ELECCIÓ DE DELEGADES I DELEGATS DE CLASSE
PENSA – REFLEXIONA- TRIA BÉ
Cada grup classe ha d’escollir les persones que les representaran, que seran el delegat o delegada i el sotsdelegat o
sotsdelegada. Aquestes representants s’escullen cada any a l’inici de curs des de les primeres sessions de tutoria, facilitant
la informació necessària per poder triar les persones més adients.
Una delegada o delegat de classe és aquella figura escollida pel grup classe que s’encarrega de canalitzar les demandes o
inquietuds del grup classe davant de la tutora o tutor, professorat o equip directiu o a l’inrevés.
Per tant, ha de ser una persona:
● Respectat pel grup classe.
● Capaç de liderar el grup de manera positiva.
● Capaç de treballar de manera col·laborativa amb el tutor o tutora i el professorat en general.
● Amb un bon comportament a l’aula i sense partes d’incidència.
● Amb un talant conciliador i dialogant.
● Implicada i compromesa en les activitats de l’institut.
● Coneixedora de l’organització del centre.
● Bona comunicadora i transmissora de les informacions, les propostes i els acords de les reunions.
● Amb iniciativa.
● Amb credibilitat.
● Responsable d’assistir a les sessions que es convocaran al llarg de tot el curs (hores de pati o alguna tarda si cal).
● Capaç de treballar en equip amb la resta de representants de les altres classes i cursos.
● Vetlladora de les instal·lacions i de les actuacions aplicades al centre.
De manera resumida podem dir que ha de ser una persona implicada, compromesa i responsable, amb iniciatives,
acceptada pel grup, que respecta a tothom i es fa respectar i ferma en la defensa dels interessos dels companys.

Les seves funcions són les següents:
1) Exposar a la Junta, a Coordinació, a l’Equip Docent i al tutor o tutora els suggeriments, reclamacions i problemes
del grup que representa, és a dir, transmetre l’opinió del grup i no la pròpia.
2) Intermediar en la comunicació i fer un correcte traspàs de la informació en tots els sentits.
3) Assistir en les reunions que es convoquin periòdicament segons el reglament de règim intern i participar en les
seves deliberacions.
4) Informar el grup que es representa dels acords que s’han pres a les reunions.
5) Reunir-se amb la resta de representants.
6) Donar suport al sector d’alumnes representants al Consell escolar.
7) Potenciar la participació dels i les estudiants en tots els espais del centre.
8) Col·laborar amb el professorat en el funcionament i manteniment de l’ordre a l’aula i al centre.
9) Fomentar i vetllar per una bona convivència, l’adequada utilització del material i de les instal·lacions de l’institut.
10) Acordar la fixació de dates d’exàmens i preparar a tutoria la sessió d’avaluació.

I són seus els drets següents:
A. Ser escoltada pels Òrgans de responsabilitat del Centre en els assumptes que així ho requereixin.
B. Rebre informació dels acords de les sessions d’avaluació, reunions de Junta de Delegats, Consell Escolar,...
C. Dret a dimitir per raons justificades, previ informe raonat dirigit a la tutora o tutor.

EL PROCÉS D’ELECCIÓ
La delegada o delegat és la persona
portaveu de la classe davant l’equip docent,
i per tant és una peça clau dins la dinàmica
del Centre.

1. Informar: tot l’alumnat ha de saber què vol dir ser
delegada o delegat. Es farà una lectura dels
requisits, deures i funcions.

Necessitat de dinamitzar correctament el
procés d’elecció.
2. Tria de les candidates i candidats: 1) la tutora o tutor
valora les propostes i selecciona aquelles persones que
compleixen les condicions per ser una bona representant.
2) si es vol, també es pot votar a tot el grup i fer la
tria/valoració després (sovint alumnes que no s’ho
plantegen d’entrada, són escollides i acaben acceptant).

COM HO FAREM?

3. Presentació de les candidatures: cada candidata
exposa perquè vol presentar-se en cas que s’hagi
presentat voluntàriament.

Dur a terme aquesta tasca no sempre és fàcil, és per
aquest motiu que seria convenient per tal de
d’aconseguir tenir millors delegats/des:

FER XARXA
Sempre és enriquidor treballar en
grup. Per aquest motiu s’ha de
convidar a l’alumnat a buscar un
espai presencial o virtual on poder
compartir i interaccionar amb la
resta de responsables i portaveus del
centre.

4. Elecció: és la fase més important i intentarem arribar
sempre a un consens a l’aula. La tutora o tutor pot
intervenir si creu que no s’han respectat els passos
anteriors per triar les persones més adients.

FORMAR UN EQUIP
ALUMNAT - TUTORIA
Recordar que les responsables (delegades i
sotsdelegades) són les persones que coneixen
de primera mà el que passa a la classe, ja que
conviuen amb la resta del grup classe tota la
jornada acadèmica; per això, han de ser un
suport imprescindible per les tutores i tutors
en la seva tasca i també amb qui cal fer pinya
pel bon funcionament del grup. Caldria
preparar tutories conjuntes i donar un espai,
un paper i un temps a les representants de
l’alumnat.

ORGANITZAR ADEQUADAMENT LA
INFORMACIÓ
Per ser una bona representant és
imprescindible
tenir
tota
la
documentació
que
necessitem
organitzada i classificada.
Les tutores i tutors poden assajar amb les
portaveus de la classe l’exposició de les
informacions a l’aula.
Per poder col·laborar amb les persones
responsables, els tutors i tutores tindran
a la seva gaveta de la sala de professorat
una acta amb els temes, informacions i
acords tractats a cada reunió de
representants de l’alumnat.

I recorda...
... la figura de la delegada ol delegat és la de portaveu i ha d’esdevenir un reflex de la voluntat col·lectiva de
l’aula, per tant, és necessari que tothom reconegui aquesta responsabilitat individual per a reforçar aquesta figura.
La delgada o delegat és un bon instrument per les tutores i tutors per dinamitzar el grup classe a les tutories.

