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SOBRE AQUESTA GUIA

La finalitat d’aquest document és la de facilitar la creació d’una Xarxa de 
Delegats o el desenvolupament d’una xarxa ja existent pels centres que hi 
estiguin interessats. 

Com a figures de participació estudiantil, els delegats complementen les 
figures institucionals de participació a òrgans col·legiats. Actualment el model 
de delegat s’ha implantat, amb diferents plantejaments i resultats, a més d’ un 
terç dels nostres centres. Aquesta és, però, una figura que també existeix en 
altres universitats del marc autonòmic i estatal.

A més dels principis de democràcia i coresponsabilitat, que tenen en comú 
amb altres formes de participació, els delegats tenen com a característica 
pròpia la proximitat, ja que actuen en l’estructura acadèmica més bàsica: el 
grup-classe. En aquest sentit, faciliten la gestió dels possibles problemes que 
puguin tenir els estudiants en els dia a dia de les classes, i esdevenen una 
figura visible d’interlocució en l’espai acadèmic.  

També són un canal més de comunicació, tant a l’hora de transmetre 
informació als estudiants del seu grup, com a l’hora de fer arribar les 
inquietuds del grup als responsables acadèmics per la seva solució. La seva 
intervenció es fa especialment útil durant els primers cursos dels graus, ja que 
aquests tenen el perfil  majoritari d’estudiants que estan en procés de 
familiaritzar-se amb el funcionament de la universitat. 

La present guia pretén ser una eina de suport per l’organització de delegats i 
no aspira a ser un protocol. Per això s’opta per un document orientatiu i 
general que els centres poden adaptar a les seves necessitats a l’hora 
d’aplicar-lo. 

Finalment, cal fer una menció a la col·laboració dels centres, per agrair la 
informació aportada sobre la implantació de la figura. Doncs ha estat molt útil 
per l’elaboració d’aquesta guia i en alguns casos ens ha servit de referència. 
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ELS DELEGATS I DELEGADES

1. QUÈ SÓN?

El Delegat/da és el representant i el portaveu del col·lectiu d’estudiants d’una 
classe, un grup, o un curs d’un ensenyament.

2. TIPOLOGIA

- Delegats de classe: representen els estudiants de cadascun dels grups d’una 
  assignatura. Recomanables pels grups disgregats.
- Delegats de grup: representen als grups que fan totes les assignatures junts 
  (M1,M2,T1, T2...).
- Delegats de curs: representen al col·lectiu d’estudiants de tot un curs d’una 
  titulació. Són elegits d’entre tots els delegats de grup o de classe d’un curs i 
  per aquests mateixos delegats. En els graus o ensenyaments amb un únic 
  grup per curs el delegat de grup esdevé automàticament delegat de curs. 

3. SUBDELEGATS

- Subdelegats: en totes les tipologies anteriors poden existir fins a 2 
  subdelegats, que seran el 2n i 3r candidats més votats. 
- Poden substituir puntualment i per causes justificades el delegat, així com 
  donar-li suport, i tindran els mateixos drets i deures quan ho facin. 

4. PRIORITAT TIPOLOGIES

- El centre decidirà en funció de la cohesió dels grups de cada curs si convocar  
  eleccions a delegats de classe o a delegat de grup.
- El delegat de curs existeix sempre.

5. FUNCIONS

- Representar els estudiants del seu col·lectiu (grup, curs o classe). 
- Actuar com a canal d’informació i comunicació entre el col·lectiu representat i
  la institució universitària.
- Fer arribar a la institució mitjançant els mecanismes preestablerts queixes o 
  suggeriments que arriben del seu col·lectiu.

6. DEURES

Són deures dels delegats:
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- Canalitzar les inquietuds necessitats i problemes dels alumnes que 
  representen.
- Facilitar als representats la informació de caire acadèmic o institucional que 
  se’ls transmeti des del centre. 
- Assistir a les reunions on siguin convocats per part de la institució.
- Transmetre les queixes que arriben del col·lectiu representat i fer un 
  seguiment de la seva resolució. 
- Emetre informes sobre les possibles incidències que es puguin produir en 
  l’àmbit del col·lectiu representat. 
- Respectar la confidencialitat d’aquella informació que els fóra revelada amb 
  aquest caràcter.

7. DRETS

Els delegats tenen dret a:

- Demanar i consultar la informació necessària per desenvolupar les seves 
  funcions. 
- Ser tractats per la institució com a qualsevol estudiant electe. Això implica 
  que s’habilitin procediments perquè les activitats de representació es 
  compatibilitzin amb les seves activitats formatives, i establir solucions per 
  situacions com ara que una convocatòria de reunió coincideixi amb horari de 
  classe o horaris d’examen.
- Que no hagi represàlies personals per les manifestacions fetes en l’exercici de
  les seves funcions. 
- Signar documents en nom del grup representat, sempre després de 
  comprovar que el grup està d’acord amb el contingut del document.
- Renunciar del càrrec de representant presentant un escrit davant del Cap 
  d’Estudis. 

8. SISTEMA ELECTORAL

- L’elecció es durà a terme el primer dia lectiu del curs o en una data propera. 
  També es pot fer a l’inici de cada semestre si el centre ho considera més 
  adequat a la seva organització. 
          - En el cas d’elecció de delegats de classe, el professor de cada grup de
            cada assignatura és el professor responsable de coordinar l’elecció. 
          - En el cas d’elecció de delegat de grup, les tres fases tindran lloc en la 
            mateixa assignatura i mateix horari. El centre escollirà quina és 
            l’assignatura més indicada per cada grup. El professor d’aquella 
            assignatura coordinarà l’elecció com a professor responsable. 
- Es pot complementar la tasca del professor responsable amb el suport 
  d’alumnat voluntari (preferiblement representants electes o delegats del curs 
  anterior).
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- Es preveu que s’executi de forma breu, de manera que sigui mínim l’impacte
  en el temps de docència.
- Si ho acorden els estudiants i el professor, es pot endarrerir la votació entre 7
  i 15 dies perquè es puguin conèixer millor els candidats. 

Procés bàsic de l’elecció

1) Breu explicació de la figura delegat. Es pot consultar material de suport en 
aquest web: 

http://www.ub.edu/consellalumnat/index.php?option=com_
content&task=view&id=21&Itemid=66

2) Presentació de candidats/es davant la, o les, classes.
3) Votacions, 
          - El delegat/da s’escull per majoria simple.
          - En cas d’empat en el primer lloc, s’elimina el candidat menys votat i es 
            fa una nova votació entre la resta. Es repeteix el procediment tants cops
            com faci falta fins que es produeixi un desempat o fins que quedin 
            únicament dos candidats. 
          - Si quan només queden dos candidats l’empat persisteix, es pregunta si 
            algun dels dos cedeix, en cas contrari es tria el guanyador per sorteig a 
            cara o creu.
4) El segon i el tercer candidats més votats poden ser subdelegats. 
5) El procés finalitza amb el registre dels delegats al següent formulari web 
habilitat. 

Els centres disposaran de l’usuari i contrasenya perquè puguin fer-ho els 
mateixos delegats elegits o el professor responsable. Així mateix, rebran les 
dades de tots els delegats que s’hagin registrat per correu electrònic. 

9. ELECCIÓ DELS DELEGATS DE CURS

- En els quinze dies posteriors a l’elecció dels delegats de classe o grup, el Cap
  d’estudis, o la persona en qui delegui, convocarà a tots els delegats de cada 
  curs perquè escullin entre ells el delegat d’aquell curs. 
- El delegat de curs serà el candidat més votat amb majoria simple. El segon i 
  tercer candidats més votats poden ser subdelegats.
- El procés finalitza amb el registre dels delegats al formulari web habilitat.

10. MANDATS

- Els mandats dels delegats duren des de la seva elecció fins la finalització de 
  l’any acadèmic en curs.  
- No hi ha limitació de nombre de mandats. 
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11. REVOCACIÓ

- Es podrà revocar un delegat adreçant un escrit signat per un mínim del 51% 
  d’estudiants electors d’aquell delegat al Cap d’Estudis o persona en qui 
  delegui (s’annexa model de  formulari de revocació).

12. SUPORT I INTERLOCUCIÓ AMB ELS CENTRES

- Cada centre establirà els espais de diàleg oportuns amb els delegats.
- Tindran suport i formació del Vicerectorat d’Estudiants, que es complementa-
  rà amb el que puguin tenir des del mateix centre.  

13. PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE DELEGAT

Es perdrà la condició de delegat per: 

- Deixar de ser estudiant de la UB.
- Extinció del mandat.
- Renúncia, que es farà presentant un escrit (model annex) davant del Cap 
  d’estudis.
- Revocació. 

14. RELLEUS

Quan es produeixi la vacant d’un delegat:

- Serà substituït pel subdelegat, respectant l’ordre de la votació. 
- Si no hi ha ningú per substituir-lo, es pot convocar una nova elecció.

15. RECONEXEMENT CRÈDITS ACTIVITAT INSTITUCIONAL

- Es proposa següent criteri per al reconeixement de crèdits de delegats, que 
  s’entenen com a crèdits d’activitat institucional en concepte de representació
  estudiantil.

          - Delegació de classe: subdelegat: cap crèdit, delegat 0,5 ECTS. 
          - Delegació de grup: subdelegat 0,5 ECTS, delegat 1 ECTS
          - Delegació de curs: subdelegat 1 ECTS, delegat 1,5 ECTS
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- Els crèdits a reconèixer per aquest concepte són acumulables fins a un màxim
  d’1,5 ECTS per curs.
- Els crèdits reconeguts al llarg de l’ensenyament no podran superar els 6 ECTS 
  que marquen les Normes per al reconeixement i per a la transferència de 
  crèdits en ensenyaments oficials de Grau de la Universitat de Barcelona 
  (aprovada per Consell de Govern de 7 de juny de 2011 i modificada per 
  Consell de Govern de 29 de maig de 2013).
- El Cap d’Estudis serà el responsable de validar el reconeixement de crèdits. 
  Podrà denegar el reconeixement si el sol·licitant no han assistit al 80% de les 
  reunions als que han estat convocat.
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ANNEXOS



Assignatura A Assignatura B Assignatura C Assignatura D Assignatura E

Grup M1

Grup M2

Grup T1

Grup T2

Delegat de grup

Delegat de grup

Delegat de grup

Delegat de grup

Si els grups són cohesionats hi ha un delegat per cada grup comú a totes les assignatures: el delegat de grup



Assignatura A Assignatura B Assignatura C Assignatura D Assignatura E

Grup M1

Delegat de classe Delegat de classe Delegat de classe Delegat de classe Delegat de classe

Grup M2

Delegat de classe Delegat de classe Delegat de classe Delegat de classe Delegat de classe

Grup T1

Delegat de classe Delegat de classe Delegat de classe Delegat de classe Delegat de classe

Grup T2

Delegat de classe Delegat de classe Delegat de classe Delegat de classe Delegat de classe

Si els grups són dispersos hi ha un delegat per cada grup de cada assignatura: el delegat de classe
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SOL·LICITUD DE REVOCACIÓ DELEGAT 
 
Els sotasignants, estudiants matriculats a_____________________________ 
(especificar quina classe/grup/curs) de l’ensenyament de_____________________ de 
la Facultat de _______________ de la Universitat de Barcelona,  
 
SOL·LICITEM la revocació del delegat/da electe__________________ pel següents 
motius: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________ 
 
I ho adrecem al cap d’Estudis 
 
 

Nº NIUB NOM i COGNOMS SIGNATURA 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
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SOL·LICITUD DE REVOCACIÓ DELEGAT 
 
Els sotasignants, estudiants matriculats a_____________________________ 
(especificar quina classe/grup/curs) de l’ensenyament de_____________________ de 
la Facultat de _______________ de la Universitat de Barcelona,  
 
SOL·LICITEM la revocació del delegat/da electe__________________ pel següents 
motius: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________ 
 
I ho adrecem al cap d’Estudis 
 
 

Nº NIUB NOM i COGNOMS SIGNATURA 
26.     
27.     
28.     
29.     
30.     
31.     
32.     
33.     
34.     
35.     
36.     
37.     
38.     
39.     
40.     
41.     
42.     
43.     
44.     
45.     
46.     
47.     
48.     
49.     
50.     
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SOL·LICITUD DE RENÚNCIA COM A DELEGAT 
 
 
El/la delegat de classe/grup/curs_____________________________del 
grau en ___________________de la Facultat de_______________ de la 
Universitat de Barcelona, amb nom i cognoms_____________________ 
________________________________  i NIUB____________________, 
 
 
DEMANO voluntàriament finalitzar la meva tasca com a delegat electe. 
 
I ho remeto a la persona responsable a fi de ser rellevat pels suplent 
corresponent i perquè consti a tots els efectes.  
 
 
 
Barcelona, __ de ________ de 20__ 
 
 
 
 
 
(signatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


