
MATERIALS:  

 

SUGGERIMENTS: DESENVOLUPAMENT: 

 

• Elaborar a la pissarra entre tots un llistat de 

les responsabilitats a cobrir: p.e. comissions 

(cultural, esportiva, festes,...), responsables 

(delegats, encarregats de material,...) 

• Normes del procediment d'elecció 

• Elecció dels càrrecs 

• Acords sobre la periodicitat de renovació de 

càrrecs. 

• Normes de funcionament de la classe. L'As-

semblea. 

OBJECTIUS: 

 

• Organitzar les diferents responsabilitats 

dins de l’aula 

BLOC: 
ORGANITZACIÓ DE LA  

CONVIVÈNCIA 

 

 

ACTIVITAT: DINÀMICA ELECCIÓ DELEGAT 

CURS 

 

3r ESO 
4t ESO 

• Fitxa: qüestionari 1 

• Acta d’elecció de delegat/a 

• Acta acords assemblea d’aula 

• Funcions dels delegats de grup 



Instruccions:  

Marca amb una creu les característiques personals que hauria de posseir un delegat/da 

 

□ Escoltar 

□ Iniciar una conversa 

□ Mantenir una conversa 

□ Fer una pregunta 

□ Presentar-se 

□ Presentar altres persones 

□ Demanar ajuda 

□ Participar 

□ Donar instruccions 

□ Seguir instruccions 

□ Disculpar-se 

□ Convèncer els altres 

□ Comprendre els sentiments dels altres 

□ Enfrontar-se amb l’enuig dels altres 

□ Expressar afecte 

□ Resoldre la por de parlar en públic 

□ Demanar permís 

□ Compartir coses 

□ Ajudar els altres 

□ Negociar 

□ Emprar l’autocontrol 

□ Defensar els drets del grup-classe 

□ Formular una queixa 

□ Respondre a una queixa 

□ Defensar u amic 

□ Respondre a una acusació 

□ Afrontar les pressions de grup 

□ Prendre iniciatives 

□ Discernir la causa d’un problema 

□ Recollir i donar informació 

□ Resoldre problemes 

□ Prendre decisions 

Altres. Escriu característiques personals que creus importants i no s’hagen dit abans. 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

QÜESTIONARI 1: CARACTERÍSTIQUES PERSONALS 



EL DELEGAT/DA  DE GRUP HA DE … 

♦ Representar els seus companys 

♦ Ser portaveu dels problemes i inquietuds del grup davant del Tutor/a i altres professors/es 

♦ Intentar solucionar amb el Tutor/a els problemes del grup 

♦ Assistir i ser portantveu en les sessions d’avaluació i fer arribar als professors/es les opinions, sug-

geriment i decisions del grup 

♦ Assistir a les reunions de Delegats 

♦ Informar als seus companys/es del que s’ha tractat en les sessions d’avaluació ien les reunions de 

Delegats 

♦ Intentar que tant els drets com els deures dels alumnes siguen respectats per tots/totes 

♦ Col·laborar amb els professors/es en el manteniment de l’ordre, i de la convivència, l’adequada 

utilització del material i de les instal·lacions del Centre. 

 

EL DELEGAT/DA HA DE SER 
♦ Una persona responsable 

♦ Una persona acceptada per tot el grup 

♦ Una persona dinàmica i participativa 

♦ Una persona que respecta a tots/totes i que es fa respectar 

♦ Una persona amb iniciativa i capacitat de treball. 

♦ Una persona ferma en la defensa dels interessos dels companys/es 

 

EL DELEGAT TÉ DRET A 
♦ Ser escoltat pels professors/es i Equip Directiu 

♦ Rebre informació d’allò acordat en les sessions d’avaluació, reunions de Delegats, Consell Escolar … 

♦ Dret a dimitir per raons justificades  

 
Funcions dels delegats de grup, en el Decret 234/1997, pel que s’aprova el Reglament Orgànic del IES atribu-

eix als delegats de grup les següents funciones en l’article 115: 

 

1. Assistir a les reunions del Consell de Delegats 

2. Exposar a les autoritats acadèmiques les sugerències i reclamacions del grup que  representen 

3. Fomentar la convivència entre els/les alumnes del seu grup 

4. Col·laborar amb el tutor o la tutora i amb els professors del grup en els temes que afecten al funciona-

ment d’este. 

5. Col·laborar amb els professors i  amb els orígens de govern de l’insitut per correcte funcionament del 

mateix 

6. Col·laborar en el manteniment i l’adequada utilització del material i les instal·lacions de l’institut. 

7. Els delegats de curs tindran dret a l’assistència a les sessions d’avaluació en la fase on s’exposen les 

conclusions i anàlisi global del funcionament del grup. 

8. totes aquelles funcions que establisca el Reglament de Règim Intern del Centre. 



Proposta de candidats 
 

Cada grup designarà un delegat i un subdelegat, el qual exercirà les funcions del primer en els casos 

d'absència o malaltia. 

El seu mandat serà per un curs acadèmic, excepte revocació o dimissió. 

Podran ser electors i elegits tots els alumnes del grup. 

 

(Es poden proposar candidats per part de la classe o per iniciativa pròpia, sempre que siga acceptat 

pels alumnes implicats) 

 

La mesa electoral estarà composta  per: 

 - President: El professor-tutor. 

 - Vocals: Dos alumnes elegits per sorteig. Un d'ells farà les funció                              

                            de secretari. 

 

Votació 
 

La votació serà nominal i secreta. En cada papereta figurarà només el nom d'un alumne. 

L'alumne que aconseguesca un nombre de vots superior al 50% dels vots, serà designat delegat i el 

que segueix en nombre subdelegat. 

Si en la primera votació cap alumne aconsegueix el dit percentatge s'efectuarà una segona votació 

entre els cinc alumnes que hagen obtingut un nombre més gran de vots. 

En estos dos casos, els tres alumnes que seguisquen als dos primers en nombre de vots aconseguits 

seran considerats suplents per al cas de cessament o dimissió del delegat o subdelegat. 

El tutor alçarà acta de la sessió, que s'arxivarà en la Direcció d'Estudis. 

  

 

Revocació o dimissió del nomenament: 

 

El delegat o subdelegat deixaran d'exercir les seues funcions a petició pròpia o a petició de més del 

50% dels alumnes de la classe, per qüestions personals o per no exercir correctament les funci-

ons encomanades. Ho sol·licitaran per escrit al tutor del curs.  

En qualsevol dels dos casos el tutor anomenarà als següents de la llista o procedirà a un nou procés 

de votació. 

 
 

 

NORMES PER A L’ELECCIÓ DE DELEGAT/DA 

 



Mesa electoral: 

 

President, Tutor/a: _________________________________________________________ 

 

Secretari: _______________________________________________________________ 

 

Vocal: ___________________________________________________________________ 

 

 

Reunits en la classe de _________ els alumnes i el tutor/a, es procedeix a l’elecció del Delegat i Subdelegat de l’e-

smentat curs, amb els següents resultats 

 

__________________________________________    ________ Vots 

 

__________________________________________    ________ Vots 

 

__________________________________________    ________ Vots 

 

__________________________________________    ________ Vots 

 

__________________________________________    ________ Vots 

 

__________________________________________    ________ Vots 

 

 

Vistos els resultats obtinguts, queden elegits en el grup              els següents: 

 

Delegat: _____________________________________________________ 

 

Subdelegat: ___________________________________________________ 

 

 

   _________________ de ___________________ de ________ 

 

El President:    El Secretari:    El Vocal: 

                                                                  
 
 
 
                                             

 

Acta d’eleció de delegat/da 

                                                                  
 
 
 
                                             

Avda. Agricultor 48-12600 la vall d’uixó - telèfon:964399010/964399012- fax:964399011 e-mail:12002661@edu.gva.es 


