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L’elecció del delegat/da, tot un procés polític 

 
 
 
 

 
 
 
 
Materials elaborats per l’Oficina Antifrau de Catalunya, dins del Projecte Jo sí; 
educació per a la integritat, amb la col·laboració del CESIRE CERES i un grup de 
treball de professorat de 18 centres educatius de Catalunya. 
 
 
 
Objectius  
 
Aquesta proposta  pretén entrenar l’alumnat en les habilitats necessàries per participar 
amb responsabilitat en una societat democràtica. Implícitament, cerca prestigiar l’acció 
política treballant el concepte de representativitat a través de la figura del delegat/da 
de classe i activar la capacitat crítica dels nois i noies amb la discussió dels sistemes 
normatius.  
 
Els objectius específics són: 
 

1. Treballar el significat i la vivència de la representativitat. 

2. Comprendre el fonament d’un procés polític a través de la comprensió de la 
naturalesa d’un procés electoral. 

3. Fer entendre la funció política de la participació donant rellevància a la figura 
del delegat/da i sotsdelegat/da. 

4. Contribuir al compromís amb les estructures de funcionament de l’institut a 
través de la discussió crítica del Reglament de règim intern. 

5. Promoure la cohesió del grup-classe amb el debat sobre unes prioritats per 
discutir i uns objectius per defensar. 

6. Augmentar la participació de l’alumnat en el procés de presa de decisions del 
centre educatiu 

Imatge identificativa del mòdul l’Elecció 
del delegat/da. Projecte “Jo sí, educació 
per a la integritat”. Oficina Antifrau de 
Catalunya 

http://www.antifrau.cat/ca/destacats/300-evolucio-favorable-del-projecte-jo-sieducacio-per-a-la-integritat-.html
http://www.antifrau.cat/ca/destacats/300-evolucio-favorable-del-projecte-jo-sieducacio-per-a-la-integritat-.html
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7. Treballar les habilitats i mecanismes associats al treball en equip, a l’exposició i  
al debat (pluja d’idees i organització de continguts, divisió del treball, elaboració 
de fitxes i actes de reunió, coordinació, exposició ordenada i coherent, respecte 
del torn de paraula, etc.) 

 
 
Descripció de la proposta 
 
Es tracta de guiar el procés d’elecció d’un delegat/da del grup-classe com a 
representació d’un procés electoral; amb preparació de programes, presentació de 
candidatures, debat electoral i elecció formal d’un representant.  
 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
 
En la guia didàctica es donen orientacions detallades per dur a terme l’activitat i per a 
la seva avaluació.  
 
Es presenten fins a 16 documents de suport. 
 
Per donar unitat a l’activitat es pot optar per fer les dues primeres sessions seguides, 
demanant una hora lectiva a una altra matèria. O bé que el tutor aprofiti una classe 
d’alguna de les seves matèries per fer-les la mateixa setmana. 
 
 
Temporització 
 
7 sessions, al llarg del curs 
 
 
Recursos emprats 
 
Per a la seva aplicació es precisa disposar de: 

 Ordinador amb connexió a internet 
 Aplicació moodle (opcional) 

 
La proposta es presenta amb una guia didàctica d’aplicació, així com un ampli ventall 
de recursos que faciliten el desenvolupament de l’activitat: 
 

 Document 1: Funcions del delegat/da i perfil del bon representant 
 Document 2: Reglament de règim intern de cada centre 
 Document 3: Funcions d’un coordinador 
 Document 4: Pautes de treball per a l’alumnat 
 Document 5: Fitxa de treball per a l’elaboració d’un programa electoral 
 Document 6: Preguntes dinamitzadores i reflexió sobre mecanismes de control 

per al professorat 
 Document 7: Constitució espanyola de 1978 
 Document 8: Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979 
 Document 9: Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 
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 Document 10: Vídeo d’un debat electoral per televisió 
 Document 11: Vídeo de propaganda electoral 
 Document 12: Mostra d’un programa electoral 
 Document 13: Qüestions i dilemes ètics al voltant del càrrec de delegat/da 
 Document 14: Indicadors d’avaluació trimestral de la feina del delegat/da i del 

sotsdelegat/da 
 Document 15: Fitxa d’autoavaluació individual 
 Document 16: Plantilles de Carnet Delegat/da i Sotsdelegat/da 

. 
 
Continguts, competències i procediments o tècniques que es treballen de forma 
destacada 
 
En el procés es treballen diferents aspectes relacionats amb els tres grans objectius de 
la matèria: aprendre a ser i actuar de manera autònoma, aprendre a conviure i 
aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global.  
 
Com a competències més destacades es treballen les de: 

 Aprendre a aprendre 
 Comunicativa lingüística i audiovisual 
 Tractament de la informació i competència digital 
 Artística i cultural 

 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
ESO (Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania/ Tutoria) 
i Batxillerat (Tutoria) 
 
La metodologia aplicada i els materials de suport emprats, faciliten l’aplicació en els 
diferents nivells de l’educació secundària. 
 
 
Documents adjunts  
 
 
Elecció de delegat/da 

Guia didàctica 

 
 

Autoria  
 
Oficina Antifrau de Catalunya 

http://eleccio.oac.cat/eleccio/
http://www.antifrau.cat/images/stories/documentos/noticies/2011_noticies/jo_si/gd_delegat.pdf

