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E.PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR EN LA VIDA DEL CENTRE: 
 

E1. Mares i pares delegats de classe  

E2. Alumnes delegats de classe  

E3. AMPA  

E4. Traspàs de dades escola-AMPA  

E5. Autorització de cessió de dades de contacte a favor de l’AMPA  

 

E.1PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR EN LA VIDA DEL CENTRE.  
Mares i pares delegats de classe. 

11/11/2013 
Per tal d’organitzar la participació directa de les famílies en l’escola existeix la figura 
del pare o mare delegat o delegada de classe. 
 
Funcions: 

 Fer de representant  de classe davant el/la mestre/a i/o la direcció 

 Ser la persona de referència pels pares i mares de la classe 

 Planificar o col·laborar en activitats complementàries (Teatre per Sant Jordi, 
disfresses per carnaval...) 

 Organitzar l’acompanyament voluntari en les sortides del poble, juntament amb 
els docents responsables. 

 
Tot i la col·laboració dels pares, els mestres sempre són els responsables últims en 
l’organització de les activitats programades des de l’escola. Les ràtios i 
responsables s’ajusten a la normativa vigent. 
 

Organització: 
 

 Hi haurà un/a representant per cada grup-classe 

 A la reunió de principi de curs el grup de pares decideix quina persona és la 
seva representant 

 El delegat o delegada pot demanar telèfons o mails a la resta de pares, de la 
manera que cregui convenient, per tal d’estar en contacte. Els pares i mares, 
voluntàriament poden facilitar la informació sol·licitada. 
L’escola no pot donar cap informació de contacte dels pares al delegat o 
delegada de classe. 

 S’estableix una reunió trimestral de tots els delegats i delegades amb la 
direcció. La finalitat de les reunions és poder tenir un espai de reflexió, d’ 
intercanvi d’impressions i opinions que enriqueixi la dinàmica organitzativa del 
centre.  
Els temes a tractar han de ser generals, no particulars, exercint com a 
representants del grup. 
La funció de secretari/a de la reunió la tenen els pares, de manera voluntària o 
bé rotativa. L’acta de la reunió es supervisarà des de direcció.  Es farà difusió a 
la web de centre de totes les aportacions o acords constructius, per als usuaris 
registrats. 
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E2.PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR EN LA VIDA DEL CENTRE.  
Alumnes delegats de classe. 

11/11/2013 
La reunió de delegats i delegades de classe (de 3r a 6è) vol fomentar la implicació 
pràctica dels nostres nens i nenes per tal de potenciar la cultura democràtica i 
participativa i de compromís de l’alumnat, fent-los partícips, com a agents actius, de 
l’organització del centre. 
Funcions 

 Fer de representants de la seva classe 

 Retornar al seu grup allò interessant tractat a les reunions 

 Proposar el tema transversal d’escola per al curs següent (excepte el grup de 6è 
que ja no hi serà) 

Organització 

 Hi haurà un/ representant per grup-classe, de 3r a 6è. 

 Des de la tutoria es facilitarà la votació i l’organització dels delegats per tractar 
els temes d’interès 

 Els representants seran escollits, pels mateixos alumnes, cada trimestre, per tal 
de donar més oportunitats de participació. 

 Hi haurà una reunió per trimestre amb la Cap d’estudis i/o la direcció 

 Amb suficientment temps per ser tractar a classe, es facilitarà els temes a tractar 
per tal que es puguin treballar-se prèviament a les aules 

 Farà de funcions de secretari la persona representant de l’equip directiu. 

E3.PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR EN LA VIDA DEL CENTRE.  
Participació dels pares i mares de l’AMPA 

6/2/2014 
L’AMPA té la finalitat essencial de facilitar la participació de les mares i pares en les 
activitats del centre.  
Funcions 

 Col·laborar en les activitats educatives del centre. 

 Programar activitats complementàries, extraescolars. 

 Promoure les activitats de formació de pares tant a nivell cultural com de 
responsabilització en l’educació familiar. 

 Promoure la participació dels pares en la gestió del centre. 

 Contractar l’activitat del servei de menjador. 
Organització 

 L’AMPA es regeix pels seus estatuts. 

 L’AMPA es coordina amb la direcció de l’escola segons els mecanismes 
acordats entre les parts, que es concreten a la PGAC. 

 Poden associar-se a l’AMPA tots els pares, mares o tutors legals dels alumnes 
matriculats al centre. 

 L’AMPA forma part del consell escolar amb la representació d’un dels seus 
membres. 
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E4.TRASPÀS INFORMACIÓ FAMÍLIES A L’AMPA 

CE 14/10/2015 
En el marc de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Cal 
adoptar les mesures necessàries per a garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. 
L'Administració educativa ha d'afavorir la transmissió dels principis, els drets i les 
mesures de seguretat bàsiques amb relació a la protecció de dades, per aquest motiu 
recollim el traspàs d’informació de les famílies a l’AMPA sempre en els termes ajustats 
a la normativa vigent. 
 
Document íntegre a disposició en el propi centre. 
 

E5. AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DADES DE CONTACTE A FAVOR 
DE L’AMPA SALVADOR LLUCH 

CE/9/6/2016 
Document específic de propietat intel·lectual del centre, a disposició de les famílies de 
l’escola. 
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