
DELEGATS I 

DELEGADES 

DE PARES I 

MARES 

D’ALUMNES 

 

ESCOLA SALVADOR SANROMÀ 

“ Educar, una feina  

compartida” 

Un delegat o 

delegada ha de... 

Si tens qualsevol dubte consulta-ho  
 
pares.consellescolar.sanroma@gmail.com 

 
 
DIFONDRE 
 
Las propostes, les idees, les solucions. 
 
 
AJUDAR 
 
A mantenir l’educació pública de qualitat. 
 
 
PARTICIPAR 
 
En l’elaboració de propostes. 
En l’AMPA, en el centre i en les activitats. 
Essent delegat o delegada de famílies. 
 
 
MANTENIR 
 
El contacte i la comunicació. 
 
 
INFORMAR-NOS  
 
Del que es fa al centre consultant la web, els 
delegats, etc. 

QUÈ PUC FER COM A 

PARE, MARE O TUTOR ? 

AFAVORIR  EVITAR  
La comunicació. 
La conciliació. 
Anar amb idees, no 
amb prejudicis. 
L’afectivitat. 
La justícia i l’eficàcia. 
L’actitud positiva. 
L’actitud pròxima i 
dialogant. 
L’ètica i la coherència. 
La disponibilitat. 

La fiscalització de la feina 
dels mestres. 
La substitució de la funció 
del tutor/a. 
Ser portaveu de les queixes. 
La defensa dels interessos 
dels seus fills/es. 
Una actitud rígida. 
Una actitud punitiva. 
L’obsessió pels rendiments 
acadèmics. 



QUÈ ÉS UN DE-
LEGAT O DELE-
GADA DE PA-
RES I MARES? 
 
Aquell pare o mare 
escollit entre les 
famílies d’un grup 
classe del centre 
educatiu, on la seva 
responsabilitat és 
representar-los, en 
les necessitats, inte-

ressos i expectatives dels seus fills i filles de 
forma col·lectiva, i implicar-les en la millora 
de la convivència. Tot això en coordinació 
del tutor o tutora del grup i l’equip directiu 
del centre. 
 
 
PER QUÈ ÉS IMPORTANT AQUESTA  

FIGURA? 
 

La implicació de les famílies en el funciona-
ment del centre i en l’evolució dels seus fills i 
filles, és fonamental per a que l’educació 
general dels infants sigui educació de quali-
tat. Les famílies han de implicar-se activa-
ment i la figura del delegat o delegada de 
pares i mares ha de potenciar aquesta motiva-
ció i implicació. 

 
QUINES SÓN LES FUNCIONS? 

 
• Representar a les mares i pares dels 

alumnes del grup, recollint els seus inte-
ressos i propostes i informar d’aquests 
al mestre tutor. 

 
 
• Fomentar i facilitar la comunicació en-

tre les mares i pares dels alumnes amb 
el tutor o tutora. 

 
• Facilitar la relació entre las famílies 

dels alumnes del grup i l’equip directiu, 
l’AMPA i els representants del sector 
pares del Consell Escolar. 

 
• Fomentar la relació i facilitar la comu-

nicació entre les famílies del propi grup.  
 
• Col·laborar en el desenvolupament de 

les activitats programades pel centre per 
informar a les famílies i per estimular la 
seva participació. 

• Assistir i participar en les reunions de 
delegats trimestrals. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

QUÈ HE DE FER SI VULL SER  
DELEGAT? 

 
Abans de finalitzar el mes d’octubre, les per-
sones delegades de pares i mares d’alumnes 
de cada grup seran escollides per un curs es-
colar pels propis pares, mares o tutors dels 
alumnes del grup a la reunió d’aula que orga-
nitza i dirigeix el tutor o la tutora del grup 
classe. Si estàs interessat o interessada pots 
informar amb antelació al tutor o tutora del 
grup o dir-ho el mateix dia de la reunió.  

 
NO HO DUBTIS SI TENS INTERÈS  

PRESENTA’T TOTS T’HO AGRAIREM. 
 

COM S’ESCULL? 
 

Les persones delegades de pares i mares dels 
alumnes de cada grup s’escolliran a la reunió 
d’aula, si hi ha més d’un candidat o candidata 
es farà una votació a mà alçada. Prèviament a 
l’elecció els pares i mares interessats podran 
donar a conèixer la seva candidatura. Els can-
didats no elegits poden exercir com a subde-
legats o restar com a reserves d’aquell curs. 

El delegat o delegada de pares i mares d’alumnes 


