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PRESENTACIÓ DEL PROJECTE: 

La finalitat de la iniciativa és afavorir la col·laboració família-escola a nivell d’aula, en un clima 

de confiança i diàleg de pares i tutors. 

L’educació no és una competència únicament de l’escola, és una tasca compartida en la qual 

tot i que el protagonista és l’alumne, la família i l’escola han de caminar plegades i contribuir 

per tal que l’educació sigui la més adequada i de màxima qualitat. 

La comunicació entre família i escola afavoreix la construcció d’una escola en la qual l’esperit 

de col·laboració sigui el major punt de partida per a formar persones integrades plenament en 

la societat en la que viuen i de la que seran membres actius. 

Dinamitzar la participació de les famílies en la vida escolar ha de ser un objectiu de tot el 

Centre. La participació fa que es valori la labor dels docents ja que quan les famílies coneixen la 

realitat i han de fer-se responsables amb el tutor/a de les dificultats o problemes que es 

plantegen en el grup, comencen a entendre les situacions a les que ha d’enfrontar-se el 

professorat cada dia. 

La implicació de les famílies en el funcionament i marxa del Centre, en l’evolució acadèmica 

dels alumnes, en els seus comportaments, actituds, interessos, etc. resulta fonamental per a 

que l’educació general dels nens sigui de qualitat, adquireixin uns valors cívics i compromesos i 

es desenvolupi en un clima de convivència adequat. 

Les famílies no han d’estar als Centres només per subvencionar activitats extraescolars o cobrir 

carències del Centre, sinó que han d’implicar-se activament en la finalitat última d’aquests que 

és l’educació integral dels nens en coordinació amb el professorat.  

La finalitat dels Delegats/des de pares i mares és fomentar la participació activa i democràtica 

del Centre, implicar les famílies i fer-les partícipes dels esdeveniments que es donen en el 

Centre amb l’objectiu que ens aportin  la seva visió i les seves propostes de millora. 

Tot i que la coordinació de la figura de Delegats correspon a la Direcció del Centre, en el nostre 

cas s’ha cedit a l’AMPA aquesta tasca per tal d’ajudar a la mateixa Direcció. 

ELS DELEGATS I DELEGADES DE L’AULA 

Per facilitar aquest clima de col·laboració i propiciar unes relacions positives dels tutors i 

professorat del Centre amb els pares i mares dels alumnes, s’estableix que a començament de 

curs i en la primera reunió de l’aula, els pares i mares presents elegiran a una persona per 

exercir les funcions de Delegat/da d’aula. 

El Delegat/da de classe possibilita a les famílies la participació d’una manera ordenada i 

raonable en la vida escolar, per entendre-la millor i aconseguir junts que rebin la millor 

educació. 

L’objectiu dels Delegats serà col·laborar amb els tutors en els aspectes generals per a 

aconseguir un millor aprofitament educatiu de l’aula, traslladant al tutor/a suggeriments i 

inquietuds de els famílies i a aquestes les del tutor/a, facilitant un bon clima de convivència 



entre ambdues parts. El desenvolupament de la seva funció no ha de suposar en cap cas una 

interferència en l’activitat del Centre. 

Les seves funcions són: 

a) Representar a pares i mares dels alumnes de la classe recollint les seves inquietuds, 

interessos i expectatives 

b) Garantir que la informació i las comunicacions arriben tant de les famílies al Centre 

com viceversa 

c) Atendre les demandes del tutor/a i fer-li arribar les de les famílies 

d) Implicar a les famílies en la millora de la convivència i l’activitat docent en la calsse i en 

el Centre i impulsar la seva participació en les activitats que s’organitzin 

e) Serà la persona interlocutora vàlida en el tractament de qualsevol incidència que 

sorgeix al llarg del curs entre els conjunt de les famílies i la classe al que representi 

f) Assistir a les reunions de la junta de Delegats i transmetre les opinions del grup que 

representa 

g) Orientar a les famílies i sobretot a les que s’incorporen per primera vegada al Centre 

afavorint el coneixement del Centre, el seu professorat i la seva organització. 

h) Difondre i animar a les famílies a participar en les activitats propostes de caràcter 

formatiu (escola de pares i mares, xerrades informatives sobre alguna temàtica 

relacionada amb la salut, l’alimentació o rendiments escolars, esdeveniments 

festius,...) 

En cap cas substituirà ni representarà als pares i mares en la seva relació directa amb el tutor/a 

ja que aquesta és una competència individual i intransferible de la família de cada alumne. 

Per tal d’afavorir la participació del màxim nombre de pares i mares, es recomana que els 

Delegats/des no formin part de la Junta de l’AMPA. D’aquesta manera, es garanteix recollir 

més punts de vista de tot el col·lectiu de pares i mares. 

ELS COORDINADORS/RES DE DELEGATS I DELEGADES DE L’AULA 

A causa del gran nombre de classes del Centre i amb l’objectiu de fer més operatives les 

reunions i que la participació sigui major, cal comptar amb tres coordinadors (un per etapa: 

Infantil, Primària i Secundària-Batxillerat) que serveixi d’enllaç entre els Delegats i la Direcció 

del Centre. 

Les seves funcions són: 

a) Assistir a les reunions de la junta de Delegats 

b) Assessorar als Delegats/des en totes les qüestions plantejades  

c) Encaminar els problemes que es plantegin cap a l’òrgan competent que ha d’estudiar-

los i resoldre’ls 

LA JUNTA DE DELEGATS I DELEGADES 

Està composada pels Delegats/des representants de cada grup del Centre, en coordinació amb 

la Direcció del Centre i els membres coordinadors de la Junta de l’AMPA. La seva finalitat és 



tenir una visió de conjunt de tot allò que s’esdevé en el Centre, amb les aportacions dels 

diferents membres. 

Les seves funcions són: 

a) Informar a tots els membres de la Junta la problemàtica de cada classe 

b) Analitzar i realitzar propostes de millora de tot els temes exposats 

c) Fer una valoració conjunta a final de curs de tot allò que hagi ocorregut en el curs 

REQUERIMENTS PER PART DEL CENTRE 

La figura de Delegat/da de pares i mares requereix no només de la seva presència sinó que és 

fonamental : 

a) El suport de l’Equip Directiu del Centre: es requereix d’un equip directiu compromès 

per impulsar els Delegats/des com un nou canal de participació de la família en la vida 

del Centre. La seva labor primordial serà donar suport a l’elecció d’aquesta figura i 

després mantenir-la informada. Això requereix una important labor de coordinació 

dels tutors/res. 

b) La difusió d’aquestes funcions entre els tutors i tutores: d’aquesta manera 

professorat, pares i mares prendran consciència de l’abast d’aquesta figura en la vida 

del Centre i concretament de cada un dels grups. 

c) Una coordinació entre els Delegats/des i els tutors/res: fent referència a mecanismes 

de col·laboració entre tutors/res i Delegats/des. D’aquesta manera família i 

professorat aniran en la mateixa direcció en aspectes fonamentals, reconeixent les 

seves actuacions, generant confiança entre tots els sectors i permetent exercir 

d’interlocutors vàlids. 

d) La consideració del Delegat/da com un indicador de qualitat del Centre: les 

aportacions que es poden fer són clau per la millora de la qualitat de l’ensenyament. 

En aquest sentit, des de les famílies es poden aportar suggeriments i propostes, així 

com validar els projectes que s’estan duent a terme. En sentit contrari, des del 

professorat es poden aportar dades de com millorar la relació entre pares-mares i 

escola que contribueixi favorablement a l’educació dels nens. 

VIES DE COMUNICACIÓ 

 



 
CARTA EXPLICATIVA ALS PARES 
  

LA FIGURA DEL PARE/MARE DELEGAT/DA 
  
¿QUÈ ÉS UN DELEGAT I PER A QUÈ ES NECESSITA?  
 
En primer lloc, aquesta figura sorgeix de la necessitat que tenim els pares d’agilitzar la comunicació amb 
el Centre. En molts casos, alguns coneguts per l’escola i d’altres no, els pares tendim a “intentar” 
solucionar els problemes entre nosaltres, sense adonar-nos-en que així, la majoria de les vegades, no 
només no la solucionem si no que les empitjorem. 
La figura del pare delegat és similar a la dels nens delegats de classe. Quan sorgeixi un malestar general, 
un problema o qualsevol altra necessitat en una classe, la resta de pares ho comuniquem al delegat i 
aquest es posarà en contacte amb el Coordinador i el Centre. D’aquesta manera es rebrà únicament un 
comunicat per part de la classe i no una per família. 
 
¿QUI POT SER DELEGAT I COM S’ESCULLEN? 
  
Delegat pot ser qualsevol pare o mare que pertany a aquella classe i que estigui disposat a recollir totes i 
cadascuna dels suggeriments o problemes de la resta de pares i mares de la classe. En alguns casos i quan 
tingui dubtes podrà recórrer al seu Coordinador i entre tots dos hauran de contrastar les informacions 
rebudes per tal de ser transmeses adequadament al Centre. 
El delegat és una figura aprovada en el Consell escolar i de caràcter voluntari en totes les classes de 
l’escola, tot i que és aconsellable que existeixi. 
 
FUNCIONS DEL PARE-MARE DELEGAT/DA (DRETS I DEURES)  
 
Les seves funcions són: 

a) Representar a pares i mares dels alumnes de la classe recollint les seves inquietuds, interessos i 

expectatives 

b) Garantir que la informació i las comunicacions arriben tant de les famílies al Centre com 

viceversa 

c) Atendre les demandes del tutor/a i fer-li arribar les de les famílies 

d) Implicar a les famílies en la millora de la convivència i l’activitat docent en la calsse i en el 

Centre i impulsar la seva participació en les activitats que s’organitzin 

e) Serà la persona interlocutora vàlida en el tractament de qualsevol incidència que sorgeix al llarg 

del curs entre els conjunt de les famílies i la classe al que representi 

f) Assistir a les reunions de la junta de Delegats i transmetre les opinions del grup que representa 

g) Orientar a les famílies i sobretot a les que s’incorporen per primera vegada al Centre afavorint el 

coneixement del Centre, el seu professorat i la seva organització. 

h) Difondre i animar a les famílies a participar en les activitats propostes de caràcter formatiu 

(escola de pares i mares, xerrades informatives sobre alguna temàtica relacionada amb la salut, 

l’alimentació o rendiments escolars, esdeveniments festius,...) 

En cap cas substituirà ni representarà als pares i mares en la seva relació directa amb el tutor/a ja que 

aquesta és una competència individual i intransferible de la família de cada alumne. 

 

 

 

 

 

 



 

CARTA DE CONSENTIMENT DE PADRES ALS DELEGATS/DES 

 

A TOTES LES FAMÍLIES DE………………………………………………..  

 

Data:  

Assumpte: Presentació de Delegats i Delegades d’Aula  

 

Com tots sabeu, en la primera reunió de curs es van escollir els Delegats i 

Delegades de l’Aula pel curs 201_/201_. Volem recordar que la figura de 

Delegat/da d’aquest Centre és la via de comunicació que hem d’utilitzar pel 

tractament de qualsevol assumpte que sorgeixi entre el grup de pares i mares i la 

Comunitat Educativa. Per a qualsevol assumpte que pugui sorgir no dubteu en posar-

vos en contacte amb nosaltres, estem a la vostra disposició per tot allò que 

necessiteu. 

Igualment seria convenient i que de forma voluntària ens proporcionéssiu el vostre 

correu electrònic i telèfon de contacte, dades que ens possibiliten aquestes vies 

de comunicació durant aquest curs escolar. Amb aquest objectiu us demanem que 

retalleu la part inferior d’aquesta nota i ens la retorneu directament o a través de 

Secretaria. 

El Delegat/da d’aquest curs per la vostra classe és: 

 

…………………………………………………Telèfon…………………………e-mail………….…………………………  

 

Atentament,  

AMPA Goar 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom i Cognoms del nen/a  ………………………………………..…………………………………………  

Correu electrònic de la família ………………………...………………………………………………………..  

Telèfon/s i persona de contacte ………………………………………………………………….................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

El o l’abaix firmant AUTORIZA a la utilització de les meves dades durant el 

curs escolar 201_/201__ per part del Delegat/da d’Aula.  

Viladecans a..…….de…………………..……….de 20……… 

Firma 


