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Coneguem el Parlament de Catalunya 
 

Objectius  

 
 Relacionar l’actual Parlament de Catalunya amb els seus precedents històrics. 

 Conèixer l’estructura bàsica del Parlament de Catalunya. 

 Entendre les diferents funcions del Parlament de Catalunya. 

 Impulsar el coneixement de les institucions i l’interès per la política de l’alumnat. 

 
Descripció de l’activitat  

  
L’alumnat realitzarà un treball cooperatiu sobre el Parlament de Catalunya a partir de la 

consulta de la web de l’esmentada institució. Els treballs de cada equip seran exposats a la 

resta dels companys/es del grup. 

Recursos emprats  

 
L’activitat es basa en la consulta de la web del Parlament de Catalunya.   

 
Temporització 
 
S’ha previst 3 hores de classe.  
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
3r d’ESO 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
L’estructura de les activitats podria ser la següent: 

Hora 1: Es dividirà el grup classe en 6 grups de 4/5 alumnes amb l’objectiu que cada un 
d’aquests grups treballi un aspecte diferent relacionat amb el Parlament de Catalunya i 
després l’exposi als companys/es del grup-classe. Els temes que es tractaran seran: els 
precedents històrics del parlamentarisme català, la Generalitat de Catalunya i el Parlament 
català (eines d’autogovern), l’estructura del Parlament i les seves funcions. Tot i que les 
explicacions es basen en la informació de la web del Parlament de Catalunya, si el 
professor/a ho considera pertinent pot deixar a l’alumnat consultar altres webs per a resoldre 
dubtes. Malgrat això, es recomana que l’alumnat se centri per a l’elaboració de les seves 
explicacions en la web del Parlament de Catalunya, ja que es pretén incentivar la 
concentració i evitar la dispersió.  

Hora 2: En aquesta segona sessió, 4 grups exposaran a la resta del grup-classe els temes que 
han treballat a l’anterior sessió de treball. Es recomana que l’alumnat faci les seves 
explicacions en un quart d’hora i que la resta del grup-classe prengui apunts de les diferents 
exposicions. També és molt important que l’alumnat que tingui algun dubte l’anoti per 
aclarir-lo a la següent sessió. És molt important que l’alumnat aprengui a respectar les 
exposicions dels companys i que sigui pacient quan tingui algun dubte. 

Hora 3: En aquesta tercera sessió, la resta de grups exposaran els seus temes a la resta de 
companys i companyes del grup-classe. Posteriorment, l’alumnat que hagi anotat dubtes els 
plantejarà als membres del grup corresponent.  
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

CONTINGUTS  
 El Parlament de Catalunya 

        -Precedents Històrics 
        -L’autogovern català: la Generalitat i el Parlament de Catalunya 
        -Estructura del Parlament 
        -Funcions del Parlament 

 

COMPETÈNCIES 
 Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

 Tractament de la informació i la competència digital. 

 Competència social i ciutadana. 

 

PROCESSOS 
 Debat i exposició oral. 

 Anàlisi de fonts primàries 

 Anàlisi de fonts secundàries. 

 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat,  
 
El material de l’alumnat es troba al document descarregable per a l’alumnat:  
 
MAT_ALUM_Coneguem el Parlament de Catalunya_doc. 
MAT_ALUM_Comentar una notícia (Laboratori de Geografia)_doc. 
 
Altres documents:  
 
Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a diferents adreces que es poden trobar a la 
següent adreça: 
 
http://www.parlament.cat/web 
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