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Reunió de Delegats i Delegades de pares i 
mares 

 
Dia: 18/02/2011 
Hora: 15.10 h 
Lloc: Menjador escolar 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Presentació de tots els delegats i delegades dels diferents cursos 
2. Definir les funcions dels delegats /des a l’escola 
3. Inici de l’elaboració de la carta de compromís educatiu 
4. Programar les properes trobades  
5. Precs i preguntes 

 
 
 
 

1. Es fa una ronda de presentació de les mares i pares delegades/ts i s’excusen les que 
no han pogut assistir. Es passa un llistat perquè puguin posar el mail si ho 
consideren adient i també es posarà el llistat de cursos amb els delgats/des 
corresponents a la web de l’AMPA. 

2.  
 L’objectiu primordial és el d’involucrar els pares/mares dins l’escola.  
 En primer lloc els donarem a conèixer amb un escrit a l’agenda. A més se’ls 

farà una credencial perquè tothom sàpiga a qui s’ha d’adreçar. També s’ha 
proposat portar una llibreta on anar anotant tot allò que els transmetin les 
famílies. 

 Actuar com a mediadors entre la família i l’escola. Fer d’enllaç amb els tutors, 
l’Ampa o la direcció. 

 Col·laborar amb la junta de l’Ampa promocionant les reunions informatives 
(principi de curs, explicació de la venda de llibres i reutilització...), xerrades 
(dietista), participació en les votacions i eleccions del consell escolar. 

 Participar i fer partícips a la resta de famílies a les excursions, festes i 
qualsevol activitat (oficis, activitats per a recollir diners per les colònies...)on 
es necessití ajut de les famílies. 

 Col·laborar amb l’obertura de portes a E. Infantil 
 Fer ús i propostes per la plana web de l’Ampa de l’escola 
 Col·laborar en l’AGD que es farà a final de curs. 
 Fer propostes al centre de qualsevol iniciativa que se’ls acudeixi. 
 Punt important durant aquest curs és l’elaboració de la Carta de compromís 

educatiu. 



 
 
 
 
 
 
 

 Buscar un lloc adequat per si volen fer trobades per poder atendre les 
peticions de les famílies. 

3. Es passa un esborrany de la carta de compromís educatiu que ha començat a 
elaborar el centre i l’Ampa perquè se la llegeixin i  poder concretar-la la propera 
trobada. Aquesta carta està basada amb els objectius del nostre PAC. 

4. La propera convocatòria serà el divendres 11 de març de 3 a 5 de la tarda. 
 
5. PRECS I PREGUNTES 

 
 La delegada de 6è, amb l’opinió favorable de la resta de delegades/ts, va 

demanar que no es castiguin els alumnes a les 13h o a les 17h, ja que els 
pares pateixen quan no arriben a casa a l’hora. 

 La delegada de 2n comenta que es va fer un sondeig sobre les colònies però 
no han rebut la resposta per part dels tutors sobre els resultats. S’hauria de 
posar una comunicat a l’agenda. Les altres delegades de P5 i 4t, hi estan 
totalment d’acord. 

 La delegada de 4tC fa una proposta per quan hi hagin exàmens. Ens porta 
una mostra d’un altra escola. Comenta que va molt bé perquè els pares 
tinguin coneixement dels conceptes que s’han de repassar. És una nota per 
posar a l’agenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sense res més a tractar ens acomiadem amb un cafè i unes galetes. 


