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FiTxA de ReCuRsOS PaRTiCipATiuS

NOM:

ENTITAT: 

OBJECTIUS: 

DESCRIPCIÓ:

El Consell de la Joventut de Barcelona és la plataforma que promou el creixement d’un associacionisme juvenil fort i articulat a la ciutat.

Explicar que és una assemblea, perquè serveix i com es constitueix.

AEP-Associació d’Estudiants Progressistes

  Assemblea d’estudiants

Una assemblea  és la reunió dels i les estudiantes d’un centre, curs, 
etc. que tenen  uns objectius comuns. En aquesta estructura tots els 
membres  poden  donar  la  seva  opinió  i  decidir  sobre  un  tema  en 
igualtat  de  condicions,  no  existeixen  diferenciacions  entre  les 
persones. Les  decisions s’acostumen a prendre  per consens buscant 
el mínim comú acceptable per tothom. Només es vota quan l’acord no 
és possible.
Una assemblea d’estudiants tracta temes com les condicions d’estudi 
en el centre, el correcte desenvolupament d’exàmens, relacions amb 
professorat,  organització  de  xerrades  socio-culturals,  activitats 
lúdiques i reivindicatives, accions de protesta, etc.
L’assemblea  es  reuneix  amb la  periodicitat  que  els  seus  membres 
decideixen i s’organitza internament segons el que s’acordi. Ara bé, 
un model que funciona molt bé és el de les comissions. Una comissió 
és un grup reduït de membres de l’assemblea que assumeixen unes 
certes tasques: comissió de difusió (encarregada de donar a conèixer 
l’assemblea, de difondre les convocatòries de reunió, etc.), comissió 
d’activitats  (organitza  xerrades,  debats,  dinars  populars,  etc.), 
comissió de dinamització (proposa un ordre del dia per l’assemblea, 
prepara  els  documents  que calguin,  proposa  moderador,  secretari, 
etc.).  Les  comissions  no  tenen  poder  de  decisió  autònomament, 
només treballen seguint els acords de l’assemblea i exposen la feina 
feta  a  la  següent  reunió,  per  obtenir  (o  no)  l’aprovació  de 
l’assemblea.
A  l’inici  de  la  reunió  de  l’assemblea  és  recomanable  triar  un 
secretari,  que  pren  acta,  un  apuntador,  que  recull  els  torns  de 
paraula i un  moderador, que marca el ritme de l’assemblea i acota 
les intervencions. També cal  aprovar l’acta de la reunió anterior i 
l’ordre del dia proposat.
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FiTxA de ReCuRsOS PaRTiCipATiuS

RECURSOS:

  

El Consell de la Joventut de Barcelona és la plataforma que promou el creixement d’un associacionisme juvenil fort i articulat a la ciutat.

Podeu visitar les webs de les assemblees d’estudiants més importants 
de Barcelona, on hi ha molta informació sobre com s’organitzen, 
quina feina fan, recomanacions per les reunions, etc.

• http://asslletres.blogspot.com/  
• http://assembleafacultats.blogspot.com/  
• http://assembleamundet.blogspot.com/  
• http://precarietatuab.net/  
• http://www.universitatpublica.org/  
• http://comitevagauab.blogspot.com/  
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