
PROGRAMA 
ELECCIÓN 

DELEGADOS



Hoxe, elección 

de delegado/a

Hoxe hai 

que elexir 

delegado/

a¿E eso 

para que 

sirve?



A) Para ir a por tizas ou borrador cando no hai na aula.

B) Para recoller xustificacións ou cartos cando se vai 

facer unha viaxe.

C) Para soportar as “broncas” da Dirección ou dos 

profes polo comportamento xeral do grupo.

Pois non contes  

comigo, 

forasteiro.  



Non te vaias tan cedo… Hai máis cousas… 

Como delegado/a…

A) Non es un alumno/a máis. Representas ós teus 

compañeiros/as (es o interlocutor/a ante a Dirección e 

os profesores/as).

B) Se cumpres ben o teu cometido vas ser moi 

respetado tanto polos teus compañeiros/as como polo 

profesorado e Dirección do centro.

D) Hai persoas que se deixan levar e outras que nacen 

con vocación de liderazgo. Este posto é unha boa 

experiencia para quen ten esa inclinación.

C) Se tes habilidade e interés, podes conseguir 

mellorar moito o ambiente e a relación tanto entre 

compañeiros/as como cos demais sectores do centro.



Entón, iso do 

delegado é máis 

importante que 

o que eu 

supoñía

Se o delegado é un 

“pasota”, non me 

enterarei de nada, me 

manipularán como 

queiran, perderei 

oportunidades…

Creo que o posto de 

delegado/a é unha 

cousa seria. Tal vez me 

anime e me presente a 

ver que pasa…



E chega o día da elección… 

¿Pensamos na persoa máis 

cualificada ou nestas outras…?

Billy “o neno”

O “bandoleiro” máis traste a 

este lado do río Cabe. 

Suspende catorce, pasa de 

todo, pero cáenos ben.

Basilio, “o tristón”

Imos facerlle unha boa a este 

pailán.

Ricardín, “o 

respondón”

Experto en crear 

problemas onde non 

os hai e sacar de 

quicio a todo o 

mundo.

¡Hey! Teño 

o ensino 

domeñado. 

Para min 

non ten 

segredos.

A elección de 

delegados/as 

convertida 

nunha broma 

de mal gusto

¿De verdade quero

deixar en mans

destes a miña

representación ?



Ás veces no centro hai 

situacións conflictivas. 

É inevitable entre 

colectivos de persoas.

Problemiñas cos/as 

profes…

Mal comportamento 

dos alumnos/as…

Conflictos entre 

alumnos/as….



Un delegado/a respetado por todos, con autoridade, pode ter 

un papel importantísimo como mediador nestas situacións.

En suma, búscase unha persoa que reúna o maior 

número destas cualidades:

Equilibrada. Que non se deixe levar polo primeiro impulso. 

Intelixente. Que non sexa fácilmente manipulable. 

Líder. Respetada e estimada polos seus compañeiros/as. 

Conciliadora. Que busque o acordo antes que o conflicto. 

Responsable e xenerosa. Que sexa consciente de que 

representa os intereses de moitos compañeiros.

¡CASE NADA! COMO 

PARA QUE NON SE 

TEÑA UN RESPETO Ó 

SEÑOR/A 

DELEGADO/A



¿Qué tal a vosa autoestima? ¿Vai ben?

Como ben sabedes, todos os recoñecementos 

conlevan as súas responsabilidades

Xa dende fai 

moito tempo…

RESPONSABILIDADES RECOÑECEMENTOS

Transmitir aos compañeiros a 

información con seriedade e 

dilixencia.

Ser un elemento concialiador en 

calquera situación de conflicto que 

afecte ó grupo.

Informar ó titor/a ou á Dirección do 

centro de problemas que poidan 

afectar ó bo clima ou o rendimento 

do grupo.

Ser consultado pola Dirección do 

centro como unha persoa de 

confianza especialmente cualificada.

Ter un acceso preferente, directo, 

recoñecido e cordial á Dirección do 

centro.

Participar en reunións de formación 

como esta, ou en actividades 

extraescolares pensadas para 

recoñecer a súa laboura.

En definitiva: o delegado/a non é un 

alumno/a máis, ten un “status” 

especial.

Representar ó grupo ante distintos 

interlocutores tratando de evitar 

sempre ser manipulado.

O voso traballo será 

recoñecido



Outra cousa…

¿Sabedes para que está 

este edificio en pé, 

para que están dotadas 

as súas moitas 

instalacións…?

a) Para albergar libros e equipos que 

non tiñan onde meterse

b) Para que uns cantos profesores/as 

podan traballar e gañarse a vida.

c) Para que poda existir a inspección 

educativa.

d) Para formar o mellor posible ós/ás

xoves de Sarria e comarca.

SODES A RAZÓN DE SER DESTE CENTRO. DEBEDES 

SENTILO COMO ALGO PROPIO



E AGORA, ¡A ELIXIR DELEGADO OU DELEGADA! 

PARA QUE O IES GREGORIO FERNÁNDEZ 

FUNCIONE O MELLOR  POSIBLE


