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JUSTIFICACIÓ 

Diferents estudis mostren que la implicació i la participació de les famílies en el procés 

educatiu dels fills i filles és un element imprescindible per assolir l’èxit educatiu i 

contribuir a la inclusió escolar i social de l’alumnat. 

En aquest sentit, cal afavorir que les famílies s’impliquin i participin en el funcionament 

del centre. Des de la nostra escola s’han iniciat diferents projectes on la participació 

activa de les famílies és un factor clau.  

En l’àmbit més proper a les accions de l’aula, iniciem la participació dels pares i mares 

com a delegats i delegades de classe. Aquesta figura facilita l’acció tutorial i la creació 

de vincles entre famílies i entre famílies i escola.  

 

QUÈ ÉS UN DELEGAT/DA DE CLASSE? 

El pare o mare delegat o delegada de classe és pare, mare o tutor legal que exerceix el 

paper d’enllaç entre famílies d’un grup-classe, el tutor o tutora del grup, la direcció del 

centre educatiu i l’AMPA. 

 

COM S’ESCULLEN ELS DELEGATS/DES?  

Els delegats o delegades s’escolleixen per votació o consens de les famílies de la classe 

a la reunió d’inici de curs de cada nivell 

 

CONTACTE:  

A través del correu electrònic: delegades@escolacatalonia.cat 
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FUNCIONS DE LES DELEGADES I DELEGATS DE CLASSE  

Les funcions més destacables de les delegades i dels delegats de classe són:  

1. Motivar i dinamitzar les famílies del seu curs per tal d’integrar-los en la 

dinàmica del centre i promoure l’assistència i la participació d’aquests en totes 

les activitats que s’organitzen des de l’escola i des de l’AMPA (reunions, festes, 

equips de treball, conferències, xerrades, tallers...). 

2. Establir una comunicació directa amb el tutor/a de la classe i fer d’enllaç 

entre aquest/a i la resta de famílies del grup per a aquells temes d’interès 

general del grup. 

3. Canalitzar les inquietuds, els suggeriments, les necessitats i els interessos 

generals de les famílies de la seva classe cap a l’escola, utilitzant els canals 

habituals amb el/la coordinador/a de delegats/des i la direcció del centre 

4. Acollir les famílies nouvingudes a l’escola i ajudar-les a integrar-se en la 

comunitat educativa, vetllant especialment per les famílies amb més dificultats 

d’integració per raó de llengua, cultura o altres. 

5. Informar a les famílies de la seva classe d’aquells aspectes que es determinin 

d’interès des de l’AMPA i l’Escola. 

6. Assistir a les reunions que convoqui el centre educatiu relacionades amb 

l’àmbit d’actuació dels delegats/des. 

7. Assistir a les reunions, si s’escau, extraordinàries, de delegats/des que 

convocaran els/les coordinadors/es de delegats/des. 

8. Col·laborar, sempre que sigui possible i pertinent, en les activitats 

proposades en el marc escolar i extraescolar. 

9. Impulsar estratègies per afavorir la participació de les famílies en el consell 

escolar de centre. 

10. Actuar amb confidencialitat i discreció en relació amb la informació de què 

es disposa per la seva funció com a delegat/da de classe. 

 

http://www.escolacatalonia.cat/


 

Carrer Perú, 195  
08020 Barcelona 
Telèfon: 933 076 366 
www.escolacatalonia.cat 

3 

 

NO CORRESPON A LES DELEGADES I DELEGATS DE CLASSE  

1. Intervenir en la relació personal d’un alumne/a i/o dels seus familiars amb 

el tutor i/o la direcció del centre.  

2. Intervenir en qüestions pedagògiques. 

3. Fiscalitzar la tasca dels professionals del centre. 

4. Fer de mediador, en cas de conflicte, entre famílies, o entre famílies i 

docents.  

 

LA XARXA LES DELEGADES I DELEGATS DE CLASSE  

Per estructurar la xarxa de les delegades i delegats de classe, existiran les següents 

funcions:  

a) Les delegades o delegats de classe. 

b) Coordinador/a dels delegats o delegades.  

Les funcions del coordinador/a dels delegats o delegades de classe són:  

1. Resoldre qualsevol consulta dels delegats o delegades. 

2. Fer d’intermediari entre la xarxa de les delegades i delegats de classe, la 

direcció del centre educatiu i l’AMPA. 

3. Convocar, si s’escau, reunions ordinàries i/o extraordinàries de la xarxa de 

delegades i delegats de classe  

4. Fer un seguiment, juntament amb l direcció del centre, del funcionament 

de les delegades i delegats de classe.  

5. Aixecar acta de les diferents reunions ordinàries i/o extraordinàries de la 

xarxa de delegades i delegats de classe.  

6. Aquesta figura s’escollirà a la primera trobada de la xarxa de delegades i 

delegats de classe.  
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DELEGADES I DELEGATS DE CLASSE. ORGANIGRAMA 
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