
Estatuts d’IRIS-AEBE 
Associació per l’Educació Basada en 

Evidències 

Capítol I. Denominació, Fins, Domicili i Àmbit 

Article 1.  

1. Amb la denominació d’IRIS-AEBE: Associació per l’Educació Basada en         
Evidències, es constitueix una entitat a l'empara de la Llei Orgànica           
1/2002, de 22 de març, i la Llei 14/2008, de 14 de novembre,             
d’Associacions de la Comunitat Valenciana, amb capacitat jurídica i         
plena capacitat d’obrar, sense qualsevol ànim de lucre. 

2. L’associació es defineix pel seu caràcter democràtic, laic i sense          
adscripció política concreta, respectuós amb la llibertat de consciència         
de les i els associats, i qualsevol altra persona vinculada. Tot i            
constituir-se com un organisme autònom, es podrà federar o confederar,          
amb l’acord previ de l’òrgan corresponent, amb altres associacions amb          
objectius afins. 

3. El símbol identificatiu de l’associació és la deessa Iris, i el seu acrònim             
és IRIS-AEBE. 

Article 2.  

1. IRIS-AEBE és un associació de professorat oberta a altres agents          
educatius que neix amb el somni de treballar per poder garantir el dret a              
la millor educació possible per totes les xiquetes i per tots els xiquets             
especialment al nostre territori. 

2. Per caminar tots junts cap a aquest somni hem volgut prendre com a             
referent a la deessa IRIS, deessa de l'arc de Sant Martí a la mitologia              
grega i la seva funció era la de transmetre els missatges per arribar al              
consens. El seu nom, segons Plató, provindria de la paraula eireín que            
significa parlar i és aquesta dialèctica la que prendria l’associació per a            
impulsar i estendre les actuacions que contribuïsquen a oferir la millor           
educació possible.  

3. Per tant, caminar junts, fer xarxa amb tots aquells col·lectius,          
associacions, xarxes i institucions que comparteixin aquest mateix somni         
serà un desig d’IRIS-AEBE.  
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4. Tot aquest impuls té sentit si es basa en els fonaments ètics que es              
promouen des de l'educació per l'excel·lència i de qualitat per a totes i             
per a tots els alumnes. 

Article 3. Aquesta associació es constitueix per temps indefinit. La suspensió o            
dissolució de la mateixa es podrà fer només per les causes recollides en els              
estatuts. 

Article 4. L’existència d’aquesta associació té com a fins generals:  

1. Promoure el dret de que tot xiquet i xiqueta reba les millors actuacions             
educatives contrastades. 

2. Promoure espais de diàleg i programes educatius que contribueixen a          
una política educativa basada en evidències científiques.  

3. Millorar l’educació per a tots i per a totes fomentant i potenciant            
l’aplicació de les evidències científiques avalades per la Comunitat         
Científica Internacional. 

4. Apropar a la ciutadania el coneixement de les actuacions educatives          
amb aval científic i ètic dins del món educatiu. 

5. Fer xarxa i vincular, entre d’altres, a persones, entitats, i institucions           
educatives per una educació basada en evidències. 

6. Coordinar i participar en processos formatius de formació del professorat 
i altres agents educatius, d’investigació i d’elaboració de materials 
l’objectiu dels quals faça referència als fins anteriors. 

Article 5. Per al compliment d’aquests fins, l’associació realitzarà les següents           
activitats: 

1. Promoure, recolzar i difondre les iniciatives que comparteixin les         
finalitats de l’associació: projectes i programes educatius, administratius,        
formatius, associatius i socials, així com activitats, congressos, jornades         
i xarxes educatives i socials. 

2. Treballar amb les administracions, escoles, instituts, universitats,       
associacions de famílies, grups de recerca i institucions educatives i          
socials per facilitar l’aproximació, l’aprofundiment i l’aplicació, dins el         
sistema educatiu, de les evidències científiques per tal de fomentar-ne la           
formació i la regulació. 

3. Democratitzar el coneixement generant espais de sensibilització i        
formació ciutadana per una millora de l’educació de qualitat i per           
l’excel·lència de tot l’alumnat  basada en l’aplicació de les evidències          
científiques que donen lloc a  la transformació social (igualtat         
d’oportunitats). 

4. Donar suport a projectes educatius i xarxes educatives basades en          
evidències científiques com per exemple Comunitats d’Aprenentatge, la        
Xarxa de centres que apliquen Actuacions Educatives d’Èxit o els          
Seminaris A Muscles de Gegants. 
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5. Crear i mantenir un espai web per ficar a disposició de la comunitat             
educativa els recursos que fonamenten els projectes educatius basats         
en evidències científiques. 

Article 6. L’associació es compondrà dels següents òrgans: l’Assemblea         
General, com a òrgan de govern, i la Junta Directiva, com a òrgan de              
representació. Les persones associades, en la seua participació en els          
diferents òrgans i en les decisions preses, es regiran per aquests estatuts i el              
codi ètic de l’associació.  

Article 7. L’associació estableix el seu domicili social en C/Millars, 5 , localitat             
d’Albalat dels Tarongers, província de València, CP 46591 i el seu àmbit            
territorial en què realitzarà principalment les seues activitats és tot el territori de             
l’Estat. 

Capítol II. Òrgan de representació 

Article 8.  

1. L’associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva,         
formada per vocalies i pels càrrecs unipersonals de presidència,         
vicepresidència, secretaria i tresoreria. Les persones que composen la         
Junta Directiva no gaudiran de cap remuneració per aquesta condició.  

2. Les persones titulars dels càrrecs unipersonals seran designades i         
revocades per Assemblea General Extraordinària i el seu nomenament         
tindrà una durada de 2 anys. Les persones titulars de les vocalies            
adquiriran aquesta condició per la seua pertinença a una comissió de           
treball. 

Article 9. Les persones titulars dels càrrecs podran causar baixa per renúncia            
voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva, per incompliment de les            
obligacions que tingueren encomanades i per expiració del mandat. 

Article 10. Les persones titulars de la Junta Directiva que hagueren esgotat el             
termini pel qual foren elegides, continuaran ostentant els seus càrrecs fins el            
moment en que es produïsca l’acceptació de les persones que les substituiran. 

Article 11. La Junta Directiva es reunirà quantes vegades ho determine el seu             
president o a petició d’un 10% dels membres. Quedarà constituïda quan           
assistisca la meitat més un dels seus membres i, perquè els seus acords             
siguen vàlids, hauran de ser referendats per majoria simple de vots. En cas             
d’empat, el vot de la persona que ocupe la presidència serà de qualitat. 
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Article 12.  

1. Són facultats pròpies de la Junta Directiva: 
a. Dirigir les activitats socials i dur la gestió econòmica i          

administrativa de l’associació, iniciant i resolent si escau els         
contractes i actes oportuns, d'acord amb els fins de l'associació i           
sota els principis establerts en el codi ètic. 

b. Executar els acords de l’Assemblea General. 
c. Formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General els         

Balanços i els Comptes Anuals. 
d. Resoldre sobre l’admissió de nous associats. 
e. Nomenar delegats per a alguna determinada activitat de        

l’Associació. 
f. Dinamitzar les comissions de treball per aconseguir de la manera          

més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes            
que aquestes comissions projecten dur a terme. 

g. Les facultats indicades s’estendran a tots els actes propis de les           
finalitats de l’associació, sempre que no requereixen, segons els         
estatuts, l’autorització expressa de l’Assemblea General. 

Article 12. La persona titular del càrrec de presidència tindrà les següents            
atribucions: 

1. Representar legalment a l’Associació en tota classe d’organismes        
públics o privats. 

2. Convocar, presidir, dirigir i alçar les sessions que celebre l’Assemblea          
General i la Junta Directiva. 

3. Ordenar pagaments i autoritzar amb la seua signatura els documents,          
actes i correspondència. 

4. Adoptar qualsevol mesura urgent en l’exercici de les seues funcions o           
per a la bona marxa de l’Associació, sense perjuí de donar compte            
posteriorment a la Junta Directiva. 

Article 13. La persona titular del càrrec de vicepresidència substituirà a la            
presidència en la seua absència, motivada per qualsevol causa, i tindrà les            
mateixes atribucions. 

Article 14. La persona titular de la secretaria tindrà al seu càrrec la direcció dels               
treballs administratius de l’Associació. En concret, seran atribucions pròpies: 

1. Expedir certificats. 
2. Gestionar els llibres de l’associació legalment establerts, així com el          

fitxer d’associats. 
3. Custodiar la documentació de l’entitat, i cursar les comunicacions dels          

actes inscribibles en els registres oficials. 
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4. Presentar els comptes anuals i complir les obligacions documentals en          
els terminis legalment establerts. 

Article 15. La persona titular de la tresoreria recaptarà i custodiarà els fons             
pertanyents a l’Associació, i donarà compliment de les ordres de pagament que            
expedisca la presidència. 

Article 16. Les persones vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec            
com membres de la Junta Directiva, a més de les corresponents a les             
delegacions o comissions de treball que l’Assemblea General els encomane. 

Article 17. Les vacants que es pogueren produir durant el mandat dels            
membres de la Junta Directiva seran coberts provisionalment entre dits          
membres fins l’elecció definitiva per l’Assemblea General Ordinària. 

Capítol III. Assemblea General 

Article 18. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i            
estarà integrada per totes les persones associades. 

Article 19. Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i          
extraordinàries. Les ordinàries es celebraran com a mínim una vegada a l’any            
dins dels quatre mesos següents al tancament de l’exercici. Les extraordinàries           
es celebraran quan les circumstàncies ho aconsellen, a juí de la persona titular             
de la presidència, quan la Junta Directiva ho acorde o quan ho propose per              
escrit un 10% de les i els associats. Les reunions de l’Assemblea General             
extraordinària es podran realitzar de forma presencial, per videoconferència o          
per altres canals de comunicació online. 

Article 20.  

1. Les convocatòries presencials de l’Assemblea General es realitzaran per         
correu electrònic, expressant el lloc, dia i hora de la reunió així com             
l’ordre del dia amb expressió concreta dels assumptes a tractar. En la            
mateixa es podrà fer constar la reunió en segona convocatòria, sense           
que puga mediar menys d’una hora entre les dues convocatòries. 

2. Les convocatòries telemàtiques de l’Assemblea General es realitzaran        
per correu electrònic, expressant el canal de comunicació a emprar, el           
sistema de votació si correspon, la data i hora de l’inici de la participació              
i la data i hora del final de la participació. En la mateixa es podrà fer                
constar la data i hora de finalització en segona convocatòria. 

Article 21. Totes les Assembles Generals quedaran vàlidament constituïdes en          
primera convocatòria quan concorren a ella un terç de les associades i dels             
associats amb dret a vot, i en segona convocatòria, si correspon, qualsevol que             
siga el nombre de persones associades amb dret a vot.  
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Article 22. 

1. Com a regla general, els acords es prendran per majoria simple de les             
persones presents física o telemàticament, o representades, quan els         
vots afirmatius superen als negatius, no computant als efectes els vots           
en blanc ni les abstencions. 

2. Tindrà requisit de majoria qualificada de les persones presents física o           
telemàticament, o representades, que resultarà quan els vots afirmatius         
superen la meitat d’aquestes persones, les següents decisions: 

1. Nomenament de la Junta Directiva i de les persones         
administradores. 

2. Acord per constituir una Federació d’associacions o integrar-se en         
altres existents. 

3. Disposició o alienació de béns integrants de l’immobilitzat. 
4. Modificació dels estatuts. 
5. Dissolució de l’entitat. 

Article 23. Són facultats de l’Assemblea General Ordinària: 

1. Aprovar la gestió de la Junta Directiva. 
2. Examinar i aprovar els comptes anuals. 
3. Proposar  les comissions de treball per al nou exercici. 
4. Aprovar o rebutjar les propostes de la Junta Directiva en orde a les             

activitats de l’Associació. 
5. Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries. 
6. Nomenar les persones membres de la Junta Directiva. 
7. Modificar els estatuts. 
8. Dissoldre l’Associació. 
9. Constituir federacions o integrar-se en existents. 

Article 24. Són facultats de l’Assemblea General Extraordinària: 

1. Atendre les consultes de la junta directiva. 
2. Qualsevol altra que no siga de la competència exclusiva de l’Assemblea           

Ordinària o de la Junta Directiva. 

Capítol IV. Persones sòcies 

Article 25.  

1. Podran pertànyer a l’Associació aquelles persones físiques o jurídiques         
amb capacitat d’obrar que tinguen interés en desenvolupar els fins de           
l’Associació d’acord amb els criteris establits al codi ètic. 

2. Per formar part de l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la             
Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera             
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reunió que tinga lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més           
immediata 

Article 26. Dins de l’Associació existiran les següents classes de persones           
sòcies: 

1. Sòcies o socis fundadors, que seran aquells que participen en l’acte de            
constitució de l’Associació. 

2. Sòcies o socis de número, que seran els que ingressen després de la             
constitució de l’Associació. 

3. Sòcies o socis d’honor, persones que pel seu prestigi i per haver            
contribuït de forma significativa a la dignificació i desenvolupament de          
l’Associació, es facen acreedors d’aquesta distinció. El seu nomenament         
correspondrà a l’Assemblea General. 

Article 27. Les persones associades causaran baixa per alguna dels motius           
següents: 

1. Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva. 
2. Per incompliment de les obligacions econòmiques, a consideració de la          

Junta Directiva. 
3. Per incompliment reiterat o greu del codi ètic així com dels principis i             

finalitats de l’associació.  

Article 28. Les persones sòcies de número i fundadores tindran els següents            
drets: 

1. Prendre part en totes les assemblees i activitats que organitze          
l’Associació en compliments dels seus fins. 

2. Gaudir dels avantatges i beneficis que l’Associació puga obtindre. 
3. Participar en les Assemblees amb veu i vot, amb el criteri d’un vot per              

una persona, siga física o jurídica. 
4. Ser electores i electors, a més d’elegibles, per als càrrecs directius. 
5. Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l’Associació. 
6. Fer suggerències a les i els membres de la Junta Directiva en orde al              

millor compliment dels fins de l’Associació. 

Article 29. Les persones sòcies de número i fundadores tindran les següents            
obligacions: 

1. Complir els presents estatuts i els acords vàlids de l’Assemblea General           
i la Junta Directiva. 

2. Abonar les quotes fixades. 
3. Exercir, en el seu cas, les obligacions inherents al càrrec que ocupen. 
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Article 30. Les persones sòcies d’honor tindran els mateixos drets que les            
persones sòcies de número i fundadores. Les persones sòcies d’honor no           
tindran obligacions específiques. 

Article 31. Les persones sòcies podran designar la seua representació en les            
assemblees generals presencials en altra persona sòcia, sempre que es          
comunique per escrit de forma unívoca a la presidència, amb una antelació            
mínima de 24 hores. 

Capítol V. Gestió Econòmica  

Article 32. Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les           
activitats de l’Associació seran els següents: 

1. Les quotes de les persones sòcies, periòdiques o extraordinàries. 
2. Les subvencions, llegats o herències que pogueren rebre de forma legal           

per part de de les persones associades o per terceres persones. 
3. Qualsevol altre recurs lícit. 

Article 33. L’associació en el moment de la seua constitució manca de Fons             
Social. 

Article 34.  

1. Les quotes periòdiques s’estableixen en un import de 20 euros per any            
natural.  

2. La primera quota es lliurarà en el moment de l’alta de la persona             
associada, independentment de la data en la que es produïsca.  

3. La quota de renovació es lliurarà durant els 4 mesos posteriors al            
tancament de l’exercici. 

Article 35.  

1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis oberts en establiment de           
crèdit, hauran de figurar les signatures de les persones que ocupen la            
presidència, la tresoreria i la secretaria. 

2. Per poder disposar dels fons, serà suficient dues signatures, de les quals            
una haurà de ser necessàriament de la persona que ocupe la tresoreria            
o de la persona que ocupe la presidència. 

Article 36. L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà             
lloc el 31 de desembre de cada any. 

Article 37. L’associació farà públic en el seu espai web tots els ingressos             
rebuts. A més, es publicaran les despeses realitzades en l’execució de les            
seues activitats, sempre que no comprometen la intimitat de les persones           
sòcies o de les persones contractades per l’associació. 
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Capítol VI. Dissolució 

Article 38. L’associació es dissoldrà voluntàriament quan així ho acorde          
l’Assemblea General Ordinària convocada a l’efecte, per una majoria de dos           
terços de les persones associades. 

Article 39. Cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora la qual,            
una vegada extingits els deutes, i si existira sobrant líquid, el destinarà per a              
fins que no desvirtuen la naturalesa no lucrativa. 
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