
Jornada de Delegats 2016 

Bon dia a tothom. En representació de la Comissió d’alumnes del Consell Escolar Municipal, 

ens plau donar la benvinguda, al Sr Alcalde, a la Sra. regidora, al Senyor Pere Cornellà i a 

tothom que ha fet possible aquesta jornada, però sobretot ens plau donar-vos la benvinguda a 

vosaltres, als delegats i delegades. Benvinguts tots a la 17a edició de la Jornada de Delegats. 

Els que us estreneu a la Jornada de Delegats us estareu preguntant què hi feu aquí. La resposta 

a aquesta pregunta sou vosaltres, cadascú a la seva manera, heu aconseguit que la vostra 

classe us faci confiança per a què els representeu. Ara bé, segurament molts no éreu 

conscients del que això comportava i segur que us heu trobat en alguna situació en la que no 

sabíeu què havíeu de fer o com havíeu d’actuar. D’altra banda, potser trobeu que intenteu fer-

ho el millor que podeu però a vegades no rebeu l’agraïment que pertocaria. Doncs la Jornada 

de Delegats tracta de les dues coses, per una banda intentar donar eines per a ajudar-vos en la 

vostra tasca diària i per altra, agrair-vos la feina que esteu fent.  

Tots vosaltres sou delegats i sabeu millor que ningú que sou una peça clau per a què el vostre 

centre funcioni, perquè sou els encarregats de mantenir a les vostres classes informades, però 

també de mantenir el diàleg entre els professors i els vostres companys. És per això que per 

ser un bon delegat s’han de tenir una sèrie d’aptituds: Responsabilitat, paciència, empatia,  

respecte i capacitat d’escoltar, de enraonar i de dialogar; però no sempre és fàcil utilitzar-les. 

Per això des de la Comissió d’Alumnes del Consell Escolar Municipal conjuntament amb 

l’Institut Municipal d’Educació i Joventut i l’Ideal Oficina Jove de la Garrotxa, organitzem amb 

molta il·lusió aquesta jornada per tal d’ajudar-vos a dur a terme aquesta tasca i compartir 

experiències amb els delegats de tots els centres. 

Tots som delegats per una  raó, perquè ens han votat, ens han triat entre altres candidats 

perquè ens creuen capaços d’exercir aquest càrrec amb èxit i aconseguir que la classe assoleixi 

els seus objectius de la millor manera possible. Però molts cops no sabem com fer-ho o ens 

agradaria poder fer-ho millor. Així doncs, l’objectiu del dia d’avui és que, a banda de passar-ho 

bé, tingueu la oportunitat de treure eines perquè la vostra tasca sigui millor, amb millors 

resultats i així pugueu treure-li el màxim profit possible, perquè ser delegats no només ajuda 

els vostres centres i els vostres companys, sinó que també us ajuda a vosaltres. 

Des de la Comissió d’Alumnes estem molt agraïts per la vostra participació. Hem posat temps, 

esforç i dedicació per preparar aquesta activitat que esperem que us agradi, com també ho 

hem fet amb la festa de Sant Tomàs: la festa dels estudiants, la nostra festa, que es celebrarà 

el proper 29 de gener i que aprofitem per animar-vos a participar en tots els actes. 

Moltes gràcies. 

I ara, cedim la paraula a l’Alcalde d’Olot, l’il·lustríssim Senyor Josep Maria Coromines. 


