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L’Associació d’Antics Diputats al Parlament de 
Catalunya i el Parlament de Catalunya convo-
quen el Premi Conviure, destinat a premiar la 
millor tasca de simulació parlamentària dels cen-
tres que hagin participat en els tallers que ofereix 
l’Aula Parlament als alumnes de centres de 
primària, secundària, batxillerat i formació 
professional. El premi es regeix per les bases 
següents: 

 
1. Poden optar al premi els centres que hagin 
participat en algun dels tallers de l’Aula Parla-
ment des de l’abril del 2018 fins al març del 
2019. Els centres que hi hagin participat amb 
posterioritat entraran a la convocatòria se-
güent. 

 
2. El premi s’atorga al millor treball elaborat pel 
centre educatiu de cada una de les tres cate-
gories següents: 
a) Educació primària (5è i 6è). 
b) Educació secundària (3r i 4t). 
c) Batxillerat i formació professional. 
 
3. Els serveis educatius del Parlament selec-
cionaran cinc grups finalistes per a cada 
etapa educativa: primària, secundària i bat-
xillerat i formació professional. Per a fer 
aquesta selecció es valoraran els següents 
aspectes del contingut de les propostes del 
programa: elaboració, versemblança, inno-
vació i valors democràtics. També es valo-
rarà el desenvolupament del rol de diputat o 
diputada dels alumnes, la seva motivació, la 
capacitat de negociació i de pacte i el segui-
ment de les normes de comportament durant 
l’execució del taller. També es tindrà en 
compte el paper i la implicació del professo-
rat.  

Aquests cinc grups finalistes correspondran a 
cinc centres educatius diferents, per a cada 
una de les tres categories. 

 
4. Per a optar al premi, els cinc finalistes de 
cada categoria han de participar en l’activitat 
parlamentària «Fem una llei», de debat en lí-
nia d’un projecte de llei simulat i en el debat 
posterior al Saló de Sessions del Parlament, 
en la qual es recrearà una sessió plenària. 
 
 
 
 
 
 
 

5. En acabar la sessió plenària simulada,  el 
jurat debatrà i emetrà veredicte del centre gua-
nyador de cada etapa. El veredicte del jurat és 
inapel·lable. 

 
6. El jurat valorarà els següents aspectes de la 
tasca desenvolupada durant el debat en línia del 
projecte «Fem una llei» i durant la sessió plenà-
ria final: les esmenes presentades, la puntualitat 
en el lliurament de les esmenes, la consistència 
i la versemblança dels posicionaments dels 
grups parlamentaris simulats, la capacitat de di-
àleg i de pacte, el respecte als altres grups par-
lamentaris, la defensa respectuosa dels argu-
ments, i el comportament de tots els estudiants 
el dia de la sessió plenària. 

 
7. Els integrants del jurat són escollits per la 
Junta de l’Associació d’Antics Diputats d’entre 
els membres de l’associació i personalitats 
reconegudes de l’àmbit pedagògic. 

 
8. L’import del premi és de 1.500 € per al gua-
nyador de cada una de les tres categories. Si 
escau, el jurat pot declarar el premi desert. 

 
9. La simulació parlamentària en què es de-
batrà el projecte de llei simulat es farà al Saló 
de Sessions del Parlament i serà presidida 
pel president del Parlament o pel membre de 
la Mesa en qui delegui. La simulació podrà ser 
transcrita i publicada. 

 
10. Els premis es lliuraran el mateix dia del debat 
al Saló de Sessions del Parlament, en finalitzar 
les sessions plenàries de les tres categories. 

 
11. En marc del conveni entre el Parlament de 
Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tar-
ragona, Girona i Lleida, es finançarà el cost del 
servei d’autocar dels centres educatius de fora 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
12. La participació en el premi implica que se 
n’accepten les bases. En el cas que sorgeixi 
alguna qüestió no prevista per les bases, el ju-
rat la resoldrà de manera objectiva i d’acord 
amb el seu criteri. 
 

http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius/index.html

