
PRESENTACIÓ 
MARES DELEGADES

curs 2020-2021



*Qui som? 
A EDUCACIÓ INFANTIL

 P3A………Goretti Olivet (mare d’en Ferran) 

 P3B………Elena Artacho (mare de la Clara)

 P4-5A........Anna Mireia Ros (mare d’en Biel)

 P4-5B…….Gemma Martínez (mare de l’ Íria)

 P4-5C…….Marc Grabuleda (pare de la Gal.la)

 P4-5D……Marta Vila (mare de l’ Arnau)

 P4-5E……Sara Güell (mare d’en Manel)



*Qui som?
A CICLE INICIAL

1r A…Anna Oliveras (mare de l’ Àlex)

1r B…Mònica Canadell (mare de la Carla)

2n A..Carla Santacana (mare d’en Jan)

2n B..Sílvia Sánchez (mare d’en Wyatt)



*Qui som?
A CICLE MITJÀ

 3r A…Quim Recasens (pare de l’ Oriol)

 3r B…Patrícia César (mare de l’ Elsa)

 4t A…Marta Bramon (mare de l’ Arlet)

 4t B…Alba Pla (mare d’en Pau)

 4t C…Lídia Dilmé (mare d’en Biel)



*Qui som?
A CICLE SUPERIOR

5èA…Marta Paradas (mare de la Laia)

5èB…Raquel Jiménez (mare de l’ Aitor)

5èC…Verónica Páez (mare d’en Biel)

6èA…Ester Casas (mare de l’ Alba)

6èB…Susanna Teixidor (mare d’en Joel)

6èC…Kadiatou Mballo (mare d’en Mamadou)



QUINES SÓN LES FUNCIONS D’UN PARE O MARE 
DELEGAT/DELEGADA?

• Persona referent per a cada classe  per a tots els temes que siguin d’àmbit 
general del curs o de la classe. El contacte serà a través del tutor/a, de la 
direcció del centre o AMPA (en temes molt puntuals). Seràs el transmissor de 
informació entre escola i el teu grup classe, via Mail (majoritàriament), si es creu 
oportú es crea un grup de whats App amb les normes molt clares.

• No s’ha de passar per davant del pare o de la mare delegada. La resta de 
pares/mares cal que respectin aquesta figura.

• Mantenir-se informat dels projectes i les activitats de l’escola per poder-ho 
passar als pares i mares.

• Quan surti algun tema a debatre que afecti a tot el grup classe, cal que es faci 
saber al pare o a la mare delegada i aquesta el farà saber al tutor, a la tutora o a 
direcció (si escau).

• El/la pare/mare delegat/da és l’enllaç entre el grup-classe i AMPA en el nostre 
tradicional Pessebre Vivent d’escola (aquest curs NO ES FARÀ PESSEBRE VIVENT, 
degut a l’estat de pandèmia en el que ens trobem, per la COVID-19)

• Seria bo que els pares i les mares delegades participessin a les reunions que 
organitza l’AMPA.  Les reunions es fan el primer dilluns de cada mes a les 20:30h, 
online.



VALORACIONS DE L’ENQUESTA FETA
A FINAL DE CURS 19-20

1- Com valores la funció que has portat a terme
9 respostes
Molt bé 3
Bé 6
Malament 0

2- T'ha estat fàcil contactar amb les famílies de teu grup?
9 respostes
Sí 9
No 0

3- Has passat només informació que et deien des de 
l'escola?
9 respostes
Sí 8
No, he passat altres tipus d'informació 1



4- Si has passat altres tipus d'informacions. Pots especificar 
quines?
1 resposta
bé les gestions sobre les activitats que fèiem i tot el que eren consultes.

5- Creus que és important aquesta figura de pare/mare delegat/a a 
l'escola?
9 respostes
Sí 9
No 0

6- Com et comunicaves amb les famílies:
8 respostes
- Correu electrònic
- whatsApp
- trucades
- totes i de forma personal
- correu electrònic i la mateixa informació
- per whatsApp també
- Mail
- correu electrònic i whatsApp



7- Com valores la xerrada de presentació i funcions dels pares/mares 
delegats que fa l'Equip Directiu a començament de curs?

9 respostes

Molt bé 7

Bé 2

Podria estar més bé 0

8- Quina és la major dificultat d'aquesta tasca com a pare/mare delegat/da?

7 respostes

- Solucionar dubtes d'altres pares i sobretot ara amb el Covid-19

- la manca de temps que a vegades teníem per avisar, p.e. quan el Glòria

- Yo creo que muchos padres no leen los correos, entonces veo eso como una 
dificultad a la hora de comunicarse

- Les familes que no hi ha ni correu ni estan afegides al grup de whatsapp

- Que es pensaven que les meves tasques eren més del que eren, jo només 
transmetia la informació

- Està segur que has arribat a totes les famílies. Crec que hi ha famílies 
immigrants que no reben/entenen tota la informació

- Tenir suficient temps per fer aquesta tasca



9- Que és el més positiu d'aquesta tasca?

7 respostes

- Contacte amb els pares i tutora del curs

- Treballar conjuntament amb la escola

- Lo positivo es ayudar a los padres a resolver dudas.

- Que confien en tu

- Formar part de l'escola i donar un cop de mà

- Involucrar-te amb la organització de l’escola

- El contacte amb tothom



10- Propostes de millora:

3 respostes

- Crec que queda poc clar per part de la resta de pares de quina 
és la funció del pare i la mare delega i a vegades tiren ells pel 
dret, provocant sovint confusions.

- No tengo propuesta.

- Crec q hi ha famílies q canvien de correu, de núm de telèfon i 
no informen del canvi; ni a l’escola ni al grup de mares i pares. 
No sé com es podria aconseguir que sempre hi hagués un llistat 
actualitzat amb els telèfons i els correus.



*COM US PODEU POSAR EN CONTACTE AMB LES FAMÍLIES?
• Amb els seus correus electrònics (bàsicament)
• Fent grup de whats App
• Amb els seus telèfons (en última opció)

COM PODEU CONTACTAR AMB L’ESCOLA?
• En el correu electrònic: b7000329@xtec.cat
• En el telèfon: 972571528

ON TROBAREU INFORMACIÓ DE LA NOSTRA ESCOLA:
• Pàgina web de l’escola: https://agora.xtec.cat/escolapladelametller/
• El nostre instagram : @escolapladelametller
• El bloc de l’AMPA: https://www.amplapladelametller.cat/ca/



L’escola us proporcionarà una llista per curs 
amb dades de les famílies del vostre curs, demanem si us 

plau, en feu un ús confidencial 

Moltes gràcies per la 
vostra

participació com a 
pares i mares delegats/
delegades d’aquest curs

20-21!
Equip directiu


