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1. Presentació del taller «Soc diputat / Soc diputada» 

El taller «Soc diputat/Soc diputada» 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 el currículum de batxillerat  

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:  

a) 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.  

 

b) 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. 

 

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

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

 

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

d’una llei.   

 

e) Incorporar la perspectiva de gènere, per tal de promoure la igualtat efectiva de nenes i 

nens i la no-discriminació de les persones del col·lectiu LGBTI, en compliment de l’eix 

5.13 del Pla d’igualtat del Parlament de Catalunya 2020-2023.  

 

 

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. 

- Els grups han d’estar sempre acompanyats per dos responsables del centre. Reviseu 

la resta de punts del protocol d’obligat compliment per a la participació presencial en 

les activitats educatives.  

 

https://www.parlament.cat/document/aulaparlament/185882599.pdf
https://www.parlament.cat/document/aulaparlament/185882599.pdf
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5. Durada i horaris  

El taller «Soc diputat / Soc diputada» presencial, dura, aproximadament, una hora i mitja.  

Els tallers es faran de dilluns a divendres d’11.00 a 12.30 h o de 15.00 a 16.30 h. 

 

 

 

6. Desenvolupament del taller 

 

6.1. Treball previ al centre docent 

 Per tal que la participació en el taller “Soc diputat / soc diputada” sigui el 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 disposarà de material educatiu per a poder fer-ne la presentació i 

explicar als estudiants els continguts de l’activitat. 

A més, caldrà que facin les activitats de simulació següents: 

 

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, 

formats per un nombre desigual de membres, d’acord amb els models següents: 

  

Grup Parlamentari Compromís: Prioritats polítiques: el principal objectiu d’aquest grup 

és la constitució d’un fort sistema de suport públic; és favorable, doncs, a la intervenció 

de l’ens públic com a proveïdor de finançament i serveis.  

Grup Parlamentari Ecologia: Prioritats polítiques: aquest grup defensa essencialment la 

protecció del medi ambient, i lluita per la llibertat i la justícia social.  

Grup Parlamentari Llibertat: Prioritats polítiques: aquest grup creu en la responsabilitat 

individual i en els mecanismes de mercat, afavoreix la lliure empresa i és contrari a la 

intervenció de l’ens públic.  

Grup Parlamentari Tradició: Prioritats polítiques: aquest grup, de tradició pactista, creu 

en una societat en què es puguin mantenir en equilibri la intervenció de l’ens públic i la 

iniciativa privada, amb una aplicació flexible de la legislació per a la consecució dels 

objectius.  

Cal que, en la mesura que es pugui, la representació de nois i de noies als grups sigui paritària. 
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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 totes les opinions o decisions que representi. 

3. Treball sobre el text del projecte de llei 

El professor ha de presentar el text del projecte de llei que hauran de treballar els alumnes.  

Cada grup parlamentari ha d’elaborar un màxim de tres esmenes al text legislatiu. Cal cercar el 

consens en el grup parlamentari pel que fa als posicionaments i a l’hora d’elaborar les esmenes, 

ja que els seus diputats han d’estar d’acord amb les propostes.  Els portaveus, amb la 

col·laboració del seu grup, han de preparar la defensa d’aquestes esmenes. 

Els portaveus han d’introduir les esmenes elaborades pel seu grup parlamentari al formulari que 

els Serveis Educatius hauran fet arribar al professor. 

 

6.2.  Taller al Parlament de Catalunya 

1. El Parlament de Catalunya i l’elaboració de les lleis 

La persona responsable de l’activitat informa els estudiants sobre la institució parlamentària, la 

seva història i funcions, i més concretament, sobre la seva funció fonamental: la funció 

legislativa.   

 

2. Presentació dels portaveus i posicionament respecte al projecte de llei i les 

esmenes presentades 

Aquesta part de l’activitat s’inicia amb la intervenció dels portaveus de cada grup parlamentari, 

que, una vegada fetes les presentacions, exposaran la posició del grup respecte al projecte de 

llei en general i, posteriorment, defensaran les esmenes presentades. 

 

3. Votació de les esmenes presentades 

Els diputats votaran les esmenes presentades pels diferents grups al Projecte de llei de la 

igualtat de gènere i l’empoderament de les dones i les nenes.  

 

4. Conclusions 

El responsable de l’activitat, amb el resultat de la votació de les esmenes, explicarà com segueix 

el procediment legislatiu al Parlament i demanarà als representants dels grups les conclusions 

sobre l’activitat. 

 

5. Visita al Palau del Parlament  

L’activitat acabarà amb la visita al Palau del Parlament, que inclourà la visita al Saló de Sessions. 
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ESQUEMA DEL TALLER  

Treball previ al centre docent 

 

 

Taller al Parlament de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalitat Presencial a l’aula  

Durada Una hora  

Activitat 1 Sessió a càrrec del professor 

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 al Parlament  

Durada Una hora i mitja 

Activitat 1 El personal dels Serveis Educatius del Parlament conduirà aquesta part de 

l’activitat i explicarà la part teòrica, que inclourà els continguts següents: 

- 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 Intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris: 

- Presentació 

- Posicionament sobre les esmenes presentades 

 

 

Activitat 3 Votació de les esmenes 

 

 

Activitat  4 Resultat de la votació: conclusions i dictamen de la comissió 

Activitat 5 Visita al Palau del Parlament 

https://www.parlament.cat/document/intrade/159632545
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1. RECURSOS EN LÍNIA 

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

- Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 

- Pla d’igualtat del Parlament de Catalunya 

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

 

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.  

 

2. INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT 

Els centres interessats a participar en l’activitat s’hi han d’inscriure enviant un missatge a 

aulaparlament@parlament.cat, en el qual han d’indicar la seva preferència de dia i hora per a la 

segona part del taller (punt 6.2), que tindrà lloc al Palau del Parlament. 

 

 

https://www.parlament.cat/document/intrade/212842
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/
mailto:aulaparlament@parlament.cat

