
 

 

 

EL MANUAL DEL 

DELEGAT I DELEGADA 

 
Qui som els delegats? 

 
Pares o mares voluntaris que exerceixen la 

funció de pont entre l'escola i l'ampa i els pares 

i mares del seu grup. Hi ha la possibilitat de 

comptar amb al figura del co-delegat, amb qui 

compartir les funcions assignades. 

 

Qui ens tria? 
 

Per votació o consens pels pares i mares del 

grup classe a la reunió d’inici de curs. Sempre 

potenciarem, a l’inici de cada curs, el relleu en 

el nostre càrrec per afavorir el màxim de 

participació, però si algú té ganes i vol repetir, 

no hi ha cap problema. L'experiència és un 

grau. 

 

Per què servim? 
 

- Afavorir la comunicació entre els pares i 

mares de la nostra classe amb l’escola i amb 

l’AMPA. 

- Aconseguir el màxim de representació i 

participació dels pares i mares en el 

funcionament de l’escola. 

 

Quines funcions tenim? 
 

- Motivar i dinamitzar als pares i mares 

del nostre grup, per integrar-los en la dinàmica 

de l’escola. 

 

- Fomentar el contacte entre els pares i 

mares del grup, proposant trobades o 

celebracions al llarg del curs, que serveixin 

d’excusa per anar fent xarxa: durant P3, pP4 i 

P5 és bastant usual convocar un cop per 

trimestre una sortida a un parc proper (per 

exemple per dinar de carmanyola un cap de 

setmana) per tal d'anar fent colla. 

 

- Recollir inquietuds, suggeriments i 

interessos generals dels pares i mares del 

nostre grup, potenciant que s’acostin a l’escola 

amb una actitud positiva i dialogant. 

 

- Passar als pares i mares del grup la 

informació que es genera en el sí de la 

comunitat educativa: escola, AMPA, consell 

escolar. Aquesta tasca ve facilitada per l’àmbit 

de coordinació de delegats (AMPA), que ens fa 

arribar de forma setmanal el butlletí informatiu 

que només cal que reenviem a les famílies del 

nostre grup. 

 

- Ajudar a copsar amb més precisió les 

prioritats dels pares i mares del grup, per 

ajudar a adequar-hi la línia de treball de 

l’AMPA, i així aconseguir una major 

representativitat del col·lectiu de pares i mares. 

 

- Representar al nostre grup classe en 

l’assamblea de delegats i delegades i fer-los 

arribar cada acta amb els temes tractats i els 

acords presos. Aquesta tasca ve facilitada per 

l’àmbit de coordinació de delegats (AMPA), que 

ens fa arribar l’acta de cada assamblea per tal 

que la reenviem a les famílies del nostre grup. 



 

Com es fa el traspàs entre 

delegats/delegades? 

A) Abans de la reunió 

 
A la nota de convocatòria de reunió de principi 

de curs de l'escola amb les famílies, cal que 

aparegui un text recordant que s'escollirà el 

delegat de classe. 

 

B) Durant la Reunió d’Inici de Curs 

 
L’elecció del delegat/da es fa a la reunió que 

cada curs fa a l’inici de l’any acadèmic (mes de 

setembre-octubre). Com ve essent pràctica 

habitual, aquestes reunions normalment 

comencen amb la intervenció d’un membre de 

l’AMPA que explica les activitats portades a 

terme per l’AMPA i animant a les famílies a 

participar i a formar-ne part. 

 

Es proposa que aquesta persona de l’AMPA, 

previ a l’inici de la reunió: 

 

1.- Confirmi amb els tutors/es del curs que 

l’elecció del delegat/da forma part de l’ordre 

del dia. Se’ls lliura el model de presa de dades 

del resultat de l’elecció i se’ls recorda que han 

de lliurar-les a la direcció del centre . 

 

2.- Contacti amb els delegats/des de les dues 

classes que, se suposa, assisteixen a la reunió 

per a que siguin ells/es –conjuntament amb els 

tutors/es o no- qui es responsabilitzin d’aquest 

punt quan els tutors/es acabin la seva 

exposició. 

 

En el supòsit que algú/na s’ofereixi a assumir el 

càrrec (repetint o per nova elecció) i prevegui la 

seva absència a la reunió, ho faci avinent amb 

antelació almenys a els/les tutors/es per poder 

donar trasllat a les famílies durant la reunió. 

 

C.) Després de la Reunió 

 
Si repeteixen els mateixos càrrecs, es recomana 

enviar un correu a les famílies informant de la 

seva reelecció. Encara que la majoria de pares i 

mares assisteix a aquesta primera reunió, 

aquesta hauria de ser una pràctica habitual, ja 

que sempre hi ha famílies a les que no els haurà 

arribat aquesta informació. 

En cas de que hi hagi algun canvi en la figura 

del delegat/da i /o subdelegat/da, es proposa 

que el delegat/da sortint enviï un correu a les 

famílies informant del relleu i identificant als 

nous responsables. Aquesta comunicació ha 

d’explicar que el canvi no és “oficial” fins a la 

primera assamblea de delegats/des convocada 

pel centre, una vegada realitzades totes les 

reunions de curs (mitjans del mes d’octubre). 

Se suggereix que el càrrec sortint continuï 

exercint les seves funcions fins aquest moment. 

 

Després de la primera assemblea de 

delegats/des i posteriorment al nomenament 

“oficial”, es recomana que el nou càrrec enviï 

un correu a les famílies presentant-se. 

 

Què és l’Assamblea de delegats i 

delegades? 

És un òrgan de participació i d’informació de 

l’escola cap als pares i mares, així com 

d’aquests cap a l’escola. 

 

Es reuneix de forma ordinària un cop al mes, 

convocada per la direcció del centre, i amb la 

participació de tots els delegats i delegades dels 

diferents cursos, de l’equip directiu de l’escola, 

i de l’AMPA. 

 

L’Assamblea és l’espai on poder abordar tots 

aquells temes que tenen un interès general per 

a tota la comunitat educativa. L’ordre del dia es 

configura a partir de les propostes de tots els 

que en formen part. 

 

L’acta de l’assamblea, amb els temes tractats i 

els acords als que s’arriba, es fa arribar a tots 

els pares i mares de l’escola. 

 

Quines festes mobilitzem? 
 

Si sou delegats de P4: Com a grup classe, toca 

tirar endavant la “Festa de Benvinguda de P3”, 

a principis de curs, i cal doncs informar i 

motivar a les famílies tant bon punt comenci 

setembre. La idea és organitzar un berenar per 

donar la benvinguda a les noves famílies de 

l’escola. Comptareu amb el suport de l’Àmbit 

de Festes de l’AMPA 

(festes@ampaferransunyer.info), que 
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contactaran amb vosaltres per donar-vos tot el 

suport. 

 
 
 

Si sou delegats de P5: Com a grup classe, toca 

donar suport a la “Festa de Carnestoltes”, a 

mitjans del segon trimestre. Cal informar i 

motivar a les famílies, per tal de poder-se 

organitzar com a grup i compartir la 

responsabilitat. Comptareu amb el suport de 

l’Àmbit de Festes de l’AMPA 

(festes@ampaferransunyer.info), que 

contactaran amb vosaltres per donar-vos tot el 

suport. 
 

Si sou delegats de 3r: Com a grup classe, toca 

donar suport a la organització de la “Festa de 

Final de Curs”, a finals de juny. Cal informar i 

motivar a les famílies per tal de poder 

organitzar-se com a grup i compartir la 

responsabilitat. Comptareu amb el suport de 

l’àmbit de Festes de l’AMPA 

(festes@ampaferransunyer.info), que 

contactaran amb vosaltres per donar-vos tot el 

suport. 

 

Si sou delegats de 6è: s'organitza el comiat. És 

una festa només per les famílies de 6è i com 

que són famílies que tenen molta experiència 

s'acostumen a organitzar prou bé per fer 

berenars per treure fons i organitzar tota la 

resta de coses. No s’entén com una festa de 

l'Ampa perquè només és per 6è, però si 

necessiteu suport, podeu comptar-hi. 

 

Amb quines eines comptem? 
 

La principal eina sou vosaltres mateixos, i és 

que la base amb la que compteu és la vostra 

disposició a fomentar la comunicació. Buscar la 

manera de facilitar un contacte proper amb les 

famílies del vostre grup, facilitant que us 

identifiquin com a delegat o delegada, i puguin 

acudir a vosaltres en cas de neguit, proposta o 

cerca d’informació. 

 

Podreu comptar amb els mails de contacte de 

les persones del grup que hagin accedit a 

facilitar-lo. Per això és important l’ús 

confidencial que en feu d’aquest, i és 

recomanable que envieu els correus sempre en 

CCO (còpia oculta), per no fer visibles les dades 

personals de les famílies al grup sencer. 

 

Més enllà del correu, hi haurà qui voldrà 

apostar per les noves tecnologies i utilitzarà el 

whatsapp a l’hora de comunicar-se, o d’altres 

que preferiran el contacte directe a les sortides 

o entrades de l’escola. 

 

Quins documents ens poden ser 

útils? 

Us fem un recull de documents que poden ser 

interessants i que rebreu a principi de curs per 

tal que els pugueu fer servir. 

 

- Full de petició de dades de grup (per fer servir 

a la reunió de principi de curs) 

 

- Full de petició de dades (per si us falta la 

d'alguna persona en concret) 

 

- Full de recull de delegades i delegats 

(normalment el porta l'escola a la primera 

reunió de curs) 

 

- Estatuts de l'AMPA 
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Quin suport tenim? 
 

El suport més directe i proper el tindreu a 

través de l’àmbit de Coordinació de Delegats i 

Delegades. Hi podeu accedir a través del seu 

correu delegats@ ampaferransunyer.info o bé 

contactant directament amb els membres 

que en cada moment en formin part. 

 

Què fan les coordinadores de 

delegats? 

Vàries coses: 

 
A) Pel que fa a la documentació 

 
- Custodien les actes de les assemblees de 

delegats i delegades de cursos anteriors. 

 

- Custodien i actualitzen el llistat de delegades i 

delegats 

 

B) Pel que fa a les assamblees 

 
- Elaboren els punts de l'ordre del dia amb les 

aportacions que hagin fet les delegades i 

delegats, l'ampa i l'escola. 

 

- Convoquen l'assemblea i faciliten l'orde del 

dia a les convocades. 

 

- Porten la reunió: controlen el temps, donen 

temps de paraula. 

 

- Elaboren l'acta i després l'envien a les 

delegades i a l'escola. 

 

C) Informació 

- Envien cada setmana el butlletí informatiu a 

les delegades per a que elles les reenviïn a 

les famílies del seu grup. 

 

D) Dubtes, suggerències, etc. 

 
Les coordinadores atenen i intenten resoldre 

els dubtes que les delegades puguin tenir, així 

com els dubtes que les delegades transmeten 

de les seves famílies. També traslladen a 

l'escola les suggerències que pugin tenir o bé 

faciliten que les pròpies delegades puguin 

fer suggerències a l'assamblea de 

delegades. 


