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Benvolgudes famílies, 
 
Des de l’escola volem crear, com un agent més de comunicació i vincle, la figura del 
pare/mare delegat/ada de classe. 
 
LA FIGURA DEL PARE/MARE DELEGAT/ADA DE CLASSE 
 
Pare, mare o tutor legal d’un alumne del centre que s’ofereix de forma voluntària a exercir 
aquest paper.  
 
Elecció de delegats. A  la reunió de famílies del nivell s’escollirà el/la delgat/ada  de cada 
classe. En el cas que, durant la reunió,  no surti ningú voluntari i per tal de no invertir massa 
temps, es podrà comunicar posteriorment al tutor/ora. Si és el cas que en surten molts, en 
acabar la reunió i entre els mateixos pares i mares acordaran qui és el/la delega/ada 
 
Reunions delegats/es i equip directiu:  
A principi de novembre es preveu  una trobada inicial amb l’equip directiu. 
En finalitzar el curs es realitzarà una reunió per valorar-ne  el funcionament. 
 
Funcions. La figura dels delegats/ades  ha  de ser una via de comunicació dels pares/mares 
d´una classe amb el/la tutor/ora  i amb l’equip directiu per: 
 

• Potenciar i canalitzar la  comunicació entre els pares/mares dels alumnes d’un grup-

classe i l’escola. 

• Col·laborar en la difusió i la bona observança de la carta de compromís. 

• Estudiar i i proposar solucions a les inquietuds i necessitats que puguin sorgir en 

relació al grup-classe. 

• Fomentar la convivència amb positivisme i millorar els vincles entre les famílies del 

grup-classe. 

• Difondre i recordar, si s’escau, la informació que es genera en el sí de la comunitat 

educativa: escola, consell escolar, junta de l’Ampa,... 

• Impulsar la col·laboració de les famílies del grup-classe en les activitats proposades 

per l’escola, el/la tutor/a, les famílies i els  mateixos alumnes.: festes, tallers, 

exposicions, comiat alumnes de 6è, ... 

• Proposar actuacions en el marc d’escola-família. 

 

No els hi correspon intervenir en temes individuals d’un alumne i/o els seus pares amb el 
tutor/a o altres docents ni ser els portaveus de queixes particulars. 
 
Tarragona 30.09.2016 
L’equip docent 


