
DELEGATS I DELEGADES DE CLASSE 

• OBLIGACIONS 
➢ Ser portaveu i representant entre els companys i professorat. 

➢ Assistir a les reunions d’avaluació. 

➢ Participar en les reunions d’avaluació. 

➢ Participar en les reunions de delegats/des. 

➢ Informar als companys de les activitats que es fan al centre. 

• DRETS ALUMNAT 
➢ Dret a la formació. 

➢ Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar. 

➢ Dret al respecte de les pròpies conviccions. 

➢ Dret a la integritat i la dignitat personal. 

➢ Dret de participació. 

o L'alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre. 

o Els/les alumnes poden utilitzar les instal·lacions, mobiliari, material i gaudir dels serveis 

didàctics. 

o Els membres del consell de delegats i delegades tenen el dret de conèixer i consultar la 

documentació administrativa del centre necessària per a l'exercici de les seves activitats, a 

criteri del director o de la directora del centre. 

o El centre ha de fomentar el funcionament del consell de delegats i delegades i protegir l’exercici 

de les seves funcions per part dels seus membres. 

o Els/les representants de l'alumnat, ja que són fidels portaveus dels seus representats, seran 

escoltats pels professors/es, els/les tutors/es, i l’Equip Directiu segons els casos, i se'ls 

respondrà en les qüestions que afectin aspectes de caràcter general. 

➢ Dret de reunió i associació. 

o L'alumnat té dret a reunir-se en el centre. L'exercici d'aquest dret es desenvoluparà tenint en 

compte el normal desenvolupament de les activitats docents. 

o L’alumnat té dret a associar-se, així com a la formació de federacions i confederacions pròpies. 

Les associacions que constitueixin poden rebre ajuts d’acord amb la legislació vigent. 

o Les associacions d'alumnes que es constitueixin es regiran pels seus propis estatuts i tindran el 

deure d'informar de les seves activitats quan ho sol·liciti el Consell Escolar. 

o Els/les alumnes tindran llibertat de reunió sempre que respectin el normal desenvolupament 

de les classes. Cas de necessitar locals adequats per alguna reunió, serà imprescindible que ho 

25 sol·licitin a l’Equip Directiu. Els/les representants dels/les alumnes seran els/les responsables 

de la conservació del local en aquestes reunions. 

➢ Dret a la llibertat d’expressió. 

➢ Dret a l’orientació escolar, formativa i professional. 

➢ Dret a la igualtat d’oportunitats. 

➢ Dret a la protecció dels drets de l’alumnat. 

• DEURES ALUMNAT 
➢ Deure de respecte als altres. 

➢ Deure d’estudi. 

➢ Deure de respectar les normes de convivència. 



Decisions sobre l’assistència a classe 
Article 118. 

 A partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l'alumnat en 

relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del 

centre i quan es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tindran la consideració de falta 

si es compleixen els següents supòsits: La comunicació per escrit a la direcció del centre amb 48 hores d'antelació 

com a mínim i amb el recolzament de la majoria absoluta de delegats de l'ESO i batxillerat (excloent-hi els 1r i 2n 

d’ESO), indicant clarament els motius al·legats, assenyalant amb claredat el/s dia/es, començament i acabament, i 

horaris previstos de les absències, per tal de preveure l'atenció en el centre dels alumnes que no desitgin secundar la 

inassistència a classe. En cas que la convocatòria d’inassistència acompleixi aquests requeriments, la direcció del 

centre ho farà saber per escrit a les famílies i vetllarà perquè l’alumnat disposi de les autoritzacions de participació 

pertinents. 


