
 

 
 

 
 
 
FUNCIONS DELEGATS DE CLASSE (FAMÍLIES): 
 

L’objectiu dels delegats de classe és facilitar la comunicació famílies-escola entenent que el bon 
funcionament d’aquesta i el treball conjunt és necessari per l’èxit escolar dels nens i nenes. 

El delegat i subdelegat de classe és aquell pare o mare que ha estat escollit per a representar les 
famílies de la classe assumint les següents funcions i tasques. 

 

FUNCIONS I TASQUES: 
  

● Presentar-se a les famílies de la classe com a delegat cada inici de curs, donar la 
benvinguda i explicar les funcions. 

 
● Fer d’enllaç famílies - tutors, per temes que afectin a tot el grup classe així com per temes 

d’interès pel grup. Els temes individuals s’aconsella a la família que el tracti directament 
amb el tutor o amb l’escola.  

 
● Enllaç famílies - AMPA: assistir a les reunions de la junta de l’AMPA i fer arribar a les 

famílies el resum/acta de la reunió per correu electrònic. 
 

● Acolliment i acompanyament de les famílies noves a l’escola. 
 

● Coordinació de les tasques puntuals en els cursos d’acord amb les programacions de 
centre (1). 

 
● Coordinació de les peticions fetes des de les comissions de l’AMPA. 

 
● Assistir a les reunions escola-delegats, a inici i fi de curs. 

 
 
FUNCIONAMENT:  
 

● A les reunions d’inici de curs s’informa de les funcions dels delegats i es demana un o dos 
delegats per classe.  

 
● El delegat continua al curs següent a no ser que es proposi un canvi i s’esculli un nou 

delegat, fins l’octubre del curs següent coincidint amb les reunions d’inici de curs. 
 

● A principi de curs preveure: 
 Fer el traspàs de les tasques de curs al delegat del curs que puja. 
 Fer el traspàs d’informacions al delegat nou en cas que hi hagi un canvi. 

 
● La comunicació amb les famílies es farà per correu electrònic. 

 
  

(1) Pel curs 2015-2016 es preveu: 
 
● 1r : Sant Jordi Sostenible 
● 4r: Hort (Bosc Turull) 
● 6è:  Activitats derivades del viatge de fi de curs.(Berenars, Sant Jordi ...) 


