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EL DELEGADA O DELEGAT D’AULA: 

El projecte de La Flor de Maig vol preparar als infants per a ser capaços de donar 

resposta al món que els envolta promovent la iniciativa, el pensament crític, global, 

amb creativitat, valors i esforç. Família i escola representem el món davant dels 

ulls dels infants, som testimonis davant d’ells i d’alguna manera escoltem què ens 

volen dir i procurem donar resposta a la seves necessitats, a tot allò que els serà 

útil per viure i per conviure a la societat que anem construint entre tots/es. És per 

aquests motius que famílies i mestres som agents actius en l’educació dels infants. 

És important doncs que coordinem la nostra acció educativa, en un marc de 

compromís i diàleg mutu per situar les necessitats dels infants per sobre d’altres 

consideracions i resoldre les possibles diferències dins d’aquest marc.   

És en aquest compromís i diàleg mutu que la figura del delegat/da d’aula esdevé 

important per tal de millorar la comunicació entre escola i famílies, canalitzar i 

resoldre inquietuds. És fonamental pel bon funcionament de la comunitat educativa 

que les delegades esdevinguin ponts comunicatius entre les famílies i l’escola. 

LA FIGURA DEL DELEGAT 

La persona delegada serà consensuada per les famílies del grup aula i serà 

renovable cada inici de curs. 

Ha de ser una persona amb criteri, amb il·lusió per participar que identifiqui les 

veritables inquietuds del grup, reculli suggeriments i canalitzi les consultes. Serà la 

representant de la totalitat de les famílies del grup, coordinarà i farà de pont amb 

l’escola amb l’objectiu de millorar la convivència i resoldre dubtes i inquietuds. 

 
OBJECTIUS DE LA PERSONA DELEGADA: 
 

 Representar la totalitat de les famílies de cada aula. 

 Canalitzar les veritables inquietuds. 

 Esdevenir un pont comunicatiu escola – famílies. 

 Fomentar la comunicació entre les famílies del curs, coordinar i ésser 

informador. 

 Motivar les famílies en la seva participació en les dinàmiques de l’escola 

(xerrades, festes, sortides, comissions, activitats...) 
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LA TASCA DE LA DELEGADA EN 2 PASSOS: 
 
1. RECOLLIR la informació transmesa per les famílies de la seva classe. De 
quina manera: 
 

 de forma global, sense entrar ni acceptar temes personals. En cas que 

siguin aspectes personals cal recomanar dirigir-se directament al tutor/a. 

 de manera concreta i concisa, evitant exageracions i generalitzacions i 

amb el suficient grau de contrast i unanimitat, en els temes que ho 

requereixin. 

 
2. RESPONDRE i informar, amb el màxim rigor possible, les respostes 
obtingudes. 
 
 
FUNCIONAMENT GENERAL: 
 
Es realitzaran tres reunions ordinàries amb l’equip directiu durant el curs escolar, 

una per trimestre, donant la possibilitat de convocar reunions extraordinàries per 

tractar aspectes immediats.   

 

 

LES REUNIONS DE DELEGADES: 

 

La persona delegada d’aula avisarà amb antelació a les altres famílies per tal de 

recollir les seves opinions, inquietuds i suggeriments, destriant‐ne les més 

rellevants per tal de tenir‐les en compte en la reunió.  

 

En aquestes trobades hi assistirà l’equip directiu, i els delegats/es d’aula, si 

aquests no poden assistir, en lloc seu assistiran els subdelegats/es. 


