
Manual de benvinguda de les delegades

Des de la Comissió de delegades et donem la benvinguda com
a nova delegada de classe.

En aquest manual trobaràs algunes informacions interessants
que et poden ajudar a fer millor la teva tasca. Qualsevol

inquietud que tinguis estem a la teva disposició.

1 Qui som la comissió de delegades?
La comissió de delegades està formada per un grup de mares i pares de
l’escola (que poden ser delegades o no) i que actualment està formada per
les següents persones:

• Pau Ibañez
• Natàlia Gimeno
• Cira Piquer

2 Quines són les nostres funcions?

• Concretar  els  objectius  de  la  comissió  i  prioritats  de  cada  curs
acadèmic.

• Vetllar per potenciar la figura del delegat/da i fer d’aquesta tasca una
experiència positiva i enriquidora.

• Interlocutar amb la resta de delegades i fomentar la participació de
tothom.

• Interlocutar amb el referent de la junta directiva de l’AFA per establir
comunicació periòdica i fer seguiment de les fites comunes.

• Acompanyar els nous delegats en la seva tasca, si cal.
• Vetllar  per que delegats  i  delegades tinguin  tots  els instruments i

eines per fer-ho el millor possible.
• Facilitar les eines i canals per a la interlocució multinivell de delegada

- mestres - Afa – escola tot aconsellant, si s’escau, la millor manera
de fer-ho, en cas de dubte.

• Revisar  anualment  el  protocol  a  la  reunió  d’avaluació  per  si  es
considera que cal fer algun canvi.



3 Què fem?
Des de la comissió es convocaran 4 reunions durant el curs escolar:

1a reunió: Benvinguda de les delegades (Novembre)

• Presentació comissió, membres i calendari de reunions previstes
• Explicació del rol del delegat 
• Consensuar com ens volem comunicar amb les famílies 
• Respondre inquietuds

Assisteixen: Comissió delegades, delegades escollides, secretària de l’AFA.

2a reunió: Participació de les famílies- Febrer

Recollir aportacions de les famílies (per aules i/o curs): dubtes, felicitacions,
suggerències, i propostes de millora de l’escola per a poder-les traslladar a
la direcció.

Assisteixen: Comissió delegades, delegades escollides, secretària de l’AFA.

3a reunió Delegades amb la direcció - Març

Espai  de trobada amb la direcció  per  a traslladar  les aportacions  de les
famílies i poder intercanviar punts de vista sobre els temes que preocupen a
les famílies.

4a reunió: Avaluació - Juny

• Fer un repàs d’allò aconseguit durant l’any
• Llistar aquelles coses a millorar (organització i protocol).
• Plantejar continuïtat/renovació dels membres de la comissió

4 Què és un delegat /delegada?

És la persona pont entre les famílies de la classe i la mestra, l’escola i l’AFA.
Ha de servir de contacte únic per facilitar totes les informacions que afectin
al grup i poder remetre la queixa o recomanació a l’AFA, ESCOLA, MESTRE o
qui pertoqui. És un rol bidireccional i multinivell i és una tasca voluntària.

Ha de ser un punt de referència pel tutor/tutora, amb qui haurà de tenir una
comunicació fluida. 

Les funcions i les tasques

• Copsar les inquietuds de les famílies que formen la seva classe per tal
de valorar si cal transmetre-les i a qui. 



• Valorar  amb  la  resta  de  la  classe  la  fórmula  per  garantir  una
comunicació fluida i constructiva.

• Contrastar idees o inquietuds amb altres delegats i delegades en les
reunions periòdiques que es realitzen, per tal de valorar com donar-
los  resposta  conjuntament  si  el  tema pot  afectar  més  d’una  grup
classe.

• Assistir a les reunions de delegades que es realitzaran una vegada al
trimestre que estaran convocades per la comissió.

• Resolució de petites incidències que pertoquin al càrrec.
• Ajuda a les famílies nouvingudes per a la integració de l’escola i al

grup. 
• Anar a les  reunions de l’AFA per estar informats i col·laborar en les

decisions i accions de l’AFA. 
• Compartir entre delegats/des la informació rellevant de les reunions

de  l’AFA  i  en  cas  necessari  traslladar  la  informació  que  apliqui  al
nostre grup-classe.

• Els delegats de 6è fan altres coses específiques com festa de comiat
de 6è…

• Els delegats de P-3 tenen un pes important per ajudar les famílies
nouvingudes a l’escola amb tot allò que els ve de nou.

• Els delegats de 2on seran els referents de la festa de final de curs.

Si  en  algun  moment  tant  el  delegat  o  delegada  com MESTRES –  AFA  –
ESCOLA o Famílies consideren que seria bo realitzar algun canvi (persona
delegada, comunicació, etc.) la comissió de delegats estarà a disposició per
poder-ho treballar.

A les delegades NO els correspon:

• Intervenir en temes estrictament individuals d’un alumne i/o les seves
famílies amb el tutor/a.

• Intervenir  en  accions  pedagògiques  les  quals  corresponen  als
PROFESSIONALS de L’EDUCACIÓ, que són els mestres, i que en tot
cas seran tractades en Consell Escolar si s’escau.

• Prendre decisions en relació al grup de classe.

5 Comunicació i interlocució famílies, mestre i 
escola

La  via  de  comunicació  entre  totes  les  parts  (DELEGATS,  AFA,  ESCOLA  i
MESTRE)  serà  prioritàriament  l’email  habilitat  a  tal  efecte  a  no  ser  que
s'estableixi una forma alternativa (email de feina, llibreta, whatsapp).

El  delegat/da  es  compromet  a  fer  un  bon  ús  del  mitjà  de  comunicació
escollit i del seu contingut (no fer un ús indiscriminat o abusiu de l’eina i de
la informació que es comparteix, no fer reenviaments massius ni còpies…).  

http://afaitaca.cat/afa/com-puc-participar/


6 Com s’escull una delegada

La delegada s’escull a principi de curs i és recomanable que abans s’hagi
informat a les classes de les funcions de la delegada i les seves implicacions
ja que ha de tenir ganes de fer aquesta tasca i idealment ser escollit/da pel
grup de forma proactiva i majoritària. 

Un cop escollida, la delegada omplirà una fitxa amb totes les seves dades
personals el dia que sigui escollida, l’escola li facilitarà un petit document
amb les vies escollides que tindrà la delegada per comunicar-se amb:

- L’AFA
- L’escola
- La mestra

Es recomanable que el càrrec sigui rotatiu i per tant és important fomentar
la renovació del càrrec en el curs vinent.

7 Pautes a per a desenvolupar la teva tasca
Com a delegada et trobaràs en diverses situacions amb el grup de la teva
classe, aquí et donem algunes pautes i  recomanacions per a que puguis
desenvolupar la teva tasca de la millora manera possible.

7.1 Difusió i comunicació d’activitats i esdeveniments

Per a tenir una efectivitat més alta a l’hora de poder difondre és bo poder 
tenir un format específic per enviar els missatges per WhatsApp. Per tant 
utilitza un format actual. exemple:

💭  Aquest febrer és el Carnestoltes 
 Divendres 7 de febrer a partir de les 12📈 Divendres 7 de febrer a partir de les 12
 Les famílies han de dur la disfressa i es fan reunions els dijous a les 19h 🗯 Les famílies han de dur la disfressa i es fan reunions els dijous a les 19h 

per qui vulgui participar.

• És bo generar hàbits quan comuniquem i planificar les comunicacions
de forma setmanal, per exemple:

✔ Si volem informar dels actes del barri, tenir preparats 
whatsapps dijous vespre per llançar-los divendres matí.

✔ Si volem informar dels esdeveniments de l’escola pots fer 
l’enviament de les informacions el dilluns al matí, fent un 
resum dels mails rebuts, dels cartells, de la informació de les 
comissions…

• Quan volguem transmetre informació per watsaap, és recomanable 
no transmetre totes les informacions a través de fotografies. Per tant,
evita fer fotos dels mails que envia l’escola, i si és quelcom urgent fes
un resum del contingut per alertar a les famílies. 

• Comparteix amb la resta del grup de delegats les teves informacions 



per enviar comunicacions unificades.

• Com a persona que és delegada de classe et pot anar bé seguir 
l’actualitat del barri. A twitter tens diversos perfils interessants: 

✔ Escoles del barri: @afaitaca, @afalavinia, @inspedralbes 
@afaanglesola…

✔ Actualitat: @anna_feliu (beteve les corts) , queraltgome

✔ Cultura popular: @elsbocs @diablesitaca 

✔ Equipaments culturals: @cctomassacuevas @ccCanDeu

7.2 Dinamització del grup de famílies de la teva classe

Per a fomentar que les famílies estiguin actives i vinculades a l’escola, l’AFA 
i en el barri:  

• Animar a les famílies a assistir a les reunions i trobades de l’AFA 
enviant l’ordre del dia i descatant algun aspecte important previst per
la reunió per a generar l’interès

• Facilitar els resums o titulars de les decisions preses en les reunions 
de l’AFA.

• Proposar trobades lúdiques entre les famílies per a que es coneguin i 
es generi un clima de complicitat: per exemple alguna trobada al 
parc, excursions, berenar…

• Crear un grup de watsaap a l'inici de curs de la classe i que tothom 
pugui ser administrador.

• Animar que la resta de famílies també puguin aportar informacions 
interessants al grup sobre les activitats de l’escola, del AFA i del barri 
per a fomentar la participació de tothom.

7.3 Fomentar el debat en el grup de clase i la presa de 
decisions

Com a delegada has de facilitar que el grup pugui debatre sobre diferents 
aspectes que vagin sorgint al llarg del curs i que es prenguin les decisions 
de forma col·lectiva, la delegada no és qui decideix ni qui té l'última paraula
de les coses:

• No donis per suposat que res es farà com l’any anterior o com tu 
creus que és millor.

• Planteja preguntes i qüestions al grup per a que tothom pugui donar 
la seva opinió per a poder decidir de forma conjunta. Alguns 
exemples de preguntes:

✔ Quina opinió teniu sobre com celebrar els aniversaris aquest 
any?

✔ Què podem fer per agrair a la mestra la seva tasca a final de 
curs?

✔ Pepita ha mostrat el seu desacord en el que ha passat a la 



classe, què opineu la resta?
✔ ...

• Recull i fes resums de les opinions que va mostrant la gent i ves fent 
feedback al grup de com van avançant els debats. 

• Pregunta o resalta el nombre de persones que falten per a donar 
l’opinió per assegurar que tothom ha pogut dir la seva.

• Un cop la majoria ha mostrat la seva opinió planteja diverses 
propostes / solucions a partir de les opinions de la gent per a que es 
puguin votar-les.

• Utilitza alguna eina tipus google forms per a fer preguntes ràpides i 
obtenir respostes ràpides: https://docs.google.com/forms/u/0/

7.4 Interlocutar amb la mestra

• Al inici de curs pregunta a la mestra quina és la millor manera en que 
us podeu comunicar.

• Ves preguntant a les famílies si tenen alguna preocupació en relació 
al curs i trasllada-les a la mestra de forma mensual o quan consideri 
necessari.

https://docs.google.com/forms/u/0/

