
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIA PER A LEGALITZAR EL 
SINDICAT D’ESTUDIANTS  

A L’INSTITUT 
 

 
  



1. Què necessitem per legalitzar una associació del 
Sindicat d'Estudiants a l'institut? 

 
- Ser 5 estudiants de l'institut o més. 
 
- 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. 
 

2. Emplenar els documents que us adjuntem 
 
Un cop siguem 5 estudiants, o més, disposats a legalitzar l'Associació del Sindicat 
d'Estudiants, el següent que hem de fer és una reunió entre tots per emplenar els papers 
que us adjuntem: 
 
- Document 1: Portada o model d’ingrés. Es tracta d'un paper que resumeix tota la 
documentació que posteriorment lliurarem a la Secretaria de l'institut. Hem de designar 
un company que farà les vegades de Coordinador/a de la Junta Directiva de l'Associació 
i serà qui ho empleni i ho signi. 
 
- Document 2: Acta Fundacional. Es tracta del document que fa constar que estem 
creant l'Associació. Aquí necessitem que, a més del company que va signar el paper 
anterior, la resta d'estudiants que esteu promovent l'Associació signeu el paper. És el 
moment de distribuir-vos les responsabilitats que cadascú vulgui desenvolupar. No us 
preocupeu per donar-li gaire 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 així ho decidiu. Finalment, en aquest full, necessitem que 
posin el nom i el DNI els dos gestors, és a dir els dos pares, professors o estudiants 
majors d'edat. 
 
- Document 3: Certificació d'Integració al Sindicat d'Estudiants. Aquest full és 
important, ja que és el document que us vincula amb el Sindicat d'Estudiants. Ho han 
d'emplenar les mateixes persones que l'Acta Fundacional. 
 
- Document 4: Estatuts. Es tracta dels estatuts-model bàsics de l'Associació del 
Sindicat d'Estudiants pels quals es regirà l’Associació. Haureu d'emplenar els espais en 
blanc i les 5 persones que han signat l'Acta Fundacional i la Certificació d'Integració al 
Sindicat d'Estudiants hauran de signar cadascun dels seus fulls al marge. 
 
Un cop hagueu omplert tots aquests documents ja podem legalitzar l'associació! Tot i 
això, de cara a mostrar el suport de la resta d'estudiants del centre, us animem a que 
també recolliu les firmes del 5% del total d'estudiants del centre, per a això podeu 
emplenar també el Document 5. (Per exemple, al cas d'un IES de 500 estudiants, el 5% 
serien 25 signatures, encara que en podeu recopilar tantes com vulgueu, imprimint 
tantes vegades com necessiteu el document 5). 
 
 



3. Lliurar els documents 
 
Un cop tenim tota la documentació, només ens falta lliurar-la. 
 
Per això, hem de fer 3 fotocòpies de tots els papers, de manera que al final tinguem el 
joc de documents original i altres 3 jocs fotocopiats. 
 
Després anirem a la Secretaria de l'Institut. Aquí hem de demanar que ens segellin els 4 
jocs de documents. Amb què ens segellin el primer full de cada joc és suficient. La 
Secretaria es quedarà amb l'original i una còpia (una per a la Direcció de l'Institut i una 
altra que ells enviaran a l'Administració corresponent), i a nosaltres ens en donaran les 
altres dues còpies segellades. (Hem de comprovar que són els segells originals, no 
segells fotocopiats, ja que hem trobat problemes en alguns instituts amb Juntes 
directives reaccionàries on s'han negat a segellar-nos els papers. Si això us passa, 
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.) 
 
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. 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. 
 
Finalment, per a solucionar qualsevol problema o dubte relacionat amb la creació de 
l'Associació, ens podem escriure a sindicatdestudiantsbarcelona@gmail.com o trucar-
nos als telèfons 933 248 325 o al 629 467 550, on us ajudarem amb qualsevol dubte que 
tingueu. 



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 solꞏlicitar la inscripció de l’Associació d’Alumnes "Sindicat d’Estudiants de 
l’IES , d’acord amb les 
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 Federació Catalana d’Associacions d’Alumnes “Sindicat d’Estudiants” i a la 
Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes “Sindicato de Estudiantes”. 

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 
carrer  de la localitat 
de  província  de  . 

 

Reunits els sota signants, 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/A 
 
En/Na 

 
 
, amb 

 

DNI   , nascut el   de de amb 
domicili al carrer      
número de   . 

 

SECRETARI/A O R. ACCIÓ SINDICAL 
 
En/Na 

 
 
, amb 

 

DNI   , nascut el   de de  amb 
domicili al carrer      
número de   . 



 

 
 

TRESORER/A O R. FINANCES 
 

En/Na , amb 
 

DNI   , nascut el   de de amb 
domicili al carrer      
número de   . 

 

R. COMUNICACIÓ 
 
En/Na 

 
 
, amb 

 

DNI   , nascut el   de de amb 
domicili al carrer      
número de   . 

 

R. FEMINISME I LGTBI 
 
En/Na 

 
 
, amb 

 

DNI   , nascut el   de de 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 d’Estudiants” de 
l’IES      ,  situat  al 
carrer  de la localitat 
de  província 
de . 

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 Federació Catalana d’Associacions 
d’Alumnes “Sindicat d’Estudiants” i a la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes 
“Sindicato de Estudiantes”. 

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 
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/A 
 
En/Na  , 
amb DNI   

SECRETARI/A O R. ACCIÓ SINDICAL 
 
En/Na  , 
amb DNI   

TRESORER/A O R. FINANCES 
 
En/Na  , 
amb DNI   

R. COMUNICACIÓ 
 
En/Na  , 
amb DNI  



 

 

R. FEMINISME I LGTBI 
 
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.  es dirà 
Associació d’Alumnes “Sindicat d’Estudiants” de 
l’I.E.S.     

 

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. Colꞏlaborar i participar en la tasca educativa del centre, així com en la 
programació i desenvolupament de les activitats complementàries i 
extraescolars d’aquest. 

3.2. Expressar l’opinió dels alumnes respecte de tot allò que afecti la seva 
situació al centre. 

3.3. Promoure la participació més directa i activa possible dels alumnes en els 
òrgans colꞏlegiats del centre. 

3.4. 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 colꞏlegiats. 

3.5. 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. 

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

3.7. Assistir els estudiants en tot moment en l’exercici d’intervenir en el control i 
gestió democràtics de l’I.E.S.    

3.8. 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”. 

3.9. 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. 

3.10. Recaptar dels poders públics resolucions que afavoreixin els interessos 
dels estudiants. 

3.11. 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. 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. 

4.2. L’assemblea d’afiliats té dret a modificar els estatuts, decidir sobre la 
integració a altres unions d’associacions o separar-se’n. 

4.3. Aquesta assemblea elegirà una Junta Directiva que estarà composta com a 
mínim per un coordinador/a (president/a), un tresorer/a, un responsable 
d’acció sindical (secretari/a) i un responsable de comunicació. 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

4.7. 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. 

4.8. 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. 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 colꞏlaborar amb les finalitats d’aquest. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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 solꞏlicitar 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. 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. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. L’Associació no compta actualment amb cap patrimoni. 
7.2. 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. 
7.3. Es demanarà la colꞏlaboració econòmica voluntària al repartir fulls, revistes 

o altres publicacions de l’Associació. 
7.4. Se solꞏlicitaran 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. Els Estatuts només es podran modificar per l’Assemblea d’afiliats. 
8.2. 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. 

8.3. 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 
 
 
 
 
 
 



 

DOCUMENT 5. 
 

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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


