
 

 
Pares i mares delegats de classe 

 

Quina fitxa del puzle representa la figura del delegat de classe a l’escola? 

De la mateixa manera que els vostres fills poden escollir, entre els companys de classe, els seus 

delegats perquè els representin en els òrgans de participació del centre, els pares i mares 

poden escollir delegats de la classe a la qual pertany el vostre fill. 

Els pares i mares delegats s'ofereixen voluntàriament per desenvolupar aquesta tasca i són 

escollits per la resta de pares i mares de la classe. 

La funció dels pares i mares delegats de curs és facilitar la comunicació entre les famílies del 

grup classe amb el centre educatiu i amb l'associació de mares i pares. 

 

 

 
 

Objectius dels delegats de classe 

Dinamització: els delegats son els dinamitzadors del grup de pares i mares de cada classe: 

detectar i informar sobre quan es pot fomentar el contacte entre els nens i pares de la classe, 

transmetre a l’AMPA els interessos i opinions de cada grup, recollir propostes, detectar 

queixes i problemes, per millorar el funcionament de la classe 

Comunicació: existeixen diversos canals perquè l’AMPA informi als pares com perquè els pares 

contactin a l’AMPA . No obstant això, creant un contacte personal, dins l’àmbit del grup-classe, 

s’aconsegueix apropar l’AMPA als pares i mares, i també que aquests tinguin informació 

centralitzada sobre qüestions de la classe. 

Participació: la creació d’aquesta figura implica la necessitat de persones que estiguin al 

corrent regularment de les activitats de classe i de l’AMPA, amb qui cal que es mantingui una 

comunicació habitual. 

 

 



 

 
 

Funcionament dels delegats de classe 

Relació amb pares de la seva classe: 

• recull propostes, identifica problemes, rep, contrasta i valora queixes, trasllada les 

propostes, problemes i queixes a l’AMPA, manté actualitzat el llistat amb els telèfons i 

mails de la classe, organitza o ajuda a organitzar activitats (sortides, sopars, etc). 

Relació amb la Junta de l’AMPA: 

• representa a l’AMPA en les reunions de classe, transmet el sentir dels pares de la 

classe a la junta de l’AMPA, fomenta la participació activa dels pares en la Junta i en les 

comissions de l’AMPA, assisteix a les reunions de la Junta quan tenen propostes i/o 

problemes a presentar. 

Relació amb altres delegats: 

• és oportú que es coneguin entre ells i puguin contactar-se (llistat amb mail i telèfons), 

poden reunir-se periòdicament per tractar assumptes d’interès comú, són 

representats per la vicepresidenta dins la Junta, excepte quan es cregui oportú que un 

o diversos delegats assisteixin a la Junta per tractar temes puntuals. 

 

 

 
 

Què NO fan els delegats de classe 

 

• NO intervenen en la relació personal d’un alumne i/o dels seus pares amb el tutor i/o 

la direcció del centre. 

• NO plantegen una queixa o un problema a la Junta sense que la informació estigui ben 

contrastada. 

• NO intervenen en els continguts pedagògics o de funcionament del Centre, ja que es 

tracta d’àmbits propis de la Direcció i del Consell Escolar. 


