
 

Perfils professionals del professorat extrets de les 

NOFC de l’Institut Bernat el Ferrer 

Perfils professionals del professorat 

El professorat de l’Institut haurà de complir amb el màxim de les següents 

característiques: 

• Tenir coneixements d’ofimàtica per poder desenvolupar les classes amb l’ús 

del programari necessari. 

• Conèixer les aplicacions de google per treballar de manera cooperativa 

• Tenir coneixement de moodle per a la creació i gestió de cursos 

• Treballar amb l’alumnat amb activitats competencials lligades a la vida real 

• Avaluar formativament per potenciar la millora de les activitats de l’alumnat i 

del seu propi procés d’aprenentatge, aplicant metodologies diverses. 

• Treballar en  equip amb altres companys per aconseguir els objectius fixats 

• Participar en les formacions que es realitzin al centre i les proposades en altres 

àmbits  

• Estar predisposat a realitzar les innovacions educatives proposades al centre 

• Tenir una visió global i multidisciplinar de l’educació,  

• Mostrar una actitud proactiva per a la millora contínua de les pràctiques 

d’aprenentatge: avaluant els resultats obtinguts per, detectar desviacions i 

corregir-les i proposar millores 

• Afavorir les bones relacions, i un clima distès i positiu a l’aula que afavoreixi 

l’aprenentatge. 

 

Perfil professionals del professorat per 

implementar l’aprenentatge competencial i per 

projectes 

El professorat de l’Institut que pertanyi als equips docents que implantin 

l’aprenentatge competencial haurà de complir amb el màxim de les següents 

característiques, a més de les especificades en el punt anterior: 



• Treballar la seva matèria amb activitats competencials, i aplicant la 

metodologia SCAP (Significativitat, Comunicació, Acció, Projecció) 

• Planificar i realitzar activitats d’aprenentatge amb altres matèries 

• Participar en el disseny i la realització dels Projectes 

• Desenvolupar un rol de professor acompanyant en el procés d’aprenentatge 

de l’alumnat 

• Potenciar les activitats on l’alumnat aprèn a través de la descoberta de 

coneixements i no de la seva transmissió 

• Realitzar les seves activitats potenciant la feina a l’aula i minimitzant la feina 

a casa que ha de realitzar l’alumnat  

• Participar en el disseny d’activitats i projectes de manera cooperativa amb 

altres membres de l’equip docent. 

 

Perfil professionals del professorat de 

Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) 

El professorat de l’Institut que ocupi un lloc estructural TIC haurà de complir 

amb el màxim de les següents característiques, a més de les especificades en 

el punt 2.4: 

• Conèixer el maquinari necessari per desenvolupar la seva feina docent i de la 

connectivitat dels aparells a la xarxa. 

• Tenir una visió de l’educació on s’usin les eines TIC per afavorir els 

aprenentatges de l’alumnat 

• Usar amb solvència les aplicacions de google i microsoft, tan per 

l’aprenentatge de l’alumnat com per a la gestió del centre. 

• Conèixer i usar les xarxes socials 

• Fer un ús pedagògic de programari per a l’educació: moodle, blocs, webs... 

 


