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1. Presentació del taller «Les comissions» 
 
En l’etapa educativa de batxillerat, els joves han de desenvolupar i consolidar una sèrie de 
competències que contribuiran al seu desenvolupament personal i al coneixement i la 

interacció amb el món. 
 
Per a poder conèixer i exercir la interacció amb el món, en l’àmbit participatiu, polític i social 
cal, per exemple, desenvolupar el coneixement de les institucions i entitats democràtiques de 
la societat, i saber com funcionen i com es relacionen amb els ciutadans i els seus 
representants. 

 
Els valors democràtics del diàleg, el respecte i el pacte són essencials per a un bon 
funcionament de la societat, i s’han de fomentar i treballar des de tots els àmbits. 
 
El taller «Les comissions» és una activitat educativa adreçada als alumnes de batxillerat per 
a contribuir i fomentar la vida participativa dels futurs ciutadans de ple dret de Catalunya. 
  

Amb aquest taller volem apropar el Parlament de Catalunya als alumnes de batxillerat 
perquè coneguin: 

 
a) La tasca dels diputats en comissió. 
b) La funció legislativa del Parlament. 
c) La rellevància dels valors del respecte, el diàleg, la negociació i el pacte.  
d) La importància de la feina que es fa en les comissions abans de votar les lleis en la 

sessió plenària.  
 
 

 

2. Objectius pedagògics i àrees de treball d’acord amb el currículum de batxillerat  

 

 Els objectius pedagògics del taller «Les comissions» s’inscriuen en els establerts per 
l’article 3.a del Decret 142/2008, del 15 de juliol, per al currículum de batxillerat, i 

contribueixen a desenvolupar en els alumnes les capacitats que els permetin «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’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i en la Declaració universal dels drets humans, que 
fomenti la coresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa i 
afavoreixi la sostenibilitat». 

 

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

batxillerat: 

 

 

Matèries comunes: 
 

 Filosofia i ciutadania. 
 Història. 
 

Matèries de la modalitat d’humanitats i ciències socials: 
 

 Història del món contemporani. 
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El taller «Les comissions» de batxillerat és una activitat d’aprenentatge que contribueix a 

l’adquisició de dues de les sis competències generals i comunes de 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 el taller «Les comissions», es pretenen assolir els objectius següents:  

a) Exercitar els alumnes de batxillerat 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 de batxillerat, per mitjà del joc de rol, com funciona 

una comissió del Parlament. Els alumnes faran de diputats durant la reunió d’una 

comissió simulada en la qual es debatrà un projecte de llei. 

 

4. Destinataris i requisits de participació 

 Aquesta activitat es destina als alumnes de batxillerat dels centres educatius 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 educatius que no han participat mai en cap taller. 

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

participar. 

 

5. Durada i horaris  

El taller «Les comissions» dura, aproximadament, una hora i mitja.  

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

 



 

 
TALLER DE BATXILLERAT  
LES COMISSIONS 

 
FITXA DE PRESENTACIÓ  

 

4 

 

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. 

 
6. Pautes bàsiques de desenvolupament   
 

6.1. Treball previ, al centre educatiu 
 
Per tal que la participació en el taller «Les comissions» sigui al màxim de profitosa i 
s’integri de la manera més adequada possible en el currículum de batxillerat, com a 
requisit indispensable cal fer un treball en el centre educatiu abans de venir a fer el 
taller al Parlament. 

 
Aquest treball previ consisteix en les activitats de simulació següents: 
 

1. Constituir quatre grups parlamentaris d’entre vuit i dotze 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.  

2. Fer una breu presentació a la classe sobre les prioritats polítiques dels quatre 
grups parlamentaris que proposem com a model. Aquests grups són ficticis i, tot i 
que la pluralitat d’idees i tendències polítiques a Catalunya és molt més àmplia, 

segueixen el model que es fa servir a les institucions parlamentàries europees per a 
les simulacions adreçades a estudiants d’aquests cicles. 
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3. Elegir un portaveu per a cada grup parlamentari constituït. 

 

4. Comentar les prioritats polítiques de cadascun dels grups parlamentaris.  

  

5. Elaborar el programa electoral de cada grup parlamentari.  

6. 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)  Introducció: 

i. Què és l’Estatut. Quines competències corresponen a la Generalitat de Catalunya. 

ii. En què consisteix el procediment legislatiu. 

iii. Què són les comissions: funcions i tasques . 

iv. Quines són les comissions del Parlament de Catalunya. 

b) El grup classe es constitueix en una comissió simulada del Parlament de Catalunya. 
 
c) Els alumnes s’organitzen en els quatre grups parlamentaris que ja s’han constituït 

prèviament, a l’aula. 

d) Es reparteix el text del projecte de llei simulat i es llegeix conjuntament. 

e) Comença el debat sobre el projecte de llei. 

f) Els grups debaten la seva posició en grup (10 minuts aprox.) i presenten esmenes al text. 

g) Els grups exposen les esmenes per mitjà del portaveu.  
 

h) Es voten les esmenes presentades. Es poden proposar esmenes transaccionals. 

i) S’aprova el text definitiu del dictamen del projecte de llei. 

 

En acabar el taller, sempre que l’activitat parlamentària ho permeti, es farà un breu 

recorregut pel Saló de Sessions, els salons de passos perduts i l’escala d’honor. 

 
6.3. Activitats posteriors  

 
Perquè l’aprenentatge en continguts i la participació dels alumnes de batxillerat en el taller 

siguin al màxim de fructífers, es recomana que, després d’haver fet el taller, a l’aula es faci 

l’activitat següent: 

http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius/recursos-pedagogics/index.html
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 Presentació definitiva per escrit del dictamen del projecte de llei que s’ha elaborat en 

la comissió simulada. 

A l’espai Recursos pedagògics trobareu la informació necessària per a saber què és un 

dictamen.   

 
7. Participació en el Projecte de simulació parlamentària de batxillerat  

Els centres educatius que, després de participar en el taller «Les comissions», presentin els  
millors dictàmens dels projectes de llei simulats podran participar en el Projecte de simulació 
parlamentària de batxillerat, que tindrà lloc durant 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.  

http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius/recursos-pedagogics

