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INTRODUCCIÓ 

Posar en marxa una associació d’alumnes no és tan difícil com sembla, inclús es pot muntar una 

assemblea d’estudiants com a col·lectiu organitzat però no constituït legalment. Aquest 

document, per això, explica el procés de constitució d’una associació d’estudiants.  Ara bé, 

d'entrada és important que tingueu clar que la vostra associació pot ser independent i estar 

només vinculada al vostre centre, o bé pot formar part d'un sindicat més ampli. Recomanem que, 

primer penseu els objectius pels quals us voleu organitzar i, en funció d'aquests, decidiu si: 

 Vincular-vos a una organització sindical més gran. 

 Organitzar-vos a nivell de centre constituint l’associació. 
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VINCULAR-VOS A UNA ORGANITZACIÓ SINDICAL 

Si us decanteu per aquesta opció, el primer que heu de fer és mirar quina de les diferents 

organitzacions existents està més en consonància amb les vostres idees, ja que, els sindicats són 

organitzacions amb una càrrega ideològica molt important. Aquí us posem uns exemples de les 

quatre entitats que participen més activament del Consell de la Joventut de Barcelona, però heu 

de tenir en compte que n'hi ha més.  

 Associació d'Estudiants Progressistes (AEP) – http://www.aep.cat 

 Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) – http://www.ajec.cat 

 Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) – http://www.sepc.cat 

 Front d’Estudiants - https://www.frentedeestudiantes.es 

El fet de formar part d'aquestes associacions farà que pugueu comptar amb els seus recursos, 

suport i assessorament en les campanyes que vulgueu engegar en els vostres centres educatius. 

A més a més us resultarà molt més senzill treballar en xarxa i ser partícips de campanyes d'abast 

molt més ampli (nacional o estatal) i, per tant, poder incidir i participar més fàcilment a totes 

aquelles mobilitzacions que tinguin com a objecte de transformació un marc molt més ampli que 

el vostre centre educatiu (lleis d'ensenyament o educació, per exemple). 

Si efectivament decidiu formar part d’una organització, només caldrà que envieu un correu a 

l’entitat a la qual voleu entrar. Les organitzacions tenen persones encarregades de les noves 

incorporacions i ja us faran saber quins passos heu de seguir! 

 

ORGANITZAR-VOS A NIVELL DE CENTRE CONSTITUINT UNA ASSOCIACIÓ 

Després de pensar-hi i parlar-ho amb el grup, pot passar que no us identifiqueu políticament amb 

cap d’aquestes organitzacions o que prioritzeu constituir-vos de forma autònoma per altres raons. 

En aquest sentit, hem cregut necessari que sapigueu quins són els passos a seguir a l’hora de 

crear una associació d’estudiants en el vostre centre. 

A continuació es mostren els passos a seguir: 

1.- TENIR CLAR ELS ÒRGANS QUE FORMEN PART D’UNA ASSOCIACIÓ  

Els òrgans de governança de l’associació són els següents: 

 L’Assemblea General, és l'òrgan sobirà de l'associació, està constituïda per tots els 

associats i és on s'adopten els acords i es fixen les línies generals que ha de seguir 

l'associació. 
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 La junta directiva, és l'òrgan de govern de l'entitat, i s'encarrega de la representació i 

la gestió diària de l'associació. És qui ha de vetllar pel compliment dels acords presos a 

l'Assemblea General. Ha d'estar formada per un mínim de 3 persones sòcies d'aquesta, i 

els càrrecs obligatoris que han de compondre la junta són el de presidència, secretaria i 

tresoreria, deixant la resta de càrrecs a elecció de cada entitat segons el nombre de 

membres establert a la junta. 

 Un òrgan gestor o adjunt, la constitució del qual no serà obligatòria si com a mínim 

un 5% de sòcies siguin majors d’edat. L’òrgan gestor assumeix les responsabilitats legals 

que la junta no pot assumir per raó d’edat. Aquest òrgan gestor està integrat per tres 

persones majors d'edat, designades per la junta directiva de l'associació entre els 

socis/es, pares i mares d'alumnes o tutors legals i el professorat del centre. 

 

2.- REGISTRAR-VOS AL DEPARTAMENT DE JUST ÍCIA 

El procés de registre d'una associació s'ha de fer a la Generalitat de Catalunya. Avui dia podeu 

trobar tota la informació i formularis de sol·licitud a l'Oficina Virtual de Tràmits 

(http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/formularis/associacions/). 

Els documents que haureu d'entregar són: 

 Els Estatuts (les línies bàsiques que regeixen la vostra associació), que són el document 

bàsic on s’emmarquen els objectius, la manera d'organitzar-se i de resoldre conflictes. És 

important que siguin molt complets, perquè si un dia us trobeu amb una situació que no 

sabeu resoldre per vosaltres mateixes, serà el que utilitzeu de guia. El Departament de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya té un model redactat que podeu modificar al vostre 

gust, així estareu segurs i segures que no us deixeu cap punt.  

 L’Acta Fundacional, que és com s'anomena a l'acta de la primera reunió que es fa. 

S’ha de tenir en compte que en l'acta fundacional hi ha de constar 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 persones. Exemple d'acta fundacional: 

«Es constitueix l'Associació d'Estudiants del Centre, reunida en ple de les seves sòcies i socis a 

data de 21 de maig de 2019, amb l'objectiu de promoure el pensament crític al nostre centre, 

ajudar als i les estudiants que pateixin algun problema i, en definitiva, gaudir de l'institut més 

enllà de la seva vida acadèmica.» 

 L'imprès de sol·licitud. 

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/formularis/associacions/
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/associacions/model_estatuts_assoc_alumnes.doc
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/associacions/acta_fund_assoc.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/sollicitud_ej.pdf
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S'ha de presentar aquesta documentació presencialment al Departament de Justícia (carrer de 

Pau Claris, 81) i s'ha de pagar una taxa (60,10 €). Com a documentació també cal presentar 

fotocòpia dels DNI, passaports o permisos de residència de tots els socis fundadors. 

 

UN COP REGISTRADA, QUÈ PODEU FER DESPRÉS? 

Unes idees d’accions a desenvolupar per part de l’associació: 

 Participar de la vida del centre educatiu. 

 Millorar els aspectes de convivència del centre. 

 Millorar les infraestructures del centre. 

 Implicar l'alumnat en l'associació i les seves activitats.  

 Promoure una dinàmica associativa al centre.  

 Organitzar activitats d'interès per l'alumnat  (lúdiques, formatives, reivindicatives, etc.).  

 Organitzar activitats d'interès per tot el centre (lúdiques, formatives, reivindicatives, etc.).  

 Participar en les qüestions que tracta el Consell Escolar. 

 Emetre comunicats i impulsar campanyes de temes generals sobre l’educació que us 

interessin. 

 Aconseguir recursos econòmics per les activitats que vulgueu tirar endavant. 

 Afrontar i participar en campanyes i mobilitzacions sobre temes d’abast autonòmic o 

estatal. 

 

COM PLANTEJAR UNA BONA COMUNICACIÓ? 

La comunicació que tingueu és molt important en tots els sentits: des de la junta directiva cap a 

les sòcies i socis, i viceversa. També des de dins de l'associació a la resta de l'alumnat. Per 

assegurar aquesta comunicació us fem una sèrie de propostes: 

 Tenir una adreça de correu electrònic: És una manera fàcil de contactar i ser 

contactat.  

 Tenir presència a les Xarxes Socials: És molt interessant tenir un lloc on tenir contacte 

amb la resta d’estudiants, penjar informació com les convocatòries i actes, les decisions 
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preses, etc. Es pot plantejar la creació d’un compte d’Instagram, Twitter o inclús un blog, 

en funció de la Xarxa Social més utilitzada. 

 Usar llistes de distribució. Algunes webs permeten fer llistes de correu que funcionen 

de la següent manera: una persona inclou una sèrie d'adreces en una llista, les quals que 

rebran alhora tots els correus que s'enviïn a l'adreça del grup. Per evitar massificacions 

de correu, podeu fer diverses llistes:  

o Una per membres de l'associació. 

o Una per gent interessada a rebre informació (alumnat, professorat...). 

o Una per delegades i delegats de classe. 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ 

Per aprofundir en aquest tema podeu consultar els següents enllaços: 

 Fitxa temàtica de Gestió Associativa: L’associació d’alumnes (CRAJ) 

 Recursos del portal Sortim de l’Aula 

 

https://crajbcn.cat/wp-content/files_mf/FT02associaci%C3%B3dalumnes.pdf
https://www.cjb.cat/sortimdelaula/recursos/

