
PLANTEJAMENT DEL SUPORT I LA PARTICIPACIÓ DELS PARES A L’AMPA  
(curs 2013–2014): LA FIGURA DEL/LA DELEGAT/DA DE CURS 
 
QUI SÓN?  

Pare, mare o tutor legal d’un alumne del centre que s’ofereix de forma voluntària a exercir 
aquest paper, el de servir d’enllaç entre tutors/es, pares/mares i Junta Directiva de l’AMPA i 
col·laborar amb ells/elles. 

 

OBJECTIUS 

 Augmentar el nivell de participació dels pares/mares a l’escola  

 Afavorir la comunicació amb els/les mestres per així trobar vies de col·laboració en 
l’educació dels nostres fills/es. 

 Aconseguir un contacte més directe de la Junta amb tots els nivells escolars  

 Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el sí de la comunitat educativa. 

 Potenciar la relació i la comunicació entre els/les pares/mares amb l’objectiu 
d’afavorir el coneixement mutu i les relacions amb la comunitat educativa en general  

 Fer l’escola més participativa, per tal que tot i les mancances econòmiques, els/les 
nostres fills/es puguin gaudir al màxim de la seva etapa d’escol.larització i aprofitar-la 
també al màxim.  

Tot plegat pretén aconseguir, pels nostres fills/es, la millor educació que els capaciti per 
integrar-se plenament a una societat oberta i tolerant i ser-ne membres actius. 

 
FUNCIONS 

 Servir d’enllaç i comunicació entre els/les tutors/es i els/les pares/mares dels/les 
alumnes d’un grup-classe: 

- Oferir-se com a punt de referència de totes aquelles situacions que algun 
pare o mare necessiti el suport de l’AMPA (podem demanar que es faci per 
escrit així no hi ha intermediaris) 

- Organitzar i estirar els altres pares/mares per al muntatge del/s events que 
els toca com a curs. Informar a les reunions mensuals d’AMPA de dimecres 
del procés i de les necessitats . 

 Assistir a les reunions de la Junta Directiva de l’AMPA quan se’ls convoqui i, 
sobretot, els dimecres primers de cada mes en les reunions obertes d’AMPA on es 
tracten tots els aspectes que necessiten seguiment. 

 Als/les pares/mares delegats no els hi correspon: 

- Intervenir en temes personals d’un/a alumne i/o els seus pare/mare amb el/la 
tutor/a. 

- Intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als 
professionals de l’educació, que són els/les mestres, i que en tot cas seran 
tractades en Consell Escolar o claustre.  

 

ALTRES 
 
Hi ha la possibilitat de crear la figura d’un/a codelegat/da amb qui es pugui compartir les 
funcions del primer . 


