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Participació dels pares i les mares en el funcionament de l’escola
Durant l'escolarització dels nens i les nenes, la família i l’escola compartim el dret i el
deure de l'educació; això fa que el compromís entre les dues parts sigui fonamental
per a l'èxit escolar.
Cal que les famílies participem en el funcionament de l’escola a través de diferents
mitjans. Un d’ells és el Consell Escolar, un altre és l’AMPA (cal formar-ne part, i, a més
a més, també fora bo que en algun moment del llarg període de l’escolarització dels
fills es participés com a membre de la junta). I també tenim com a mecanisme de
participació per ajudar al bon funcionament del centre, els pares i mares delegats de
classe.

Pares i mares delegats de classe
La funció dels pares i mares delegats de classe és facilitar la comunicació entre les
famílies del grup classe amb el centre educatiu i amb l’AMPA.
1. Què és un delegat de pares i mares de l’alumnat?
És aquell pare o mare escollit entre les famílies d'una classe per representar-les en les
necessitats, interessos i expectatives dels seus fills i filles de manera col·lectiva, i per
implicar-les en la millora de la convivència i els rendiments educatius. Tot això, en
coordinació amb l'AMPA, el tutor o tutora del grup i l'equip directiu del centre. El
delegat de clase hauria de ser una persona que sigui capaç de crear consens entre les
famílies i el professorat, i que pugui agafar el rol de mediador en cas de conflicte.

2. Funcions dels delegats/des de pares i mares:
Les persones delegades dels pares i mares de cada classe tindran les següents
funcions:
- Representar les mares i els pares de l'alumnat de la classe, recollint les seves
inquietuds, interessos i expectatives.
El delegat/da de pares i mares pot ser l'enllaç entre l'AMPA, el centre, el
tutor/a i la família, fent fluir la informació cap a qualsevol d'ells.
Per facilitar la comunicació amb les famílies el delegat/da disposarà d'un llistat
amb les adreces de correu electrònic i els telèfons d'aquells pares de la classe
que així ho autoritzin.
- Mantenir informada la junta de l’AMPA de tots aquells suggeriments, interessos,
motivacions que puguin ser d’interès per a la majoria de pares i mares.
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- Implicar les famílies en la millora de la convivència i de l'activitat docent a classe
i integrar-les en la dinàmica del centre (reunions, festes, xerrades de pares,
etc.), colRlaborant estretament amb els pares i mares de la Junta de
l’AMPA en la organització.
- Facilitar la relació entre família, AMPA, consell escolar i equip directiu. De
vegades es produeixen situacions que transcendeixen el nivell classe, afectant a
diversos grups o al centre en el seu conjunt. En funció del que estigui succeint
se n’ha d’informar l’AMPA, l'equip directiu o el consell escolar per tractar
l’assumpte.
- Assistir a les reunions de delegats de pares i mares que es convoquin.
3. Als delegats/des de pares i mares NO els hi correspon:
-

Intervenir en temes individuals d’un alumne i/o la seva família amb el tutor.
Intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als professionals
de l’educació, que són els mestres, i que en tot cas seran tractades en Consell
Escolar si escau.

4. Com es gestionen?
L’interlocutor dels delegat a l’escola és cada tutor/a i la junta de l’AMPA. És a ells a qui
ha d’adreçar-se en primer lloc per a fer qualsevol proposta o per a exposar-li alguna
preocupació de la majoria de pares del grup en relació al normal funcionament de la
vida escolar. Els delegats també tenen l’obligació d’assabentar a la junta de l`AMPA per
tal que aquesta pugui fer-ne el seguiment i portar un registre.
5. Calendari:


Octubre: Elecció de delegats. Es farà en el sí de la reunió que cada tutor
manté, a principi de curs, amb les famílies dels alumnes del seu grup. Un
delegat n’és des de la seva elecció fins a l’elecció d’un nou delegat (a
principi del curs o cicle següent). Hi ha la possibilitat de crear la figura
d’un subdelegat de classe amb qui es pugui compartir les funcions que li
corresponen.



Durant el curs escolar. Reunions dels delegats amb la junta de l’AMPA –
se’n faran un mínim de dues al llarg del curs escolar: Novembre:
presentació de delegats i definició pla de treball del curs. Juny: avaluació
i presentació de propostes pel curs vinent.

Escola i AMPA Rossend Montané - Sant Pere Molanta
www.rossendmontane.cat


Reunions dels delegats amb els pares i mares del seu grup-classe o cicle
– s’aconsella al menys una reunió a finals del curs, per tal d´informar als
pares i mares de la seva evolució, i sempre que es consideri necessari. Si
es creu convenient es poden fer reunions dels pares d’un mateix cicle.

