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1. PRESENTACIÓ 

El Parlament de Catalunya és la institució de la Generalitat que representa els ciutadans de 

Catalunya: «El Parlament representa el poble de Catalunya.» (Article 55.1 de l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya.)  

És en aquest concepte que es fonamenten la necessitat i l’objectiu del taller «Soc 

diputat/Soc diputada», una activitat educativa i de projecció institucional del Parlament 

adreçada als alumnes de tercer i quart de l’educació secundària obligatòria dels centres 

docents de Catalunya.  

L’objectiu del taller és que aquests alumnes coneguin de primera mà la funció de 

representació del Parlament perquè com a ciutadans i futurs electors legitimin l’existència 

de la institució.  

És necessari que la societat afavoreixi d’una manera continuada el coneixement de les 

institucions democràtiques al major nombre possible de joves, ja que una bona formació 

democràtica durant l’adolescència és essencial perquè les persones esdevinguin ciutadans 

responsables i participatius. Així, d’acord amb els objectius pedagògics del currículum de 

l’educació secundària, cal treballar amb els joves i fomentar entre ells els valors de la 

democràcia, la participació, el diàleg, el respecte i el pacte, fet que ha de contribuir a la seva 

formació com a futurs ciutadans de ple dret, de manera que aquesta tasca s’ha d’iniciar 

abans que els joves assoleixin la majoria d’edat, moment que ja poden participar directament 

en l’elecció dels seus representants. 

 

2. OBJECTIUS GENERALS 

Aquests tallers tenen els objectius següents: 

 

Apropar els alumnes al Parlament i a la tasca dels diputats,  en concret la d’elaborar lleis, és 

a dir, la tasca legislativa. Així, doncs, els alumnes simularan la feina dels diputats redactant 

una llei, presentant-hi esmenes, debatent-la, votant-la i, si és el cas, aprovant-la. 

 

Contribuir a la conscienciació i la implantació dels disset objectius de desenvolupament 

sostenible en què es basa l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, adoptada el 

setembre del 2015 per l’Assemblea General de les Nacions Unides, ja que el tema general del 

projecte de llei simulat que treballaran els alumnes s’emmarca en un d’aquests objectius, 

«Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure 

l’agricultura sostenible» (objectiu 2). 

 

D’aquesta manera, s’estableix una connexió directa entre els reptes que tenen els alumnes 

de secundària com a ciutadans i pilars de la societat del segle XXI i els valors que es treballen 

en el taller: democràcia; ciutadania compromesa, responsable i participativa; igualtat a tots 

els nivells, i societats inclusives i no discriminatòries en tots els àmbits.  

 

3. RELACIÓ AMB EL CURRÍCULUM DE SECUNDÀRIA 

El taller «Soc diputat/Soc diputada» contribueix al desenvolupament de les competències 

següents, recollides en el currículum de l’educació secundària:  

  

1. Àmbit social. Dimensió ciutadana 

Les competències relatives a aquest àmbit contribueixen a la formació d’una ciutadania 

democràtica,  crítica i compromesa en la millora de la societat i del medi ambient, una 

ciutadania que ha d’afavorir l’exercici dels drets, dels deures i de les responsabilitats que es 

desprenen dels drets humans. La consciència democràtica s’afavoreix amb el 
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desenvolupament del pensament crític, creatiu i alternatiu en l’acció i el compromís social, i 

també amb la identitat personal i el sentiment de pertinença. 

Per a viure i conviure en un món complex i plural és necessari crear comunitats cohesionades 

en què sigui possible respectar la identitat pròpia i valorar la diversitat com a riquesa de tots. 

Aquest objectiu només és possible si es capacita els alumnes per a identificar i rebutjar les 

actituds irracionals i discriminatòries cap a persones i col·lectius, si se superen els 

estereotips i els prejudicis i si s’adopten actituds cíviques en la vida social. En aquest marc 

es desenvolupen valors, habilitats i actituds fonamentals per a la convivència, com la 

responsabilitat cívica, la justícia, l’equitat i el sentit de la sostenibilitat, amb una atenció 

especial a les discriminacions de gènere i de les minories culturals, religioses i socials. 

 

2. Àmbit de la cultura i els valors  

Com correspon a la formació que mereixen els futurs ciutadans del segle XXI, la matèria 

relativa a aquest àmbit desenvolupa les competències pel que fa al respecte a un mateix i als 

altres, a la gestió assertiva i cooperativa dels conflictes interpersonals i a les habilitats per 

al diàleg a fi de promoure la cultura de la pau. També és competència d’aquest àmbit el 

desenvolupament de la sensibilitat moral, especialment respecte al fet de posar-se en el lloc 

de l’altre, al sentit de la justícia i a la preservació dels lligams afectius amb les altres 

persones. Així mateix, la formació en aquest àmbit es proposa contribuir perquè els alumnes 

esdevinguin competents per a  viure i conviure en el pluralisme i en la diversitat d’identitats 

(de gènere, nacionals, ètniques, religioses, etc.), fent-los descobrir els valors comuns més 

enllà de les identitats diferenciadores. 

 

3. Àmbit digital  

Les competències digitals s’han estructurat en quatre dimensions interrelacionades, com la 

de «comunicació interpersonal i col·laboració», que se centra en les capacitats de comunicar 

i de treballar en col·laboració i en la xarxa, i «ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital», 

que  té per objectiu preparar els alumnes perquè esdevinguin ciutadans competents i 

responsables en l’ús dels recursos digitals. 

 

4. Àmbit personal i social (transversal)  

El treball en aquest àmbit té per objecte  l’adquisició de competències emocionals i 

l’ajustament de la conducta dels alumnes als requeriments que comporten l’edat i la 

societat. Així mateix, els alumnes han de ser capaços de reflexionar sobre la incidència del 

gènere en la construcció de la seva personalitat i l’elecció d’opcions acadèmiques i 

professionals. 

El treball competencial en aquest àmbit i els processos d’orientació associats han de 

contribuir a la construcció de la identitat personal, social i ciutadana dels alumnes, 

fomentant la seva pertinença a la societat catalana i el seu compromís social i cívic per a fer 

possible que en el futur puguin contribuir a la millora social com a ciutadans de ple dret amb 

responsabilitats compartides. 
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4. DESENVOLUPAMENT DEL TALLER  

El taller es fa en dues etapes. La primera consisteix en un treball previ a l’aula dirigit pel 

professor del grup, i la segona es fa en línia sota la direcció del personal dels Serveis 

Educatius del Parlament.  

Els Serveis Educatius us faran arribar una guia/presentació que podreu utilitzar per a 

treballar aquesta primera part del taller a l’aula.  

Treball previ a l’aula sota la direcció del professor del grup 

1. Lectura del projecte de llei. 

2. Divisió de la classe en quatre grups parlamentaris. Tots els alumnes seran diputats, i 

cada grup designarà un portaveu. Us recomanem que els grups parlamentaris tinguin 

un nombre desigual de membres i que siguin tan paritaris com sigui possible pel que 

fa al nombre de noies i nois.  

3. Reunió de cadascun dels grups parlamentaris per a decidir quins canvis farien al 

projecte de llei. Recordeu que cada grup podrà proposar dos canvis. Per tant, cal que 

prioritzin els que considerin més importants. A partir d’aquesta fase els canvis en el 

text s’anomenen «esmenes». 

  

4. Haureu d’enviar les vostres esmenes, indicant el nom del centre i el grup, al registre 

en línia que us farem arribar. Si les esmenes no es reben quaranta-vuit hores abans 

que comenci el taller en línia, no es podrà continuar la simulació.  

Taller en línia (durada d’entre quaranta-cinc i seixanta minuts) 

Aquest taller el dirigirà el personal dels Serveis Educatius, que podrà veure per la pantalla els 

alumnes a fi d’interaccionar-hi.  

a) Presentació i introducció a càrrec del personal dels Serveis Educatius 

-Funció legislativa. El Parlament fa lleis. Per a què serveixen? Penseu alguna llei que us afecti 

molt directament. Debat entre el personal dels Serveis Educatius i els alumnes. 

-Funció representativa. Evolució de la representativitat de les dones des de la primera 

legislatura. Què en penseu? Debat entre el personal dels Serveis Educatius i els alumnes. 

b) Simulació en línia  

1. Intervenció dels portaveus per a exposar les dues esmenes dels seus grups. 

2. Intervenció dels portaveus o un diputat per a expressar l’opinió dels seus grups 

sobre les esmenes presentades per la resta. 

3. Votació de les vuit esmenes a mà alçada. Els diputats poden votar «sí» si hi estan 

d’acord, «no» si hi estan en contra o «abstenció» si el seu posicionament és 

equidistant entre el «sí» i el «no», cosa que comporta acatar el que decideixi la 

majoria. 

4. Resultat de la votació. La llei s’aprova si obté més vots a favor que en contra. Les 

abstencions no sumen ni resten. 

Si és aprovada, la llei es publicarà en línia perquè els alumnes en tinguin el text 

definitiu. 
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Esquema del taller  

Primera part 

 Segona part 

 

5. RECURSOS EN LÍNIA 

- Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 

- Glossari https://www.parlament.cat/pcat/serveis-parlament/glossari/ 

- Vocabulari parlamentari per a secundària 

- «El Parlament de tothom», en el web del Parlament 

 

Els Serveis Educatius ofereixen als docents  sessions formatives per a actualitzar i aprofundir 

els coneixements en aquest àmbit i adquirir eines útils a l’hora de fer aquesta activitat amb 

els alumnes.  

 

6. INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT 

Aquesta activitat es destina als alumnes de tercer i de quart de secundària. El nombre màxim 

de participants en cada taller és el dels alumnes del grup classe, d’acord amb el que estableix 

la normativa vigent del Departament d’Educació. 

Els centres interessats a participar en l’activitat s’hi han d’inscriure a través del web del 

Parlament, amb el benentès que la reserva de data serà per a la segona part de l’activitat.   

Modalitat Presencial a l’aula  

Durada 60 minuts  

Activitat 1 Lectura del PROJECTE DE LLEI DE MESURES DE MILLORA DE LA NUTRICIÓ 

I DE PROMOCIÓ DE L’AGRICULTURA SOSTENIBLE 

Activitat 2 Divisió de la classe en quatre grups parlamentaris i elecció de portaveus 

Activitat 3 Reunió dels grups parlamentaris per a decidir quins canvis farien al 

projecte de llei. 

Activitat 4 Introducció de les esmenes al formulari en línia (almenys 48 hores abans 

de l’inici de la segona part) 

Modalitat En línia  

Durada 45 - 60 minuts   

Activitat 1 El personal dels serveis educatius del Parlament conduirà aquesta part 

de l’activitat i explicarà la part teòrica, amb el contingut següent: 

- Introducció al Parlament de Catalunya 

- Història  

- Funcions 

- Les funcions del Parlament: la funció legislativa. 

Debat entre el personal dels Serveis Educatius i els alumnes  

 

Activitat 2 Sessió de la comissió: 

- Intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris per a 

posicionar-se sobre les esmenes presentades 

- Votació de les esmenes 

 

Cloenda de l’activitat 

 

http://exteriors.gencat.cat/web/.content/00_DEPARTAMENT/plans/20151014_ODS_cat.pdf
https://www.parlament.cat/pcat/serveis-parlament/glossari/
https://www.parlament.cat/document/intrade/33378
https://www.parlament.cat/document/intrade/212842
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Prèviament, tal com s’indica en aquest document, caldrà haver fet el treball corresponent a 

l’aula i haver introduït les esmenes presentades al formulari en línia. En cas contrari, la 

segona part quedarà automàticament anul·lada.  

Recursos necessaris  

— Equip informàtic, pantalla i projector 

— Connexió a Internet 

— Càmera per a poder visualitzar el grup 

— Accés a la plataforma Cisco Webex (us enviarem l’enllaç) 

 


