
MARES I PARES DELEGATS  PER AL CURS 2018 – 2019 
  

Dins del Pla de Famílies de l’ Institut Montbui hi ha la figura dels Pares i 

Mares Delegats de curs. 

 

Quina és la funció del pare mare delegat de curs ? 

Representar el grup classe on està ubicat el fill/a i fer d’enllaç entre el grup i 

la direcció del centre. Aporta els suggeriments necessaris per millorar la 

convivència acadèmica, dinamitzar les activitats de grup, de nivell o de 

centre que es considerin oportunes, i recollir els neguits, dubtes o 

problemes que us expliquen els nois o noies dins l‘àmbit del centre. 

 

Quants en necessitem ? 

El millor nombre seria de 3 pares o mares per grup, però  la llista és  oberta 

a tothom amb ganes de participar i col·laborar. 

 

Què implica això, en quant a temps o feina ? 

Pràcticament no cal dedicar-hi temps ni implica treball extra. Són tres 

trobades a l’any: primer, segon i tercer trimestre,  en horari de tarda. Les 

reunions tindran una durada aproximada d’una hora i els seus efectes 

poden beneficiar a tothom durant molt més temps. Aquestes tres trobades 

les convoca la direcció del centre dins l’àmbit del Pla de Famílies però també 

les podeu  convocar vosaltres si ho considereu oportú. 

  

Necessitem candidats i candidates, per començar a treballar aquest inici de 

curs, amb l’únic objectiu de millorar com a centre i oferir una educació de 

qualitat per als vostres fills i filles. 

 

Si voleu participar en aquest projecte de millora, ompliu la butlleta de 

participació que hi ha a continuació i la lliureu al tutor/a. 

  

Gràcies per la vostra col·laboració ! 

 

La direcció 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

 

BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ EN EL CENTRE COM A  PARES  DELEGATS 

 
NOM I COGNOMS DEL PARE, MARE , TUTOR/A………………………………………. 
 
DE L’ ALUMNE/A  ……………………………………. QUE CURSA ……… GRUP….. 
 

Vull participar en qualitat de mare, pare delegat de curs. 

El meu telèfon de contacte és .................................................    
La meva adreça de correu electrònic és .................................................. 


