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1. PRESENTACIÓ 

El taller «Soc diputat/Soc diputada», edició en línia, vol aprofundir en la difusió del 

coneixement de la institució parlamentària i continuar donant a conèixer la tasca que duen a 

terme els representants dels ciutadans. Els alumnes de batxillerat i de formació professional 

ben aviat seran adults, seran ciutadans de ple dret i futurs electors, i és imprescindible que 

actuïn responsablement i que reconeguin i legitimin l’existència de les institucions. 

La proposta de treball que inclou aquesta activitat pren com a base els objectius de 

desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, amb la voluntat de contribuir a la 

conscienciació i a l’aplicació d’aquests disset objectius, assumits i adoptats per l’Assemblea 

General de les Nacions Unides el 2015.  

Per als estudiants de batxillerat i formació professional es proposa el treball d’un text 

legislatiu vinculat a l’objectiu 5 de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030: 

«Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes».  El punt 5.5 d’aquest 

objectiu  especifica que cal «vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la 

igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida 

política, econòmica i pública» i l’apartat 5.c, que cal “adoptar i enfortir polítiques encertades 

i lleis aplicables per a promoure la igualtat entre els gèneres i l’empoderament de dones i 

nenes a tots els nivells». 

Així mateix, la institució parlamentària té com a objectiu, tal com recull el Pla d’igualtat de 

gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023, la incorporació de la perspectiva de gènere en 

el conjunt de les seves actuacions, per tal de promoure la igualtat efectiva de dones i homes 

i la no-discriminació de les persones del col·lectiu LGBTI.  

Amb la realització d’aquesta activitat s’estableix una relació directa entre els reptes que 

tenen els alumnes com a part fonamental de la societat present i futura del segle XXI amb els 

continguts del taller i l’assoliment dels valors que s’hi treballen: la democràcia; la ciutadania 

compromesa, responsable i participativa; la igualtat a tots els nivells, i les societats 

inclusives i no discriminatòries en tots els àmbits. 

 

2. OBJECTIUS PEDAGÒGICS I ÀREES DE TREBALL D’ACORD AMB ELS CURRÍCULUMS DE 

BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Els objectius pedagògics del taller «Soc diputat/Soc diputada», edició en línia, s’inscriuen en 

el que estableix l’article 3.a del Decret 142/2008, del 15 de juliol, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat: 

«Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència 

cívica responsable, inspirada en els valors de la Constitució espanyola, de l’Estat 

d’autonomia de Catalunya i en la Declaració Universal del Drets Humans, que fomenti la 

corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa i afavoreixi la 

sostenibilitat.»  

Així mateix, el taller aprofundeix en els continguts de les matèries lingüístiques que el decret 

esmentat prioritza en els àmbits temàtics de les llengües i les seves dimensions en el 

currículum de batxillerat: «dimensió plurilingüe i intercultural i dimensió de recerca i 

tractament de la informació» i constitueix un exemple clar de treball del llenguatge 

d’especialitat, en aquest cas, el llenguatge jurídic. 

El contingut d’aquest taller està vinculat directament a les matèries de batxillerat següents: 

Matèries comunes: 

- Filosofia i ciutadania 
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- Història 

- Llengües 

 

Matèries de la modalitat d’humanitats i ciències socials: 

- Història del món contemporani 

 

El taller «Soc diputat/Soc diputada» de batxillerat és una activitat d’aprenentatge que 

contribueix a l’adquisició de dues de les sis competències general i comunes del batxillerat: 

 «Competència personal i interpersonal», per la qual «en el món d’avui les persones [...] han 

d’exercir la ciutadania activa, és a dir, actuar amb compromís per a millorar l’entorn des de 

la seva acció individual». 

«Competència en el coneixement i interacció amb el món», per la qual «es desenvolupi la 

conscienciació de la pertinença social i comunitària i s’apliquin els factors de cohesió social 

dins la diversitat. [...] Aquesta competència s’orienta també a la construcció d’un sistema de 

valors propi, d’acord amb un model de societat plural, democràtica i solidària [...]».  

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS  

Amb la pràctica del taller «Soc diputat/Soc diputada» es pretén assolir els objectius 

següents:  

- Exercitar els alumnes en les eines democràtiques de la participació, el diàleg, el 

respecte, el pacte i la votació, les quals fan possible el funcionament del Parlament 

de Catalunya i de tots els parlaments democràtics, i contribuir a la formació de 

ciutadans responsables i participatius en la nostra societat.  

- Donar a conèixer als alumnes, per mitjà de la simulació, com treballen els 

representants del poble de Catalunya a través de la potestat legislativa que pertany 

al Parlament. 

- Donar a conèixer als alumnes, per mitjà de la simulació, l’existència dels grups 

parlamentaris, que són la traducció dels partits polítics al Parlament.  

- Exercitar els alumnes en la pràctica de l’acord i el pacte, necessaris per a l’aprovació 

d’una llei.   

 

4. DESTINATARIS I REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

- Aquesta activitat es destina als alumnes de batxillerat i de formació professional dels 

centres educatius de Catalunya.  

- 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. 

- Cal que l’aula disposi d’una ordinador amb connexió a Internet, càmera i altaveu , i 

també d’un projector i una pantalla. 

 

5. DESENVOLUPAMENT DEL TALLER 

 

Treball previ al centre educatiu (primera i segona part de l’activitat) 

Per tal que la participació en el taller «Soc diputat/Soc diputada» sigui al màxim de profitosa 

i s’integri de la manera més adequada possible en el currículum de batxillerat i formació 

professional, cal, com a requisit indispensable, fer un treball a l’aula abans de participar en 

el taller en línia.  El professor o professora comptarà amb el suport de material educatiu per 

a poder fer la presentació i situar els estudiants en els continguts de l’activitat. 

Aquest treball previ consisteix en les activitats de simulació següents:   
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1. Constitució de quatre grups parlamentaris 

Al Parlament de Catalunya els diputats s’agrupen en diferents grups parlamentaris, que 

corresponen als partits polítics, coalicions o candidatures que s’han presentat a les eleccions 

al Parlament i han obtingut representació parlamentària.  

De la mateixa manera, els alumnes s’han de distribuir en quatre grups parlamentaris 

simulats, format per un nombre desigual de membres.  Caldrà que, en la mesura del possible, 

la representació de nois i de noies als grups sigui paritària. 

 

2. Elecció del portaveu de cada grup parlamentari 

Els grups parlamentaris han d’escollir el seu portaveu per votació.   

Cada portaveu representa el seu grup parlamentari i parla en nom de tots els seus membres.  

Perquè la representació sigui vàlida, ha de comptar amb la majoria de vots dels membres del 

grup en qualsevol de les opinions o decisions que representi. 

 

3. Treball sobre text del projecte de llei 

El professor o professora presentarà el text del projecte de llei que hauran de treballar els 

alumnes.  Cada grup parlamentari elaborarà un màxim de cinc esmenes: una esmena a 

l’exposició de motius, una més a cada capítol del projecte de llei i una a les disposicions 

addicionals. Cal buscar el consens en el grup parlamentari pel que fa als posicionaments i a 

l’hora d’elaborar les esmenes, ja que els seus diputats i diputades han d’estar d’acord amb 

les propostes. 

Caldrà introduir aquestes esmenes, com en un registre parlamentari, al formulari en línia que 

els serveis educatius faran arribar al centre. Caldrà haver presentat totes les esmenes al 

formulari en el termini establert pels serveis educatius. Si no es fa d’aquesta manera, no es 

podrà portar a terme l’activitat de simulació. 
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Simulació d’una comissió parlamentària (tercera part de l’activitat) 

El personal dels serveis educatius del Parlament conduirà la darrera part de l’activitat, en 

què els alumnes simularan el treball d’una comissió parlamentària, elaboraran esmenes i 

debatran amb l’objectiu d’aprovar la llei. 

Esquema del taller  

Primera part 

 Segona part 

Tercera part 

 

  

Modalitat Presencial a l’aula  

Durada 60 minuts  

Activitat 1 Sessió a càrrec del professor/a 

Presentació de l’activitat, d’acord amb el material en línia 

Activitat 2 Presentació del text legislatiu que treballaran els alumnes 

Activitat 3 Formació dels grups parlamentaris i elecció dels portaveus 

Modalitat Presencial a l’aula  

Durada 2 setmanes  

Activitat 1 Treball sobre la iniciativa legislativa proposada en grups parlamentaris 

- Lectura del text legislatiu 

- Elaboració de les esmenes 

 

Activitat 2 Entrada de les esmenes al registre (cinc, com a màxim, per grup parlamentari) 

 

Els serveis educatius del Parlament facilitaran l’accés a un formulari en 

línia per a registrar les esmenes i elaboraran, posteriorment, l’informe de 

la ponència 

Modalitat Presencial o en línia  

Durada 90 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 

- Les competències de la Generalitat 

- Tipus d’iniciatives legislatives 

- El procediment legislatiu 

 

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 
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6. RECURSOS EN LÍNIA 

- Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 

- Pla d’Igualtat del Parlament de Catalunya 

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

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

 

7. INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT 

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 tercera part de l’activitat.   

Prèviament, tal com s’indica en aquest document, caldrà haver fet el treball corresponent a 

l’aula. 

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) 

 

http://exteriors.gencat.cat/web/.content/00_DEPARTAMENT/plans/20151014_ODS_cat.pdf
https://www.parlament.cat/pcat/parlament/parlament-genere/pla-igualtat/
https://www.parlament.cat/pcat/serveis-parlament/glossari/
https://www.parlament.cat/document/intrade/212842

