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Coneguem la nostra escola:

EL DELEGAT/A 



Desde la Junta de l’AFA de la  RODA us volem
donar  a  conèixer  la  figura  del  DELEGAT/A  i
recordar-vos la importància de la vostra tasca per
a  un bon funcionament  del  col·lectiu  de  pares  i
mares dels alumnes de l’escola.

Els  delegats  i  delegades  ajudeu  de  forma  molt
significativa  a  que  les  sinergies  entre  tots  els
implicats en la tasca educativa de l’escola siguin
més dinàmiques i positives.

Què és i com s’escull un delegat/a?

Els delegats/es sou mares i pares voluntaris/es que
dueu  a  terme  tasques  d’acompanyament,
informació,  dinamització,  coordinació  i
representació  del  col·lectiu  de  familiars  del  vostre
curs.  La  pràctica  ha  anat  configurant  la  millor
manera d’escollir els DELEGATS/ES: 

● L’elecció es fa a principis de curs, presentant-vos
com  a  voluntaris/es  en  les  reunions  de  pares  i
mares que es convoquen pels tutors/es de l’escola
cada any.

● S’escullen dos delegats/es per  classe, resultant
més aconsellable treballar per parelles que no pas
sols,  evitant  així,  entre  d’altres  situacions,
possibles manques de delegats durant el curs per
qualsevol  incidència  sobrevinguda  que  pugui
esdevenir. 

●  Es recomanable que un dels dos delegats/es de
curs porteu com a mínim un any a l’escola i fent

funcions de delegat/a,  altrament  us podeu trobar
desorientat/a.

●En els cursos de P3 es recomana, de la mateixa
manera  i  especialment,  que  un  dels  delegats
sigueu  un  pare  o  mare  amb  almenys  un  fill  en
cursos  superiors,  per  evitar  que  als  dos
voluntaris/es us manquin referències i no pugueu
desenvolupar adequadament la vostra funció.

● La durada de les funcions de DELEGAT/A és de
només dos cursos escolars.

● En cas de renúncia a les funcions, heu de posar-
ho en en coneixement de la Junta de l’AFA el més
aviat possible per tal de que es pugui garantir el
vostre relleu en les millors condicions possibles.

Quina és la vostra tasca?

La  vostra  tasca és  ajudar  a  aconseguir  un  millor
funcionament  de  l’escola  des  de  la  vessant  dels
pares i mares que hi formem part,  fent conscients
als familiars dels alumnes del seu paper fonamental
a La Roda.

I de quina manera els DELEGATS/ES feu aquesta
rellevant  aportació?  Doncs,  bàsicament,
desenvolupant cinc funcions essencials:

● Acompanyar als familiars dels alumnes quan es
produeixin  noves  incorporacions  durant  el  curs,
fent-los una rebuda al col·lectiu de famílies, ajudar
i   acompanyar  en  cas  de  conflictes,  i  procurar
assolir la integració de tots aquells familiars que,

pels motius que sigui,  no poden integrar-se amb
facilitat, ajudant-los a superar les dificultats que es
puguin  trobar,  en  la  mesura  de  les  vostres
possibilitats.

● Informar als  pares i  mares  de tot  allò  que els  hi
traslladi la Direcció de l’Escola i la Junta de l’AFA,
representant  un  canal  importantíssim  d’informació
per les famílies. I en sentit contrari, informar també
als responsables de l’Escola i de l’AFA d’allò que us
sigui informat des del col·lectiu de pares i mares del
vostre curs.

●Dinamitzar les  famílies  ajudant  a  crear  una
consciència  de  grup  per  aconseguir  una  bona
relació  i  comunicació,  mitjançant  dues  tasques
elementals:

○ Organitzant  de  dues  a  tres  activitats
culturals o d’oci durant el curs escolar.

○ Moderant els grups de whatsapp del vostre
curs  per  a  una  millor  comunicació  entre
pares i mares.

●Coordinar el grup de pares i mares, entre els seus
membres i entre aquests i la Direcció de l’Escola i
l’AFA,  facilitant  una  bona  organització  i  amb
especial  atenció  als  assumptes  més  delicats  i
importants. 

● Representar als pares i mares del vostre curs, sent
sensibles  als  interessos,  estats  d’ànims  i
circumstàncies particulars del col·lectiu i transmetre-
ho a la Junta de l’AFA per tal que es puguin valorar
les diverses situacions que es produeixin i canviar,
si és el cas, allò que sigui necessari. 


