Proposta de pares i mares delegats de classe:
Amb l’objectiu d’augmentar la representativitat dels pares/mares, millorar la
informació entre els diferents estaments educatius i anar creant una xarxa que
millori la comunicació, l’AMPA, juntament amb la direcció del centre, ens estem
plantejant la possibilitat d’establir la figura d’un delegat mare o pare per cada
classe.
Les funcions d’aquest delegat podrien ser:
COORDINACIÓ AMB EL TUTOR DE CLASSE
Mantenir contacte directe amb el mestre tutor o la mestra tutora de la seva classe, per
tal de:
 Recepció i organització de la informació
 Trametre les inquietuds i interessos dels pares i mares del seu
grup.
 Preparar les reunions de classe, conjuntament amb el/la
mestre/a per fer-les més dinàmiques i participatives
COORDINACIÓ AMB ELS ALTRES PARES I MARES


Mantenir informat al seu col·lectiu, mantenint oberts els canals de comunicació
amb els pares i mares, a partir de:
* Ser un facilitador o una facilitadora dels intercanvis d'opinions.
* Derivar adequadament les consultes, dubtes, inquietuds, etc.



Motivar als pares i mares del seu curs amb la finalitat de millorar la seva
participació a l'escola i integrar-los en la dinàmica del centre (reunions, festes,
equips de treball, conferències de caràcter formatiu, etc).



Potenciar que tant el pares com les mares s'apropin a l'escola amb una actitud
positiva i dialogant.



Intercanviar les pròpies opinions amb la resta de delegats i delegades del
centre i revisar la seva tasca amb la periodicitat que estableixi la junta de
l'Associació de Pares.

COORDINACIÓ AMB LA JUNTA DE L’AMPA





Col·laborar estretament amb els pares i mares de la Junta de l'AMPA en tots
aquells afers que es decideixi dur a terme en el pla de curs, acordant la fórmula
de participació que millor s'adapti a la realitat de cadascú.
Assistir a les reunions conjuntes que convoqui el president o la presidenta de
l'AMPA.
Mantenir informada a la junta de l'AMPA de totes aquelles quotidianitats
sorgides del seu col·lectiu i que el propi delegat/delegada valori que pot ser
d'interès per una majoria.
Col·laborar en les activitats de caràcter extraordinari, tan si són proposades pel
mestre, com si ho són pels pares i mares o pels alumnes.

Ens agradaria saber què en penseu d’aquesta proposta, si creieu que seria una
proposta útil i rebre les vostres opinions i suggeriments, per poder-ho anar treballant i
definir-ho de cara al proper curs.
Com sempre podeu contactar amb nosaltres a través del correu
ampasesvallbona@gmail.com.

