
 

Documents importants

• Carta de compromís

• Autorització de sortides

• Drets d’imatge

Signats per la família
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Col·laboració alumnat, famílies i 
professorat

• Reunions generals

• Entrevistes amb les famílies

• Comunicació amb l’agenda

 
 

Que He DE FER  si….

• He faltat a classe?

• Si sé que he de faltar?

• Si torno al centre després d’unes setmanes
d’absència?

• Si em trobo malament al centre?

• Si veig que arribaré tard?

• Si una companya em fa la vida impossible?

• Si sóc jo el que fa la vida impossible?

• Amb el material quan acaben les classes?

• Si m’he oblidat el material a casa?

• si no em funciona bé l’ordinador
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Que He DE FER  si….

• Si vul fer servir l’ordinador a l’hora del pati?

• Si faig servir l’ordinador al centre per temes 
que no són de classe?

• Si porto sobre el mòbil o qualsevol aparell
electrònic?

• Si m’han manat deures a casa?

• Si vull anar al lavabo?

• Si tinc ganes de menjar o beure?

• Si tinc educació física?

• Si alguna raó m’impedeix fer educació física?

• si hi ha alguna sortida?

 
 
 
 

Que He DE FER  si….

• Si no estic d’acord amb les notes?

• Si un/a professor/a no em tracta com cal o em
té mania?

• Si tinc alguna queixa, comentari o suggeriment
sobre l’aula, o classes en general?

• Si vull organitzar algun esdeveniment al 
centre

• Si vull participar en alguna activitat
extraescolar?
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Oh Benvinguts passeu
passeu…

Institut Fòrum 2004, setembre 2012

Qualsevol nit pot sortir el sol! Los Manolos!

http://www.youtube.com/watch?v=pK_0DHgxfdA

Qualsevol nit pot sortir el Sol - Jaume Sisa - Palau de la Música 2003

http://www.youtube.com/watch?v=9C-SjuP0wZo&feature=related

 


