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1. Presentació 
 

El taller «Seguiment d’una sessió plenària» és una activitat de 

projecció institucional que vol apropar la comunitat universitària al 
Parlament, tot promovent un coneixement més ampli d’aquest i una 

implicació i participació més gran dels estudiants. 
 

L’activitat permet que els estudiants coneguin amb més detall el 
sistema polític català, el funcionament i les funcions del Parlament de 

Catalunya i el desenvolupament d’una part d’una sessió plenària.  

La Llei 1/2003, del 19 de febrer, d'universitats de Catalunya 
estableix, com un dels objectius fonamentals de les universitats del 

sistema universitari català, «el foment del pensament crític i de la 

cultura de la llibertat, la solidaritat, la igualtat i el pluralisme, i la 
transmissió dels valors cívics i socials propis d’una societat 

democràtica». Alhora, parteix de «la concepció de la universitat com 
a espai de compromís social i participatiu i com a motor de processos 

de millora de la societat». En aquest sentit, doncs, una implicació 
més gran amb la institució que representa el poble de Catalunya i un 

coneixement més ampli d’aquesta contribuiran a l’acompliment dels 
objectius que ha d’assolir la comunitat universitària.  

Així mateix, la Llei 1/2003 d’universitats de Catalunya estableix que 

aquestes «han d’estimular i donar suport a les iniciatives 

complementàries de l’ensenyament oficial que comportin la 
transmissió de valors de llibertat, responsabilitat, convivència, 

solidaritat, participació i ciutadania plena». En aquest context, 
aquesta activitat expressa el compromís de cooperació establert entre 

les universitats i el Parlament de Catalunya per al treball conjunt en 
la formació dels estudiants universitaris.   
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2. Àrees de treball 

 

L’activitat promou l’apropament d’estudiants de totes les branques de 
coneixement universitari al Parlament i posa èmfasi en el fet de poder 

fer seguiment de com es desenvolupen les funcions de la cambra.  
 

 
 

3. Objectius específics 
 

Les activitats de projecció institucional que el Parlament de Catalunya 
adreça a estudiants de les universitats del sistema universitari català 

tenen com a objectius específics:  
 

a) Consolidar el compromís de cooperació establert entre les 
universitats del sistema universitari català i el Parlament de 

Catalunya. 

 
b) Motivar la implicació dels estudiants universitaris en la 

participació política i ciutadana.  
 

c) Millorar el coneixement del Parlament de Catalunya en les 
seves funcions i el seu funcionament. 

 
  

 
4. Destinataris i requisits de participació 

 
Les activitats s’adrecen principalment a les universitats del sistema 

universitari català i a la resta d’universitats. 
 

Els requisits de participació són els següents:   

 
- Fer una reserva prèvia a l’espai Aula Parlament i confirmar la 

data i l’hora proposades.  
 

- Venir acompanyats per un professor.  
 

http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius/activitats-educatives/cursos-universitats
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- Facilitar les dades que se sol·liciten per a poder garantir la 
identificació de les persones que integren el grup.   

 

- Acceptar les dates i els horaris que el Parlament assigna a 
cada grup sol·licitant.  

 
 

 
5. Durada i horaris 

 
Dies amb sessió plenària convocada (habitualment, s’escau en 

dimecres i dijous): 
 

 De 9.30 h a 11.00 h. 
 De 12.00 h a 13.30 h. 

 De 15.00 h a 16.30 h.  
 

 

 
6. Pautes bàsiques de desenvolupament  

 
El grup s’identificarà quinze minuts abans de l’hora acordada, a 

l’accés de visites del Palau del Parlament (com arribar-hi). 
 

A l’hora d’acreditar-se, caldrà que les dades aportades (nombre de 
participants i noms) coincideixin amb les que consten en la llista 

que prèviament us sol·licitarem. 
 

Un cop els participants s’hagin acreditat, se’ls traslladarà a la sala 
corresponent, on un responsable dels projectes de difusió acollirà 

el grup.  
 

A continuació, s’iniciarà el taller, que seguirà l’ordre següent: 

 Benvinguda 
 Introducció històrica 

 Les funcions del Parlament 
 La composició del Parlament 

 Eines de participació ciutadana 
 

http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius/visites-educatives/planol


 

 
 

TALLERS PER A GRUPS UNIVERSITARIS 
 

SEGUIMENT D’UNA SESSIÓ PLENÀRIA 

5 
 

 
 

 Lliurament de l’odre del dia de la sessió  
 Explicació i seguiment d’una part de la sessió plenària  

 Diàleg amb un diputat al Parlament (sempre que 

l’activitat parlamentària ho permeti)* 
 

* S’establirà un torn de participació per a garantir la 
representació de tots els grups parlamentaris a les activitats 

promogudes i organitzades per l’Aula Parlament. La participació 
del diputat serà confirmada el mateix dia que es dugui a terme 

l’activitat.    
 

 
 

7. Participació en la Setmana del Parlament Universitari  
 

Durant la sessió, es presentarà el curs Setmana del Parlament 
Universitari i es convidarà els estudiants a participar-hi.  

 

 
 

 

http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius/activitats-educatives/universitats/parlament-universitari
http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius/activitats-educatives/universitats/parlament-universitari

