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PARE/MARE/TUTOR/A 

DELEGATS DE CLASSE 
 
 

Des de l’Ampa volem impulsar la figura del pare/mare/tutor/a DELEGAT/SOTSDELEGAT DE CLASSE. 
 
Qui són? 
Pare, mare o tutor legal d’un alumne del centre que s’ofereix de forma voluntària a exercir aquest paper. 
 
Elecció de delegats.(Per aprovació en Consell Escolar 18/06/13) 
Es farà en convocatòria oberta a tots els pares i mares dels alumnes de l’escola, en la qual es podrà 
delegar el vot i es podrà presentar la candidatura per escrit. Aquesta convocatòria serà degudament 
informada a totes les famílies per escrit, un cop començat el curs. 
 
Regulació de la figura dels delegats/des de classe. 
La figura dels delegats de classe és molt important, ja que han de ser el vincle de comunicació obert de 
manera permanent i directe entre els pares d´una classe i els òrgans de direcció de l´AMPA i l’escola. 
Per que funcionin els hem de omplir de contingut i regular el seu funcionament. Com a representants de 
les famílies de cada classe dependran directament, salvaguardant la seva autonomia,  de l’associació  
de mares i pares del centre. 
En ordre a això cal determinar les seves funcions i la manera d’actuar en cas de conflicte. 
 
Funcions dels delegats (Per aprovació en Consell Escolar 18/06/13) 
1.- Mantenir contacte directe amb el mestre tutor o la mestra tutora de la seva classe, per tal de: 

Rebre informació i  formació  arran dels objectius generals i de les activitats de tot                                                                           
tipus que es duguin a terme amb el grup –classe, i mantenir actualitzada la web al respecte. 

Transmetre les inquietuds i interessos dels pares i mares del seu grup.     
2.- Mantenir informat al seu grup-classe, en base a tot allò que es determini des d'un òrgan competent 
(òrgans del centre, AMPA, Consell Escolar, Claustre, etc.). 
3.- Col·laborar en les necessitats concretes de la seva classe, del centre i de la junta de l’AMPA. 
4.- Motivar als pares i mares del seu curs amb la finalitat de millorar la seva participació a l'escola i 
integrar-los en la dinàmica del centre (reunions, festes, comissions, xerrades de pares... etc). 
5.- Col·laborar estretament amb els pares i mares de la Junta de l'AMPA en tots aquells afers que es 
decideixi duu a terme en el pla de curs, acordant la fórmula de participació que millor s'adapti a la 
realitat de cadascú 
6.- Mantenir informada a la junta de l'AMPA de totes aquelles quotidianitats sorgides de la seva classe i 
que el propi delegat/delegada valori que pot ser d'interès per una majoria: funcionament dels serveis, 
activitats extraescolars, etc. 
7.- Tenir cura de la recepció i organització de la informació que els sigui facilitada, tan per part dels 
òrgans del centre (Consell Escolar, Claustre, Equip Directiu, AMPA, etc.), com del respectiu tutor o 
tutora de la seva classe. Ha de garantir la privacitat de la informació. 
8.- Col·laborar, en la mesura del possible, en les activitats de caràcter extraordinari, tan si són 
proposades pel mestre, com si ho són pels pares i mares o pels alumnes (AMPA). Exemples: sortides 
culturals, excursions d'esbarjo, visites, formació de pares i mares, tallers  educatius, etc. 
9.- Assistir a les reunions de delegats de pares i mares que es convoquin.  
 
NO els hi correspon: 
1. Intervenir en temes individuals d’un alumne i/o els seus pares amb el tutor. 
2. Intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als professionals de l’educació, que 

són els mestres, i que en tot cas seran tractades en Consell Escolar o per altres vies si s’escau.  
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Protocol d’actuació d’un delegat de classe en cas de rebre alguna queixa o proposta: 
 
1. Quan una mare o pare s’adrecen a la delegada o delegat de classe és molt important que se 

sentin acollits i escoltats, ja que segur que per a ells el tema és important. En qualsevol cas el 
delegat/da ha de fer de filtre, en el ben entès que no podem destorbar la feina dels mestres 
contínuament, i per tant ha de valorar si la queixa ó proposta és objectivament gestionable, o es 
pot resoldre amb una xerrada amb els pares.  

2. Si el motiu de la seva demanda d’ajut  és un conflicte personal entre pares, el delegat intentarà  
reunir-se amb les dues parts i conciliar-les. Si això no fos possible i la situació que en derives 
perjudiques la convivència, pot demanar la intervenció del coordinador de la comissió de 
delegats de l’AMPA i aquesta valorarà una derivació. 

3. Davant  una proposta ó preocupació el delegat ho posarà en coneixement del coordinador de la 
comissió de delegats de l’AMPA i es traslladarà a la Direcció de l’escola. 

4. Els delegats tenen l’obligació de mantenir informat al coordinador de la comissió de delegats de 
l’Ampa de totes aquelles quotidianitats sorgides de la seva classe per tal que aquesta pogui fer-
ne el seguiment i portar un registre. 

5. Col·laborar, en la mesura del possible, en les activitats de caràcter extraordinari proposades pel 
tutor/a, pels pares i mares o pels alumnes. 

6. A  les reunions de delegats ha d’assistir  un membre de l’AMPA   fent  de coordinador i d’enllaç  
amb la direcció  del Centre. 

 
 
Els delegats han de respectar en tot moment les normes i/o protocol establert per la Direcció del 
Centre i la Junta Directiva de l’Ampa. En cas contrari aquests hauran de prendre les mesures i/o 
decisions oportunes.   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En cas de sortir elegit com a delegat de classe signar aquest full i entregar a la Junta de l’Ampa. 
 

Acceptació del càrrec i la regulació de la figura de delegat/sotsdelegat de classe 
 
En/na _________________________________________________ amb D.N.I.: ___________________ 
com a pare/mare/tutor/a de ___________________________________________  curs _____________ 
de _________________________________________________________________ curs __________ 
de __________________________________________________________________ curs __________ 
Accepto el càrrec de DELEGAT/SOTSDELEGAT pel curs 2013-2014 dels cursos __________________ 
 
Signatura 
 

..................................., a.......... de ........................ de 2013  
 

 

 


