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1. Presentació del taller «El nostre Estatut» 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya és la nostra norma institucional bàsica. Defineix els drets 

i deures dels ciutadans de Catalunya, les institucions polítiques de la nacionalitat catalana, 

les competències de la Generalitat, les seves relacions amb l’Estat i el seu finançament. 

 
En l’etapa educativa de l’educació secundària obligatòria, els joves han de desenvolupar i 

consolidar una sèrie de competències que contribuiran al seu desenvolupament personal i a 

la pràctica de la ciutadania activa, tal com estableix l’ordenació curricular. 

 
Per a poder exercir i desenvolupar la ciutadania activa, cal formar-se en el coneixement de 

les institucions i entitats democràtiques i de les seves normes, com és el cas de l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya. Cal conèixer la importància i la incidència en la vida de tots els 

ciutadans de la norma institucional bàsica de Catalunya.  

 
La nostra voluntat és acostar als alumnes de secundària l’Estatut d’autonomia, fomentar-ne 

l’interès i fer-los-el proper, perquè sàpiguen que les lleis i les normes que aprova el 

Parlament –és a dir, els fruits de la tasca legislativa, en les matèries en què Catalunya té 

competències– repercuteixen en la seva vida diària i són molt importants perquè estableixen 

els valors, les normes i els drets i deures imprescindibles per al bon funcionament de la 

nostra societat democràtica. 

  
També volem que el taller «El nostre Estatut» contribueixi a promoure els valors democràtics 

del respecte, la tolerància, el diàleg i la participació a partir de la posada en escena d’aquests 

valors en el desenvolupament del taller. 

 
 

2. Objectius pedagògics i àrees de treball, d’acord amb el currículum de l’educació 
secundària obligatòria 
 

Els objectius pedagògics del taller «El nostre Estatut» s’inscriuen en els establerts per 

l’article 3.a del Decret 187/2015, de 25 d’agost, per al currículum d’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, i contribueixen a desenvolupar les 

habilitats i les competències que permetin als nois i noies «assumir amb responsabilitat els 

seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor del diàleg, de la 

cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una 

ciutadania democràtica». 

 

El contingut d’aquest taller està vinculat directament amb les matèries següents de 

l’educació secundària obligatòria: 

 

Tercer curs: 

 Ciències socials: geografia i història. 

 Cultura i valors ètics. 
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Quart curs: 

 Ciències socials: geografia i història. 

 Cultura i valors ètics. 

 

En l’àmbit de les competències clau que els alumnes han d’assolir en finalitzar l’educació 

secundària obligatòria, el taller també contribueix «al desenvolupament de les habilitats i 

competències personals relatives a l’exercici responsable de la ciutadania». 

 
3. Objectius específics del taller  
 
Amb el taller «El nostre Estatut», es pretén assolir l’objectiu d’acostar el contingut de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya als alumnes de tercer i quart de l’educació secundària 

obligatòria dels centres de Catalunya que facin el taller, i remarcar-ne els aspectes següents: 

 

 Introducció a l’Estatut. 

 Contingut 

― Definició i concepte de Catalunya. 

― Institucions i funcions de la Generalitat. 

― Drets i deures dels ciutadans. 

― Competències de la Generalitat. 

― Democràcia i sistema electoral. 

 

4. Destinataris i requisits de participació 

 Aquesta activitat es destina als alumnes de tercer i quart de l’educació secundària 

obligatòria dels centres docents de tot 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’Ensenyament. 

 Tenen preferència per a participar en l’activitat, per aquest ordre: 

1. Els centres docents que no han participat mai en cap taller. 

2. Els centres docents que ho van sol·licitar el curs anterior i no hi van poder 

participar. 

 

 

5. Durada i horaris  

El taller «El nostre Estatut» dura, aproximadament, una hora i mitja.  

Pel que fa al dia i l’hora, podeu escollir entre les opcions següents: 

De dilluns a divendres:  

 De 9.30 h a 11.00 h. 

 De 12.00 h a 13.30 h. 

 De 15.00 h a 16.30 h. 
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6. Pautes bàsiques de desenvolupament  
 
 
6.1. Treball previ, al centre docent 

 
Per tal que la participació en el taller «El nostre Estatut» sigui al màxim de profitosa i 

s’integri de la manera més adequada possible en el currículum de l’educació secundària, com 

a requisit indispensable cal fer un treball previ en el centre docent, sota la direcció del 

professor o professora, que consisteix a: 

 
1. Comentar què és l’Estatut d’autonomia de Catalunya i les competències que 

corresponen a la Generalitat de Catalunya. 

2. Constituir quatre  grups parlamentaris amb els alumnes. 

3. Proposar, cada grup parlamentari, cinc temes per a fer una proposició de llei 

simulada després de fer el taller, en l’àmbit de les competències que corresponen a 

la Generalitat de Catalunya. 

4. Enviar a Aula Parlament, una setmana abans de venir a fer el taller, la llista dels 

temes proposats per a fer la proposició de llei simulada.  

5. Treballar el vocabulari parlamentari que us facilitarem. 

 
 En l’espai Recursos pedagògics trobareu els recursos i els materials que us hem preparat 

per a desenvolupar l’activitat. 

 

6.2. Taller al Parlament de Catalunya 

a) Treball en comú del qüestionari sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

b) Exposició en comú de cadascun dels grups parlamentaris constituïts a l’aula dels 

temes per a fer una proposició de llei simulada, un cop fet el taller. 

c) Debat i votació del tema sobre el qual s’elaborarà la proposició de llei simulada a 

l’aula.  

 

 
6.3. Activitats posteriors  

Com en qualsevol activitat educativa, cal una continuïtat si es vol que els conceptes, les 

actituds i els valors treballats arrelin, en aquest cas, en els alumnes de tercer i quart de 

secundària que hauran fet el taller «El nostre Estatut». 

 
 
 

 
 
 

http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius/recursos-pedagogics/index.html
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Per tant, proposem que després del taller es faci l’activitat següent a l’aula:  
 

 Elaboració d’una proposició de llei, de dos fulls com a màxim, sobre un tema que 

s’emmarqui dins les competències que l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga a la 

Generalitat de Catalunya (el tema ja s’haurà decidit prèviament al taller).  

 

 
7. Participació en el Projecte de simulació parlamentària de secundària  

Els centres docents que, després de participar en el taller «El nostre Estatut», presentin les 

millors proposicions de llei podran participar en el Projecte de simulació parlamentària de 

secundària, que tindrà lloc el quadrimestre o curs següent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’activitat us podem fer alguna fotografia, que, si no ens indiqueu el contrari, podrem 
utilitzar al lloc web o a les xarxes socials del Parlament.  

 


