GUIA PER A LEGALITZAR EL
“SINDICAT D’ESTUDIANTS”
A L’INSTITUT

LEGALITZAR EL SINDICAT EN 3 PASSOS.

Què necessitem per a legalitzar‐nos?
9 A) Ser 5 companys de l'institut, o més.

9 B) Si un o més d’un company d’aquests cinc és major d’edat, llavors no és
necessari el pas ( C ), no és necessari el suport de dos pares o professors.
9 C) El suport de 2 majors d'edat, que poden ser professors del centre que us

recolzin, pares o companys estudiants majors d'edat. La llei els anomena
“gestors” però, al contrari del que pugui semblar per aquest nom, no tenen cap
funció ni són part de l'Associació, encara que se'ns exigeix que signin els papers
de constitució per si en algun moment l'Associació obre un compte bancari o una
altra qüestió similar, cosa que ni tan sols té perquè arribar a succeir.

Un cop siguem 5 companys, o més, disposats a legalitzar l'Associació ja
tenim solucionat el més complicat. El següent que hem de fer és fer una
reunió entre tots per a omplir els papers que us adjuntem.
Î Document 1: Model d’ingrés. És el document que permet a
l’Administració conèixer que és el que estem fent (legalitzant una
associació i inscrivint-la en el registre pertinent de l’Administració).
Hem de designar a un company que haurà de fer de Coordinador de
la Junta Directiva de l’Associació i serà qui ho empleni i ho firmi.
Î Document 2: Acta Fundacional. Es tracta del document que deixa
constància que estem creant l'Associació. Aquí necessitem que, a més
del company que va signar el paper anterior, els altres 4 companys
que promoveu l'Associació signeu el paper. És el moment de
distribuir-vos les responsabilitats (propaganda, acció sindical, esport i
cultura…) que cadascun vulgui desenvolupar. No us preocupeu per
donar-li massa importància a això, ja que després, en el dia a dia
podrem canviar-ho sense cap problema. Es tracta simplement d'un
formalisme necessari, que podrà ser modificat quan els companys de
l'Associació així ho decidiu. Finalment, a aquest full, necessitem que
posin el seu nom i DNI els dos gestors, és a dir els dos pares,
professors o estudiants majors d'edat.
Î Document 3: Certificació d'Integració al Sindicat d'Estudiants.
Aquest full és important, ja que es tracta del document que us
vincula amb el Sindicat d'Estudiants. Han d'omplir-lo els mateixos
estudiants que l'Acta Fundacional.

Î Document 4: Estatuts. Es tracta dels estatuts-model bàsics de
l'Associació d'Alumnes pels quals es regirà l‘associació. Hauríeu
d'omplir els espais en blanc i els 5 companys que han signat l'Acta
Fundacional i la Certificació d'Integració en el Sindicat d'Estudiants
haurien de signar cadascun dels seus fulls al marge.

Un cop tenim aquests quadre documents (Annex I), procedim a lliurarlos:
Î Per a això, abans anirem a la fotocopiadora de l'institut perquè ens
facin 3 còpies de tots els papers, dels 4 documents, de tal manera
que al final tindrem el joc de documents original i 3 jocs fotocopiats.
Î Després, anirem a la Secretaria de l'Institut. Allà hem de dir que ens
segellin els documents per registre d'entrada, els 4 jocs de
documents. Amb que ens segellin el primer full de cada joc és
suficient. La Secretaria es quedarà amb 2 còpies (una per la Direcció
de l'Institut i una altra, l'original, que ells enviaran a l'Administració
corresponent), i a nosaltres ens donaran dues còpies segellades.
Î Hem trobat problemes en alguns instituts amb Juntes directives
reaccionàries on s'han negat a segellar-nos els papers. Si això us
succeeix, truqueu immediatament als telèfons de contacte que us
donem al final de la guia, ja que la llei els obliga a fer-ho, i si no ho
fan estaran incomplint-la. També podrien plantejar-vos algun
problema argumentant que no heu pagat una taxa (d’uns 35€)
establerta per la Generalitat de cara a inscriure l’Associació. Aquesta
taxa és una autèntica vergonya, a part d’il·legal, convertint el dret a
formar una associació en un dret que depèn de si tens o no tens
diners. Des del Sindicat d’Estudiants ens neguem a pagar aquesta
taxa, i plantejarem accions legals per a abolir-la, ja que és il·legal i
atempta contra els drets fonamentals. No acceptem que el dret a
formar una associació depengui de si tens o no tens diners. De totes
maneres, a Secretaria no poden negar-se a segellar-nos els
Documents per aquest motiu. En cas de que sigui així poseu-vos
en contacte amb nosaltres.
Î Amb les dues còpies segellades que ens han donat: una còpia hauríeu
de guardar-la vosaltres i l'altra hauríeu d'enviar-la per correu ordinari
a la Seu del Sindicat d'Estudiants, a aquesta adreça: Sindicat
d'Estudiants C/ Reina Amàlia 6 baixos esquerra 08001 Barcelona o bé
passar-vos pel local del Sindicat d’Estudiants la direcció del qual és
l’anterior. També podeu enviar-la escanejada per e-mail a
barcelona@sindicatdestudiants.net Aquest pas és molt important,
perquè així podrem incloure la vostra Associació al cens oficial

d'Associacions del Sindicat d’Estudiants i posar-nos en contacte amb
vosaltres per a ajudar-vos en tot el que necessiteu.

Un cop lliurats aquests documents l’Associació estarà ja constituïda. Tot
i així, de cara a explicar als companys que us esteu organitzant en
defensa de l’educació pública i enfortir la presència del Sindicat
d’Estudiants a l’institut, us animem a completar l’Annex II: recollir el 5%
de les signatures dels alumnes del centre.
Î Annex II: Signatures. Això és senzill. A la majoria dels instituts
amb la signatura d’una classe ja haurem arribat al 5%. De totes
maneres feu el càlcul vosaltres mateixos. Per exemple, en un institut
de 500 alumnes n’hi haurà prou amb la signatura de 25 companys.
Això ho podem fer passant els fulls de signatures al començament
d’una classe o sol·licitant la signatura estudiant a estudiant a l‘hora
del pati. Segurament abans que toqui el timbre haureu aconseguit les
signatures necessàries.
Î Un cop completat això ho lliurem seguint els mateixos passos que
hem explicat en el punt 2, i l’Administració ho adjuntarà a la
Documentació que prèviament li hem presentat prèviament.
Î Després d’haver aconseguit les signatures haurem d’unir-les als altres
4 documents.
Finalment, per a solucionar qualsevol problema o dubte relacionat
amb
la
creació
de
l'Associació,
escriviu-nos
a
barcelona@sindicatdestudiants.net i/o truqueu-nos a un número de
telèfon: 933 248 325 o bé al 629 467 550, on us ajudarem amb
qualsevol dubte que tingueu.

QUÈ POT FER L’ASSOCIACIÓ?

-

CONVOCAR
I
ORGANITZAR
LES
VAGUES
GENERALS
D’ESTUDIANTS: Consistiria en convocar una Assemblea per informar
els estudiants, repartir els fulls informatius i penjar els cartells, garantir
que la vaga es vota classe a classe, informar al director del resultat
general de la votació i, si s’escau, organitzar piquets d’estudiants perquè
el dia de la vaga a primera hora recordin que està convocada. També es
poden fer pancartes i penjar-les a l’institut, formar un comitè de lluita
amb tots aquells que vulguin ajudar amb la vaga, informar els professors
i l’AMPA de la convocatòria, etc.

-

LLUITAR CONTRA ELS PROBLEMES DE L’INSTITUT: Una de les
primeres activitats de l’Associació hauria de ser elaborar una TAULA
REIVINDICATIVA amb totes les reivindicacions que tingueu
relacionades amb l’institut. Per a elaborar-la és útil comptar amb la
participació dels altres estudiants que puguin aportar les seves
reivindicacions. Pot ser, des d’exigir que hi hagi paper higiènic als
lavabos, fins que hi hagi calefacció a l’hivern, o qualsevol altre qüestió.
La Taula s’hauria d’aprovar en una assemblea general d’estudiants i
reivindicar que s’acompleixin els punts, per exemple mitjançant una
recollida de firmes.

-

PROMOURE I CONVOCAR MOBILITZACIONS PRÒPIES DEL
CENTRE: Les deficiències del centre, o d’altres problemes (casos de
repressió, etc.) poden ser motiu d’una convocatòria de vaga particular
del centre. Per a organitzar-la hauríeu de seguir els passos de la vaga
general (assemblea, votar la vaga, informar al director...). Tot i així, us
recomanem que davant d’una convocatòria pròpia us poseu en contacte
amb nosaltres perquè us puguem ajudar i aportar l’experiència que
tenim d’altres mobilitzacions.

-

ORGANITZAR ACTES, ASSEMBLEES, XERRADES... L’associació pot
promoure actes polítics i culturals. Des d’una xerrada per explicar la
biografia del Che, fins a un concert amb els grups de música del barri.
Tenim companys experimentats que podrien actuar com a ponents en
els actes polítics. Aquests actes es poden fer aprofitant les Jornades
Culturals, parlant amb algun departament per fer-lo durant una hora
lectiva... Alguns temes: Antifeixisme, Revolució a l’Amèrica Llatina, la
guerra civil espanyola, el Rei i la República...

-

PARTICIPAR ALS ÒRGANS DEL CENTRE: Presentant-nos com a
representants del Sindicat d’Estudiants a delegat de la vostra classe, a la
Junta de Delegats, o com a Associació del Sindicat a les eleccions al

Consell Escolar. Com a Associació teniu dret a que el centre us
proporcioni un local per a les vostres reunions i guardar el vostre
material.

-

ACONSEGUIR RECURSOS ECONÒMICS PER A LA LLUITA: Per
sufragar les despeses de l’Associació (pancartes, pintura, fotocòpies,
trucades telefòniques...) us recomanem organitzar col·lectes classe per
classe, cobrar quotes mensuals (al Sindicat és de 2 euros al mes),
organitzar festes... Com a Associació podeu exigir un ajut econòmic al
centre (subvenció) tot i que és millor que l’Associació s’autofinanci i els
diners d’una subvenció reservar-los per a emergències o per a ajudar al
Sindicat d’altres instituts.

-

ALTRES INICIATIVES: Podeu fer moltes altres coses, des de fer un
periòdic d’estudiants des d’on informar de les notícies que afecten els
joves, fins a un gran mural, etc. Tot depèn de la vostra imaginació i
creativitat!

EXEMPLE DE TAULA REIVINDICATIVA
Aquesta taula és la d’un institut particular, és tan sols un exemple. Per a la
vostra compteu amb la participació de la resta dels vostres companys.
1. Porta oberta a partir de 3r d’ESO a l’hora del pati per poder sortir.
2. Cobrir la baixa del professor d’anglès.
3. Els que no vulguem anar a religió tenim dret segons la llei a no anar
a la seva alternativa (Història de la religió). Exigim que aquesta
tercera opció es faci efectiva i poder sortir de classe en aquesta hora.
4. Arreglar les tasses dels lavabos per poder-les fer servir.
5. Guixetes per poder guardar el material.
6. Les instal·lacions del centre estan poc netes. S’ha de contractar més
servei de neteja.
7. Si el 40% de la classes suspèn l’examen, aquest s’ha de repetir sense
perjudici per als que l’hagin aprovat.
8. Dret d’assemblea en hora lectiva per poder debatre els nostres
assumptes.
9. Algunes assignatures exigeixen comprar un material molt car, o
moltes fotocòpies... aquestes despeses les ha d’assumir l’institut, no
l’estudiant.
10.El professor X diu que “els immigrants venen a robar-nos la feina”.
No volem a aquest racista a l’institut.
11.La professora Y posa exàmens quan hi ha vagues convocades. Exigim
que es respectin els nostres drets democràtics. Aquests exàmens no
tenen validesa.
12.La biblioteca té pocs llibres. Exigim una dotació adequada i que
compti amb els principals clàssics de la literatura i de la política (per
exemple El Manifest Comunista). També seria molt bona idea tenir
una videoteca amb pel·lícules.
13.Màquines expenedores de preservatius.

Annex I
(4 Documents)

DOCUMENT 1
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA.
DIRECCIÓ GENERAL DE DRET I ENTITATS JURÍDIQUES.
En/na_______________________________, amb D.N.I. nº ___________, en nom i representació de
l’Associació d’Alumnes “Sindicat d'Estudiants” de l’IES ________________________, amb domicili a
efectes de notificacions al carrer Reina Amàlia 6 baixos Esquerra 08001 Barcelona, davant aquest
Organisme compareixo, i respectuosament
EXPOSO:
Que per mitjà dels Documents que s’acompanyen a aquest escrit, i en conformitat amb el Decret
197/1987, de 19 de Maig, en virtut del qual es regulen les Associacions d’Alumnes de centres docents no
universitaris, venim a sol·licitar la inscripció de l’Associació d’Alumnes "Sindicat d’Estudiants de
d’acord
amb
les
l’IES__________________________________________________________,
prescripcions contingudes en l’article 27 de la Constitució, regulador del Dret a l’Educació, i en la
legislació educativa que desenvolupa l’esmentat article constitucional, amb especial consideració del
Decret 197/1987 anteriorment esmentat.
Aquesta és la relació dels documents que es presenten:
1.
Acta de constitució de l’Associació d’Alumnes, signada per 5 alumnes del centre
2.
Certificació d’integració de l’Associació d’Alumnes “Sindicat d’Estudiants” que presenta aquesta
documentació a la Confederación Estatal de Asociaciones de Alumnos “Sindicato de Estudiantes” i a la
Federació Catalana d’Associacions d’Alumnes “Sindicat d’Estudiants”.
3.
Estatuts de la nostra associació, escrupolosament adaptats a la legislació que afecta a les
associacions de la nostra naturalesa (Llei Orgànica 8/1985, del 3 de juliol, reguladora del dret a
l’educació, Decret 197/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions d’alumnes a Catalunya, i
subsidiàriament la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions)
Entenent que aquesta secretaria actuarà d’acord amb la llei, i cenyint-se a l’article 7 del Decret 197/1987,
de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions d’alumnes, remetrà aquesta documentació a
l’organisme de la Generalitat encarregat del registre d’entitats jurídiques, perquè finalment aquest obri en
conseqüència.
Si passats dos mesos des de la data que apareix en el registre d’entrada d’aquesta secretaria no hi
hagués resolució expressa per part de l’administració, entendrem la constitució de la nostra associació
d’alumnes acreditada i censada als efectes previstos a la llei.

Signa___________________________________________________ com a Coordinador de l’Associació
De cara a posar-nos en contacte amb vosaltres deixeu-nos un telèfon o mail de contacte:
___________________________
A ________________________ a ______ de ____________de _________

DOCUMENT 2
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ D’ALUMNES

Aquesta és l’acta de Constitució de l’Associació d’Alumnes “Sindicat d’Estudiants” de
l’IES__________________________________________________________,.
situat
al
de
la
localitat
carrer_________________________________________________
de_________________________________________________
província
de__________________________.
Reunits els sotasignants, alumnes de l’esmentat centre, amb dret d’associar-se d’acord amb
l’article 7 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació i el Decret 197/1987,
de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions d’alumnes a Catalunya, actuant com a President de
la reunió __________________________________________________ fem la següent Acta de
Constitució de l’Associació d’Alumnes “Sindicat d’Estudiants” d’aquest centre perquè, com consta en el
Decret 197/1987, de 19 de maig, la secretaria d’aquest I.E.S. remeti a l’organisme de la Generalitat
encarregat del registre d’entitats jurídiques perquè es procedeixi a la inclusió d’aquesta associació
d’alumnes en el Registre d’associacions del Departament de Justícia, a efecte de que, com es descriu a
l’Ordre ENS/336/2002, de 19 de setembre, per la qual es deroga l’Ordre de 30 de setembre de 1987, que
estableix el cens d’associacions, federacions i confederacions d’alumnes i pares d’alumnes de centres de
nivell no universitari, el Departament d’Ensenyament pugui emprar aquestes dades com a cens propi, que
tindrà en tot cas caràcter declaratiu segons estableix el Decret 197/1987, de 19 de maig. En el transcurs
de 2 mesos des de la presentació d’aquesta acta i dels nostres estatuts sense que hi hagués resolució
expressa per part de l’administració, entendrem que la nostra associació ha estat inclosa en el registre a
tots els efectes.
Per a això assumim els requisits exigibles a una associació de la nostra naturalesa, recollits a la
legislació ja esmentada i en els nostres propis estatuts, adaptats a aquesta mateixa legislació. Assumim
en conseqüència les finalitats assenyalades en l’article 4 del Decret 197/1987, de 19 de maig.
Amb aquesta finalitat es va arribar a l’acord de nomenar una Junta Directiva composta per:
PRESIDENT
En/Na_________________________________________________________________,
amb
DNI______________________________, nascut el____ de_________________ de 19_________ amb
domicili
al
carrer______________________________________________________
número_________de________________________.
SECRETARI O R. ACCIÓ SINDICAL
En/Na_________________________________________________________________,
amb
DNI______________________________, nascut el____ de_________________ de 19_________ amb
domicili
al
carrer______________________________________________________
número_________de________________________.

TRESORER O R. FINANCES
En/Na_________________________________________________________________,
amb
DNI______________________________, nascut el____ de_________________ de 19_________ amb
domicili
al
carrer______________________________________________________
número_________de________________________.
R. PROPAGANDA
En/Na_________________________________________________________________,
amb
DNI______________________________, nascut el____ de_________________ de 19_________ amb
domicili
al
carrer______________________________________________________
número_________de________________________.
R. ESPORT I CULTURA
En/Na_________________________________________________________________,
amb
DNI______________________________, nascut el____ de_________________ de 19_________ amb
domicili
al
carrer______________________________________________________
número_________de________________________.

I com a gestors de l’Associació (pare o mare/professor o treballador del centre/alumne major d’edat):

1
En/Na............................................................................................
........................................................

amb

DNI

2
En/Na............................................................................................
........................................................

amb

DNI

A ............................................., a ......... de ......................................... de 20....

Firmen els socis fundadors:

DOCUMENT 3
CERTIFICACIÓ D’INTEGRACIÓ
de l’Associació d’Alumnes “Sindicat
l’IES__________________________________________________________,
carrer_________________________________________________
de
de_________________________________________________
de__________________________.

d’Estudiants” de
situat
al
la
localitat
província

Reunits en Assemblea General el dia ________ de_____________________ de 20____ estant presents
els membres de ple dret de l’Associació d’Alumnes de l’esmentat centre i actuant com a President de la
reunió____________________________________
i
com
a
Secretari
d’Actes
____________________________________ i després d’una discussió entre els presents es prenen els
següents acords:
1. La nostra integració com a Associació d’Alumnes a la Confederación Estatal de Asociaciones de
Estudiantes “Sindicato de Estudiantes” i a la Federació Catalana d’Associacions d’Alumnes
“Sindicat d’Estudiants”
2. Transmetre aquest acord al Departament d’Ensenyament a través del canal administratiu
contemplat al Decret 197/1996, de 19 de maig i l’Ordre ENS/326/2002, de 19 de setembre,
perquè consti com estipula l’article 11 de l’esmentat Decret.
3. Designar com a domicili, a efectes de notificacions, al marge del domicili social de la pròpia
associació recollit als seus Estatuts, i en virtut d’haver-se integrat la present Associació en la
Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes “Sindicato de Estudiantes” i a la
Federació Catalana d’Associacions d’Alumnes “Sindicat d’Estudiants”, el domicili social
d’aquestes a Catalunya, situat a Barcelona, carrer Reina Amalia, núm. 6 baixos esquerra, C.P.
08001, havent de comunicar-se a aquest Domicili social qualsevol decisió de l’Administració que
pugui afectar a la situació legal de la present Associació d’Alumnes.
Per a aquesta finalitat, a continuació firmem els membres de la Junta Directiva de l’Associació d’Alumnes
abans esmentada,
PRESIDENT
En/Na_____________________________________________________________,
amb DNI________________________________________________________
SECRETARI O R. ACCIÓ SINDICAL
En/Na_____________________________________________________________,
amb DNI________________________________________________________
TRESORER O R. FINANCES
En/Na_____________________________________________________________,
amb DNI________________________________________________________
R. PROPAGANDA
En/Na_____________________________________________________________,
amb DNI________________________________________________________

R. ESPORT I CULTURA
En/Na_____________________________________________________________,
amb DNI________________________________________________________

I com a gestors de l’Associació (pare o mare/professor o treballador del centre/alumne major d’edat):

1
En/Na............................................................................................
........................................................

amb

DNI

2
En/Na............................................................................................
........................................................

amb

DNI

A ............................................., a ......... de ......................................... de 20....

DOCUMENT 4
ESTATUTS
1. DENOMINACIÓ.
L’Associació d’Alumnes de l’I.E.S.______________________________
Associació
d’Alumnes
“Sindicat
d’Estudiants”
l’I.E.S.______________________________

es

dirà
de

2. DOMICILI.
El domicili de l’Associació d’Alumnes “Sindicat d’Estudiants” serà el de
l’IES_________________________________________________________________
situat al carrer_________________________________________________________.
3. FINALITATS.
L’Associació d’alumnes s’inspira i actua sobre la base dels principis de democràcia
interna, participació, publicitat i pluralisme i assumeix les següents finalitats.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

Col·laborar i participar en la tasca educativa del centre, així com en la
programació i desenvolupament de les activitats complementàries i
extraescolars d’aquest.
Expressar l’opinió dels alumnes respecte de tot allò que afecti la seva
situació al centre.
Promoure la participació més directa i activa possible dels alumnes en els
òrgans col·legiats del centre.
Facilitar la representació dels alumnes en el consell escolar per a la qual
cosa l’associació promourà i presentarà candidatures a tots els càrrecs
representatius als que tenen accés els estudiants: Consell escolar,
delegats... Facilitar la participació dels alumnes en la programació general
de l’ensenyament dels corresponents òrgans col·legiats.
Fomentar la realització d’activitats culturals, esportives o recreatives que
facilitin l’aprenentatge de l’acció cooperativa i el treball en equip amb
l’objectiu d’esperonar la major solidaritat moral i material entre els seus
afiliats i entre tots els alumnes del centre.
Assistir constantment a tots els estudiants en tots els problemes que tinguin
i garantir l’exercici de les seves llibertats i drets individuals bàsics:
a) Dret a rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de la
seva personalitat.
b) Dret a que el seu rendiment escolar sigui valorat conforme a criteris de
plena objectivitat.
c) Dret a que es respecti la seva llibertat de consciència i tots els drets
democràtics d’expressió, escrita, reunió, organització i manifestació.
d) Dret a que es respecti la seva integritat i dignitat personal.
e) Dret a rebre els ajuts econòmics concrets per compensar les possibles
mancances d’origen familiar, econòmic o sociocultural.

f)
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

Dret a protecció social en els casos d’infortuni familiar o accident.

Assistir els estudiants en tot moment en l’exercici d’intervenir en el control i
gestió democràtics de l’I.E.S. ____________________________________
Promoure la Federació d’Associacions d’Alumnes “Sindicat d’Estudiants”
locals, provincials, autonòmiques, així com la Confederación Estatal de
Asociaciones de Estudiants “Sindicato de Estudiantes” com la Federació
Catalana d’Associacions d’Alumnes “Sindicat d’Estudiants”.
En defensa i per la millora general de les condicions d’estudi agrupant a
tots els estudiants que respectin els principis democràtics sense distinció o
discriminació per raó de sexe, nacionalitat, raça, religió o orientació sexual.
Recaptar dels poders públics resolucions que afavoreixin els interessos
dels estudiants.
L’associació editarà fulls, quaderns, revistes informatives, cartells,... i
fomentarà l’ús de murals d’informació o qualsevol altre mètode d’expressió
per donar a conèixer les seves finalitats a tots els estudiants, siguin afiliats
o no.

4. ÒRGANS DIRECTIUS
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

L’òrgan màxim de l’Associació serà l’assemblea d’afiliats, en la que aquests
tindran veu i vot, i que es reunirà sempre que la convoqui la Junta Directiva
de l’Associació en el centre o que ho demani un terç dels afiliats.
L’Assemblea d’afiliats es reunirà com a mínim dos cops a l’any.
L’assemblea d’afiliats té dret a modificar els estatuts, decidir sobre la
integració a altres unions d’associacions o separar-se’n.
Aquesta assemblea elegirà una Junta Directiva que estarà composta com a
mínim per un coordinador (president), un tresorer, un responsable d’acció
sindical (secretari) i un responsable de propaganda.
La Junta Directiva es reunirà com a mínim dos cops a l’any. S’ha d’escollir
la Junta Directiva cada dos anys com a màxim, sense perjudici de que
puguin ser reelegits.
Els acords tant de l’assemblea d’afiliats com els de la Junta Directiva es
prendran de forma democràtica per majoria natural, de la meitat més un
dels assistents, després del debat necessari de cada punt o tema a tractar
en el que tot afiliat tindrà plena llibertat d’intervenir sota l’ordenament d’una
mesa elegida a l’inici de l’assemblea.
Els càrrecs de l’associació hauran de ser elegits igualment per la majoria i
seran revocables en el moment que així ho decideixi qui els va elegir, és a
dir, l’assemblea d’afiliats, que haurà de procedir a l’elecció dels nous al més
aviat possible.
Tant l’assemblea d’afiliats com la Junta Directiva podran posar en
funcionament comissions de treball formades per afiliats que assumeixin les
responsabilitats d’organitzar actes o activitats permanents de l’associació
en el centre.
De donar-se el cas que l’Associació no comptés amb més d’un 5% de
majors d’edat, es constituirà un òrgan gestor que, amb total respecte per
l’activitat associativa i entre altres funcions establertes a la legislació,
vetllarà per la correcta gestió econòmica de l’associació.

5. ADMISSIÓ D’AFILIATS
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Afiliats a l’Associació poden ser tots aquells estudiants d’aquest centre que
estiguin d’acord amb els objectius democràtics de l’Associació i amb el
desig de col·laborar amb les finalitats d’aquest.
En el cas que algun afiliat s’oposi a una nova afiliació es discutirà a
l’Assemblea i s’haurà de discutir si s’accepta o no l’ingrés.
Pot perdre la seva condició d’afiliat:
a) Qui així ho desitgi per voluntat pròpia.
b) Qui, després d’haver entrat, no accepti complir les obligacions bàsiques
de l’Afiliat.
c) Qui es posicioni públicament i repetidament en contra de les finalitats de
l’Associació.
La decisió de treure la condició d’afiliats que es contempla en els apartats b
i c la podrà prendre l’Assemblea per majoria simple després de donar
l’oportunitat a l’interessat perquè exposi lliurement les seves raons davant
l’Assemblea.
La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels afiliats que
incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden
qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden
anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació, segons el que
estableixi el Reglament Intern de Funcionament.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d’una
denúncia o comunicació. La junta directiva nomena un instructor, que
tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia
de la persona presumptament infractora. La resolució final, que ha de ser
motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.
Els afiliats sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions
adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’assemblea general, que les
confirmarà o bé acordà les resolucions de sobreseïment oportunes.

6. DRETS I DEURES DELS AFILIATS.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

El primer dret de l’afiliat que es contempla és poder participar activament a
tots els nivells de l’Associació. Ha de participar a les assemblees, amb veu i
vot, i a les activitats organitzades per l’Associació.
Tot afiliat té el dret a presentar-se a càrrecs directius a l’Associació i ha
d’exercir-los si és elegit per a això. Els Afiliats tenen dret a un dels locals
del centre per a les seves activitats públiques i/o permanents d’acord amb
els punts 1 i 2 de l’Article 10 del Decret 197/1987, de 19 de maig.
Tot afiliat té dret a rebre puntual i en el menor temps possible tota la
informació de que disposa l’Associació, així com la informació de que
disposi la direcció del centre o sigui emesa pel Departament
d’Ensenyament o el Ministeri d’Educació i l’afecti a ell directa o
indirectament.
L’afiliat té dret a elegir i revocar democràticament als càrrecs directius de
l’Associació.

6.5.

És deure de tot afiliat contribuir de qualsevol forma al desenvolupament i
progrés de l’Associació perquè pugui dur a terme de forma idònia les seves
finalitats.

7. RECURSOS ECONÒMICS.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

L’Associació no compta actualment amb cap patrimoni.
L’Associació es finançarà de la quota dels afiliats, que serà fixada per
l’Assemblea per fer front a les activitats que es proposin fer.
Es demanarà la col·laboració econòmica voluntària al repartir fulls, revistes
o altres publicacions de l’Associació.
Se sol·licitaran subvencions institucionals a les que l’Associació pugui tenir
accés, tant del Ministeri d’Educació, com del Departament d’Ensenyament o
altres Organismes.

8. RÈGIM DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.
8.1.
8.2.

8.3.

Els Estatuts només es podran modificar per l’Assemblea d’afiliats.
Es podran modificar a proposta del Comitè Directiu o en base a una
proposta del 30% dels Afiliats i sempre que surti aprovada per majoria a
l’Assemblea la modificació proposada.
La modificació es notificarà als organismes competents com estableix el
Decret 197/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions
d’alumnes.

9. EXTINCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ.
La dissolució de l’associació podrà donar-se per decisió de l’associació, entenent
per això la votació majoritària a l’Assemblea d’afiliats. En aquest cas s’haurà de
decidir alhora la destinació del patrimoni social de l’associació a una entitat sense
ànim de lucre.
A_____________________, ______ de___________________ de 20________
Signatura dels socis fundadors

__________________________________________________________________

Annex II
(1 Document)

DOCUMENT 1.

Havent-se presentat amb anterioritat la documentació necessària per a
constituir l’Associació d’Alumnes “Sindicat d’Estudiants” del IES
............................................................................., procedim a continuació
a adjuntar les signatures del 5% dels alumnes del centre.

Nom i Cognoms

DNI

Curs

Firma

Decret 197/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions d’alumnes a Catalunya
(DOGC núm. 854, de 19 de juny de 1997)
Els alumnes dels centres docents de nivell no universitari de l’àmbit territorial de Catalunya tenen reconegut i garantit el
dret i la llibertat d’associar-se, en funció de la seva edat i dins el marc establert a l’article 22 de la Constitució, a l’article 8
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i a l’article 7 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a
l’Educació.
Les associacions d’alumnes han de representar l’instrument adequat de cohesió, actuació i participació de l’alumnat en els
diferents organismes educatius d’àmbit territorial, així com en els Consells Escolars, òrgans de govern col·legiats dels
centres on cursen els seus estudis.
En virtut d’això, amb la finalitat de donar suport a la constitució d’aquestes associacions i regular-ne el funcionament, de
conformitat amb l’habilitació expressa conferida a la disposició addicional 1 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, a
proposta del Conseller d’Ensenyament, d’acord amb el del Consell d’Estat i amb el Consell Escolar de Catalunya, i amb la
deliberació prèvia del Consell Executiu,
Decreto:
Article 1
Es consideren associacions d’alumnes les que, d’acord amb el que s’estableix en el present Decret, es constitueixin en els
centres docents d’Educació General Bàsica, Batxillerat i Formació Professional i altres ensenyaments reglats de nivell no
universitària dins l’àmbit territorial de Catalunya.
Article 2
La creació, l’organització i el funcionament de les associacions d’alumnes es regiran pel que estableixen la Llei Orgànica
reguladora del Dret a l’Educació, el present Decret i els Estatuts de cada associació.
Article 3
Podran associar-se tots els alumnes dels centres docents, públics i privats, esmentats a l’article 1, a partir del cicle
superior del nivell d’Educació General Bàsica.
Article 4
Seran finalitats pròpies i generals de les associacions d’alumnes dels centres d’ensenyament no universitari:
4.1 Estudiar, considerar i conèixer tot el que afecti la seva situació en el centre al qual pertanyen i poder expressar, alhora,
l’opinió i els criteris dels alumnes en aquest respecte.
4.2 Facilitar l’exercici dels drets que la legislació vigent reconeix en favor dels alumnes i, en especial, els assenyalats a
l’article 6 de la Llei Orgànica reguladora del Dret a l’Educació.
4.3 Impulsar la participació i la col·laboració activa dels seus membres en les tasques educatives que formin part del
projecte educatiu dels seus centres, així com en les activitats complementàries i extraescolars que puguin programar i
organitzar els Consells Escolars i les associacions de pares.
4.4 Promoure la informació i la participació dels alumnes en els Consells Escolars dels centres i en els diversos òrgans
consultius i de participació previstos a la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels Consells Escolars de Catalunya.
4.5 Informar sobre activitats culturals, esportives, de lleure i de foment de l’acció cooperativa i del treball en equip,
organitzar-ne i participar-hi.
4.6 Promoure tota mena de relacions amb d’altres organitzacions i associacions d’alumnes, així com la creació de
federacions i confederacions, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
4.7 Qualsevol altra finalitat concreta prevista en els seus Estatuts dins el marc establert als apartats anteriors.

Article 5
Les associacions d’alumnes es constituiran mitjançant una acta on consti la voluntat d’associar-se d’almenys el 5 % dels
alumnes del centre amb dret a fer-ho o, en tot cas, un mínim de 5, per tal d’aconseguir els objectius esmentats a l’article
anterior.
Article 6
Els signants de l’Acta fundacional redactaran els Estatuts de l’associació, els quals regularan, si més no, els extrems
següents:
6.1 Denominació de l’associació, que recollirà el nom del centre i no podrà coincidir amb cap de les ja registrades, ni induir
a error o confusió.
6.2 Les finalitats i els objectius de l’associació dins del marc que assenyala l’article 4 d’aquesta disposició.
6.3 El domicili social de l’associació, que podrà ser emplaçat al mateix centre en funció de les disponibilitats d’espais i
recursos previ acord amb el director o el titular del centre.
6.4 Els òrgans directius de l’associació, que seran l’assemblea general i la junta directiva. L’assemblea general serà
integrada per tots els socis i la junta directiva haurà de tenir, necessàriament, un president, un secretari i un tresorer.
6.5 El règim econòmic de l’associació.
6.6 La forma d’administració de l’associació i la regulació de les competències de l’assemblea general ordinària i
extraordinària, de la junta directiva, així com el seu funcionament.
6.7 El procediment d’admissió de socis i la pèrdua de l’esmentada condició, que en cap cas no podrà ser motivada per
causes discriminatòries.
6.8 Els deures i els drets dels socis, remarcant el dret a veu i vot de cadascun d’ells a les assemblees generals i el dret a
elegir i a ser elegit membre de la junta directiva.
6.9 El patrimoni fundacional i els recursos econòmics previstos.
6.10 El procediment de dissolució de l’entitat per voluntat de la mateixa associació, així com la destinació que es donarà,
en aquesta circumstància, al patrimoni social.
6.11 La forma de modificació dels Estatuts.
6.12 La forma de constitució de l’òrgan gestor, d’acord amb el que disposa l’article 9 d’aquest Decret.
Article 7
7.1 Els membres signants de l’acta fundacional procediran a trametre l’esmentada acta, juntament amb els Estatuts, per
exemplar quadruplicat a la Secretaria del Centre, que els presentarà, als únics efectes de publicitat a l’organisme de la
Generalitat encarregat del registre d’entitats jurídiques.
Aquest organisme, un cop registrada l’associació, prèvia verificació de la seva adequació a les finalitats legalment
establertes, remetrà al Departament d’Ensenyament un dels exemplars de l’acta fundacional i dels Estatuts registrats.
La inscripció de l’associació s’entendrà automàticament produïda si en el termini de dos mesos comptats a partir de la data
de presentació de la corresponent documentació no hi ha recaigut resolució expressa.
7.2 Les modificacions estatutàries que es produeixin en el si de l’associació es tramitaran igualment davant l’organisme
encarregat del registre d’entitats jurídiques i de dret, per a la seva constància posterior en el cens del Departament
d’Ensenyament.
Article 8
El Departament d’Ensenyament establirà un cens d’associacions, federacions i confederacions d’alumnes de centres
docents de l’àmbit territorial de Catalunya, on inscriurà aquestes entitats per tal de tenir puntual coneixement i constància
de la seva constitució, així com facilitar les relacions institucionals i de participació que se’n derivin.
Article 9
9.1 Les associacions d’alumnes comptaran amb un òrgan gestor, la constitució del qual no serà obligatòria quan més del 5
% dels socis siguin majors d’edat.
9.2 Aquest òrgan gestor serà integrat per tres persones majors d’edat, designades per la junta directiva de l’associació
d’entre els seus propis membres o bé d’entre els pares i els professors del centre, segons el que determinin els mateixos
Estatuts.

9.3 L’òrgan gestor, amb ple respecte de l’activitat associativa dels alumnes, supleix, en el que calgui, la capacitat legal
d’obrar que no puguin tenir, per raons d’edat, els òrgans rectors de l’associació i, per tant, assumeix les obligacions
contractuals que l’associació vulgui formalitzar, administra el patrimoni i representa legalment l’associació davant tercers.
L’òrgan gestor vetllarà per la correcta gestió econòmica de l’associació.
Article 10
10.1 Les associacions d’alumnes podran celebrar reunions en els locals del centre on cursin els estudis els seus membres,
sempre que no s’alteri el normal desplegament de les activitats docents i s’adeqüin a les finalitats pròpies de l’associació.
10.2 La utilització dels locals del centre requerirà la prèvia conformitat del director del centre o, si s’escau, del titular,
d’acord amb el que en aquest respecte estableixi el reglament de règim intern de cada centre.
10.3 Les associacions d’alumnes seran responsables de les accions derivades de la realització de les seves activitats, així
com de l’abonament de les despeses, incloses les de l’ús de les instal·lacions i els serveis del Centre, previ acord amb el
director o, si s’escau, amb el titular. Quan es tracti de centres públics d’EGB, caldrà l’informe econòmic previ de
l’Ajuntament amb estimació de despeses i del seu finançament.
En el cas de centres públics d’Ensenyament Secundari dependents del Departament d’Ensenyament, a manca d’acord,
procedirà resolució del Cap dels corresponents Serveis Territorials d’aquest Departament.
Article 11
Les associacions d’alumnes podran federar-se o confederar-se amb altres associacions i federacions. Caldrà, però, en
aquests supòsits, seguir el mateix procediment establert a l’article 7 d’aquesta disposició.
Article 12
Per tal que les associacions, les federacions i les confederacions d’alumnes dels centres ubicats dins l’àmbit territorial de
Catalunya puguin accedir als ajuts a elles destinats dins el pressupost de la Generalitat de Catalunya, serà requisit
imprescindible que constin degudament registrades d’acord amb el que s’estableix a l’article setè d’aquest Decret.
L’adjudicació dels ajuts esmentats es farà prèvia la corresponent convocatòria pública on s’establiran els criteris objectius i
prioritaris per al seu atorgament.
Disposició transitòria
Les associacions, les federacions i les confederacions d’alumnes ja existents en l’àmbit territorial de Catalunya
s’adequaran, en el termini de sis mesos, al que s’estableix en aquest Decret.
Disposicions finals
1. Es faculta el Departament d’Ensenyament perquè dicti les disposicions necessàries per a l’execució i el desplegament
del que s’exposa al present Decret i per a la seva adequació a les associacions d’alumnes que es constitueixen en altres
centres docents de característiques singulars.
2. Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 19 de maig de 1987
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Joan Guitart i Agell
Conseller d’Ensenyament

