ASSOCIACIÓ D’ALUMNES DE TERRASSA ESCOLA MUNICIPAL D’ART
És una Associació sense afany de lucre inscrita al juliol de 2006, d’acord amb el que
estableix el Decret 197/1987, de 19 de maig (DOGC de 19 de juny de 1987), pel qual
es regulen les associacions d’alumnes, i subsidiàriament per la Llei 7/1997, de 18 de
juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de
març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març).
Va néixer amb la voluntat d’impulsar la participació i la col•laboració activa dels seus
membres en les activitats que formen part del projecte educatiu del centre.
L’Associació té els següents objectius:
a) Estudiar, considerar i conèixer tot el que afecti la situació dels alumnes al centre, i poder-ne
expressar l’opinió i el criteri.
b) Facilitar l’exercici dels drets que la legislació vigent reconeix a favor dels alumnes, en
especial dels assenyalats en l’article 6 de la Llei orgànica del dret a l’educació.
c) Impulsar la participació i la col•laboració activa dels seus membres en els treballs educatius
que formen part del projecte educatiu del centre, com també en les activitats
complementàries i extraescolars que puguin programar i organitzar el Consell Escolar.
d) Promoure la informació i la participació dels alumnes en el Consell Escolar i en els diversos
òrgans consultius i de participació establerts per la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels
consells escolars de Catalunya.
e) Informar sobre activitats culturals i de foment de l’acció cooperativa i del treball en equip;
organitzar-ne i participar-hi.
f) Promoure tota mena de relacions amb altres organitzacions i associacions d’alumnes, com
també la creació de federacions i confederacions, d’acord amb el que estableix la legislació
vigent.
g) Col•laborar en l’organització de les activitats complementàries de l’Escola d’Art: exposicions,
concerts, conferències, tallers..., per a la seva formació entorn a l’art i el disseny.
h) Dotar, a proposta de l’equip directiu i/o el Consell Escolar, de materials i serveis a l’Escola
Municipal d’Art de Terrassa per incrementar i millorar les prestacions i serveis als alumnes
segons el projecte educatiu del centre.
i) Divulgar i promocionar les activitats creatives dels alumnes generades en l’Escola.
j) Promoure totes aquelles subvencions o ajuts que es puguin aconseguir dins dels fins per als
que es constitueix l’associació.
l) Promoure l’activitat cultural en l’àmbit de l’art, el disseny gràfic, industrial, mobiliari,
interiorisme….
m) Promoure les propostes de l’equip directiu i/o Consell Escolar de l’Escola pel
desenvolupament de material didàctic, en especial totes les inversions dirigides a optimitzar i
actualitzar el material informàtic, que en aquest sentit inclou des dels ordinadors fins els
programes i tot el relatiu.
Al començament de cada curs l’associació lliure un carnet que us identifica com a
alumnes de la nostra escola i així mateix com a socis d’aquesta associació. Amb ell
podreu gaudir de descomptes en les empreses, comerços i entitats de dins i fora de
Terrassa.
Per tal de pertànyer a aquesta associació i gaudir del material i les activitats finançades
amb seu suport, l’associació determina cada curs l’import de la quota.

Cada començament de curs l’associació i la direcció de l’Escola d’Art signen un acord
pel qual s’estableixen els termes d’aquesta col·laboració.
Membres de la junta:
President/a Carolina Gonçalves
Vicepresident/a Isil Solsona
Tresorer/a Anna Rodríguez
Vocals/a Alba Muñoz
Correu electrònic de contacte: assalumneseaidt@gmail.com

