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BREU RESUM DE LA PRÀCTICA 
-  El consell de delegats és l’òrgan que facilita la comunicació entre els alumnes i els òrgans de govern de 
l’institut i canalitza la participació de l’alumnat en la vida del centre. 
 
- Es reuneixen en assemblea, tots junts o agrupats per nivells, cada quinze dies aproximadament, per aportar 
propostes, debatre temes i arribar a acords que afecten el funcionament i la bona marxa del centre. Aquestes 
propostes, temes i acords es parlen prèviament i posteriorment a les tutories. 
 
- El consell de delegats està format pels delegats i sots-delegats escollits per cada grup-classe i pels 
representants dels alumnes en el consell escolar del centre. 
 
- Participen en el consell de delegats els representants de l’alumnat de tots els nivells educatius que 
s’imparteixen a l’institut: ESO, batxillerat i cicles formatius. 
ÀMBITS D’ACTUACIÓ (Esborreu el que no procedeixi) 

Centre 

ESO/Batxillerat/Ensenyaments professionals, artístics i especialitzats 

Gestió  i organització 



 

ÀREES/MATÈRIES/MÒDULS 

-- 
 
CAPACITATS/COMPETÈNCIES 

-- 
 
DESCRIPCIÓ DE LA BONA PRÀCTICA 

Curs acadèmic 2008-09 

Punt de partida El consell de delegats funciona al nostre IES des de fa més de 10 anys. En aquell 
moment es va plantejar aquesta fórmula com a eina per possibilitar i fomentar una 
participació real i activa de l’alumnat en la vida del centre. Al llarg de tots aquests 
cursos ha mostrat un bon funcionament i el grau de satisfacció dels participants és 
elevat. 

Objectius - Facilitar la participació activa de l’alumnat en la vida de l’institut 
- Potenciar la responsabilització de l’alumnat en l’organització i bon funcionament 
de les activitats del centre 
- Fomentar el treball col.laboratiu i la interrelació entre l’alumnat del centre i amb   
l’alumnat d’altres centres (escoles adscrites, trobades de delegats). 

Desenvolupament de 
l’experiència 

Al nostre centre un/a professor/a s’encarrega de la coordinació del consell de 
delegats. 
 
Entre les competències del consell de delegats es poden destacar: 
 
- Participació en l’organització d’activitats lúdiques i culturals, per exemple: 

· Sortida de convivència de 1r d’ESO. 
· Castanyada (des de fa temps reconvertida en una festa de benvinguda 
als alumnes de 1r d’ESO); Nadal; Carnestoltes; Sant Jordi. 
· Viatges finals de curs. 
· Activitats amb els alumnes dels centres de primària adscrits. 
· Trobades amb delegats d’altres centres a les Jornades d’alumnes.  

- Col·laboració en l’elaboració, difusió i aplicació de mesures i normes que millorin 
la convivència i la vida en el centre. 
- Informació als grups d’alumnes de les convocatòries de manifestació o vaga 
d’estudiants, tenint sempre en compte que la convocatòria ha d’estar 
justificada dins de l’àmbit escolar. 
- Assessorament i suport als representants dels alumnes del consell 
escolar, als quals faran arribar la problemàtica específica de cadascun dels 
cursos. 
- Realització de propostes a l’equip directiu sobre temes relatius a l'Institut. 
- Canalització de la informació rebuda i explicació a la resta de l'alumnat. 
- Participació en les la valoració que es fa a classe al final de cada avaluació sobre 
el funcionament del grup en les diferents matèries i recollir-ne les valoracions de 
professors/es i alumnes. 
- Assistència i participació com a representants del grup classe a les juntes 
d’avaluació trimestrals. 
- Participació en l’elaboració de la revista del centre (Skapa’t) 

Treball competencial 
(metodologia/tipologia 

d’activitats/organització 
social)  

Veure annex  guia d’ús 

Se centra en el treball competencial a dos nivells: 
- Autonomia i iniciativa personal ( responsabilitat de l’alumnat, comunicació i 
interrelació amb els companys i els adults,) 
- Social i ciutadana (pràctica dels valors i les normes de convivència, cooperació, 
exercici de la ciutadania democràtica) 

Temporització El consell de delegats es reuneix al llarg de tot el curs de manera ordinària cada 
quinze dies i de manera extraordinària quan així ho exigeixen els temes a tractar. 
 



 

Recursos humans i 
materials 

- Un professor (Roger Llovet) realitza les tasques de coordinació i dinamització del 
consell de delegats. 
- Difusió de les activitats a través d’un bloc que gestionen el professor responsable 
i els propis delegats: http://delegatsb7.blogspot.com 
 

Valoració i conclusions 

-  La valoració que fem d’aquesta experiència al llarg de tots aquests cursos 
d’aplicació és molt positiva. 
- Un aspecte clau per al bon funcionament de l’experiència és comptar amb un/a 
professor/a amb el perfil adequat que s’encarregui de la coordinació i dinamització 
de les reunions i les activitats que desenvolupa el consell de delegats.  

Documentació 
complementària 

- A partir del curs 2008-09 tota la documentació relacionada amb el consell de 
delegats (actes de reunions, informacions diverses) es recull i es posa a disposició 
de tota la comunitat educativa a través del bloc http://delegatsb7.blogspot.com 
 
- El consell de delegats col·labora en l’elaboració de la revista Skapa’t que es 
publica trimestralment en edició de paper i en versió digital: 
http://phobos.xtec.cat/iesb7  -> Consell de delegats -> Skapa’t 

Aspectes innovadors Utilització de les TAC en la comunicació i difusió dels acords i les activitats (bloc, 
portal web del centre) i en l’avaluació del funcionament del consell (qüestionaris 
telemàtics) 

Eficiència Aquesta experiència utilitza uns recursos humans i materials assequibles i els 
resultats obtinguts són positius.   

Criteris d’avaluació A final de cada curs es passen unes enquestes telemàtiques a tot l’alumnat del 
centre en les que es demana, entre d’altres qüestions, quina és la seva valoració  
de la tasca dels delegats, de les activitats organitzades al centre, del funcionament 
de les sessions de tutoria, el seu nivell de participació, etc. 

 
AUTORIA DE L’EXPERIÈNCIA 

Coordinació Roger Llovet Colom 

Professorat implicat Equip directiu 
Equips de tutors d’ESO, batxillerat i FP 
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Nom i cognoms José Ángel Hernández Santadaría (director) 
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RESUM PER ACCEDIR A LA FITXA  

Títol  El consell de delegats: una manera de fomentar la participació activa 
de l’alumnat en la vida del centre 

Centre Institut Badalona VII 
Població Badalona 

Àmbit d’actuació ESO, Batxillerat, Cicles formatius 

Breu descripció El Consell de delegats, coordinat per un professor, és l’òrgan de participació dels 
alumnes en la vida del centre.  
Col·labora en l’elaboració, difusió i aplicació de les normes de convivència. Promou 
i organitza diferents festes i actes com les festes tradicionals, les sortides de 
convivència, etc. Participa en sessions d’avaluació. Realitza visites a escoles de 
primària... 
La seva activitat es recull en un bloc  que està a la disposició de la comunitat 
educativa. 

 


