PRIMÀRIA
•

«Sóc diputat / Sóc diputada» – Taller en què els alumnes fan de diputats, es
constitueixen en grups parlamentaris i elegeixen qui presidirà la Generalitat.
Els alumnes elaboren programes de govern, pacten i voten, i alguns poden
ser consellers i proposen projectes de llei.

•

«Ple del projecte de simulació parlamentària de primària» – Després d’haver
participat en un taller i d’haver fet la tasca posterior a l’aula, els alumnes
poden complementar l’experiència amb el Projecte de simulació
parlamentària, que culmina en el Ple del Projecte de simulació parlamentària.
Els centres que presentin els millors projectes de llei podran participar, en
representació de la seva demarcació territorial, en el Ple del Projecte de
simulació parlamentària de primària, que tindrà lloc el quadrimestre o curs
següent.
Sol·licitud de participació:
https://www.parlament.cat/aulaparlament/cursos-xtec/

SECUNDÀRIA
•

«Sóc diputat / Sóc diputada» – Taller en què els alumnes fan de diputats, es
constitueixen en grups parlamentaris i elegeixen qui presidirà la Generalitat.
Els alumnes elaboren programes de govern, pacten i voten, i alguns poden
ser consellers i proposen projectes de llei.

•

«Les comissions» – Taller en què els alumnes , mitjançant el joc de rol, fan
de diputats en el si d’una comissió simulada. Els alumnes presentaran
esmenes, votaran i elaboraran un dictamen d’un projecte de llei.

•

«El nostre Estatut» – Els alumnes de l’educació secundària poden conèixer a
grans trets el contingut de la nostra norma institucional bàsica: l’Estatut
d’autonomia de Catalunya.

•

«Ple del projecte de simulació parlamentària de secundària» – Després
d’haver participat en un taller i d’haver fet la tasca posterior a l’aula, els
alumnes poden complementar l’experiència amb el Projecte de simulació
parlamentària, que culmina en el Ple del Projecte de simulació parlamentària.
Els centres que presentin els millors projectes de llei podran participar, en
representació de la seva demarcació territorial, en el Ple del Projecte de
simulació parlamentària de secundària, que tindrà lloc el quadrimestre o curs
següent.

Sol·licitud de participació:
https://www.parlament.cat/aulaparlament/cursos-xtec/

BATXILLERAT
•

«Sóc diputat / Sóc diputada» – Taller en què els alumnes fan de diputats, es
constitueixen en grups parlamentaris i elegeixen qui presidirà la Generalitat.
Els alumnes elaboren programes de govern, pacten i voten, i alguns poden
ser consellers i proposen projectes de llei.

•

«Les comissions» – Us proposem que els vostres alumnes de batxillerat, per
mitjà del joc de rol, facin de diputats en el si d’una comissió simulada, es
constitueixin en grups parlamentaris i debatin un projecte de llei amb una
temàtica emmarcada en l’àmbit de les competències que estableix l’Estatut
d’autonomia de Catalunya. Els alumnes presentaran esmenes, pactaran,
votaran i elaboraran un dictamen d’aquest projecte de llei.

•

«El sistema electoral» – Us proposem que els vostres alumnes de batxillerat
coneguin les característiques del sistema electoral que s’empra en el
procediment per a les eleccions al Parlament de Catalunya i que estableix
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, mentre no hi hagi una llei de Catalunya
que
en
reguli
el
procediment.
Els alumnes, per mitjà del joc de rol i a partir dels resultats d’unes eleccions
simulades, treballaran el sistema electoral de representació proporcional que
s’aplica a les nostres eleccions al Parlament de Catalunya.

•

«Ple del projecte de simulació parlamentària de batxillerat» – Després d’haver
participat en un taller i d’haver fet la tasca posterior a l’aula, els alumnes
poden complementar l’experiència amb el Projecte de simulació
parlamentària, que culmina en el Ple del Projecte de simulació parlamentària.
Els centres que presentin els millors projectes de llei podran participar, en
representació de la seva demarcació territorial, en el Ple del Projecte de
simulació parlamentària de batxillerat, que tindrà lloc el quadrimestre o curs
següent.

Sol·licitud de participació:
https://www.parlament.cat/aulaparlament/cursos-xtec/

UNIVERSITATS
•

«Especialitat professional a l’Administració parlamentària» – Es promou
l’apropament d’estudiants de totes les branques de coneixement universitari
al Parlament i posa èmfasi en els principis d’actuació de l’Administració
parlamentària.

•

«Eines per a la participació ciutadana» – Activitat de difusió institucional que
vol apropar la comunitat universitària al Parlament. L’activitat permet que els
estudiants coneguin amb més detall el sistema polític català, el funcionament
i les funcions del Parlament de Catalunya i, en especial, quines eines té a
l’abast la ciutadania per participar-hi.

•

«Seguiment d’una sessió plenària» – 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.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ:
https://www.parlament.cat/aulaparlament/cursos-universitats/

*De cada activitat, els centres disposen de les fitxes del taller i de recursos
pedagògics.

Accés al web el programa: https://www.parlament.cat/aulaparlament/

