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Xustificación 

É preciso artellar un sistema que permita proporcionar en pouco tempo moita 
información para que os profesores que se incorporen novos ao centro se poidan desenvolver 
ben nel e coñecer de xeito moi xeral o seu funcionamento. 

Está pensado principalmente para aquel profesorado que sexa substituto. Os de 
expectativa e os interinos xa se incorporan ao centro uns días antes de empezar o curso e 
pode resultar mais doado e cómodo darlle toda esta información. 

 
Procedemento 

1. O director do centro, ou no seu defecto un membro do equipo directivo, levará a 
cabo todo o protocolo de benvida. 

2. Recibirase ao substituto no despacho e daralle unha carpeta que conteña polo 
menos a información que a continuación se detalla, explicando de xeito moi xeral a 
información imprescindible para empezar a clase (do seguinte, o que aparece 
resaltado en negriña). Despois, noutro momento máis relaxado, poderá explicarlle o 
resto se ten algunha dúbida. 

3. Información de contacto: tlf, fax e correo do centro. 
4. Recibirá un plano do centro e sobre el marcaráselle os edificios de primaria e 

secundaria, o comedor, os pavillóns deportivos, os patios de recreo e a zona de 
aparcamento. 

5. Informaráselle dos xeitos máis doados de chegar ao centro desde os seus 
respectivos lugares de residencia, ou ben as posibilidades de aluguer que existen na 
zona. 

6. Tamén se lle situarán as bibliotecas, a sala TIC e a de informática, comentándolle 
que é necesario anotarse nunha lista para proceder ao seu uso. 

7. En canto aos horarios do centro diráselle o lectivo (distinguindo entre o intensivo 
de verán e o partido do resto do curso), o de comedor, os recreos, etc. 

8. Despois proporcionaráselle o seu horario individual. En secundaria entregaráselle a 
chave do seu departamento e a xeral das aulas comúns. Se quere aparcar dentro do 
centro daráselle tamén un mando do portal automático, despois da fianza 
correspondente. 

9. Presentaráselle ao resto do persoal non docente, principalmente Esther e Juanjo, 
que son cos que máis en contacto vaia a estar. 

10. Tamén se lle dirá onde están as fotocopiadoras do centro, os ordenadores portátiles 
e de sobremesa e impresoras que pode usar. 

11. O 1º día terá que realizar os trámites burocráticos correspondentes: firma de toma 
de posesión e declaración responsable para mandala por fax á xefatura, ou 
fotocopias de DNI, Tarxeta seguridade social, título académico e ficha de datos 
persoais para mandar por correo. 

12. Explicación sobre gardas en saídas escolares (primeiro cobren os de garda e despois 
axudan, se é preciso, os profesores sen alumnos debido á saída) 
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13. Modelos de partes e informes de incidencias. 
14. Libro de gardas e de aula. 
15. Invitación a ler o RRI e o PEC do centro. 
16. Calendario de CCPs ou reunións de ciclo. 
17. Recordatorio de consultar o correo electrónico @edu.xunta.es como canal principal 

de información no centro 
18. Os departamentos e os ciclos dispoñen dunha cantidade fixa para gastar arredor dos 

250 euros pero poden autorizarse gastos superiores en función das circunstancias. 
Imprescindible xustificar gastos mediante factura a nome do CPI. Para iso apuntar 
CIF: Q-6555057F. 

19. Programar as visitas ou saídas con antelación en colaboración do equipo de 
actividades extraescolares e apuntalo no documento correspondentes (ao lado do 
libro de gardas na sala de profesores en secundaria ou no taboleiro da sala de 
profesores en primaria) 

20. Explicar ubicación e funcionamento da aula de atención educativa para alumnos 
con condutas disruptivas. 


