
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 
 

TEMPORALITZACIÓ:  

CURS 

 

1r ESO 

• Fitxa: Elegim el/la nostre/a representant 

• Acta d’elecció de delegat/a 

• Acta acords assemblea d’aula 

• Funcions dels delegats de grup 



ELEGIM ELS/LES NOSTRES REPRESENTANTS 

La classe de 1r. C  i  la de 1r. F 

 

El darrer curs van funcionar de forma diferent les dues classes. En 1r. C elegiren un delegat i un subdelegat que 

s'encarregaren d'organitzar totes les activitats, reunint a tot el grup per a prendre decisions importants per a tots. 

 

Organitzaren totes les eixides i també el viatge de fi de curs ( llocs a visitar, hotels, excursions...) i s’ho passaren 

molt bé. 

 

També acordaren amb els professors les dates dels exàmens per què no coincidiren el mateix dia. 

 

Quan eixia algun problema  en classe, l’assemblea, junt als delegats i el tutor, buscaven la millor forma de reso-

ldre’l. 

 

Estaven assabentats de tota la informació del centre que els delegats s’encarregaven de penjar al suro de la clas-

se per tal de que pogueren participar en totes les activitats que s’organitzaven. 

 

A la classe de 1r. F no van triar delegats a l’inici del curs, i cadascú  anava a la seua, no tenien informació de tot 

el que passava al centre. Es van perdre moltes eixides per no arribar a acords. Els exàmens s’amuntegaven els 

darrers dies del trimestre i els problemes  de classe els tenia que solucionar el tutor. 

 

 Reflexió 

 

 Quines semblances trobeu entre el que ocorre en els grups C i F i allò que sovint ocorre a les aules? 

 A quin grup penseu que li ha anat millor?  Per què? 

 Creieu que el paper dels delegats fou important?  Per què? 

 

Funcions dels delegats 

 

Per a què pugeu triar en el grup la persona que millor us pot representar, és convenient que us poseu d’acord sobre 

les tasques que haurà de realitzar i sobre les qualitats que ha de tindre. Per a això, valora d’1 a 5 ( 1= mínima; 5= 

màxima) les següents afirmacions: 

 

Al delegat li correspon realitzar les funcions i tasques: 1 2 3 4 5 

a) Ser el portaveu de les inquietuds i dels problemes del grup davant del tutor i pro-

fessors 

          

b) Informar la classe d’allò que es tracta i d’allò que es decideix en les reunions a les 

quals assisteix com a representant 

          

c) Fomentar la convivència en el grup i animar a tots els companys a la participació i 

a la col·laboració en les activitats de la classe i del centre 

          

d) Vetllar per la neteja i decoració de l’aula i cuidar de l’adequada utilització del ma-

terial i de les instal·lacions del centre 

          

e) Controlar els parts d’assistència i responsabilitzar-se de l’ordre de la classe quan el 

professors es troba absent 

          



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

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 funcio-

nament 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. 

 

3.- Característiques de les persones que poden desenvolupar millor aquesta funció: 

• Més responsables 

• Més simpàtiques 

• Més intel·ligents 

• Més agressives 

• Amb més iniciatives 

• Amb bona capacitat de comunicació 

• Més acceptades entre els companys 

• . 
• . 

 

4.- Votació 

 

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

L'alumne que obtinga 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 hagin 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 funcions encomana-

des. 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 vota-

ció. 

 



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’-

esmentat 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 
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