
dijous, 30 de maig de 2019

SPUNI 2019 - Setmana del Parlament Universitari
(13-19 juliol)

Viu l'experiència parlamentaria de primera mà
Benvolguts i benvolgudes,

Us volem presentar la Setmana del Parlament
(SPUNI) que tindrà lloc al mateix ParlamentUniversitari 

de Catalunya entre el  .13 i el 19 de juliol de 2019

La Setmana del Parlament Universitari és un curs de
formació dissenyat i desenvolupat, dins el marc de
cooperació entre les universitats del sistema universitari
català i el Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de 

, donar a conèixer per mitjà de la docència i la
, simulació l’estructura i les funcions de la institució parlamentària i la tasca de les persones que la

. També es treballen i es fan cursos de formació en competències transversals com l' , la representen oratòria
, el  , entre altres.negociació treball en grup

S’estructura en una sèrie de   dins del Parlament de Catalunyasimulacions de l’activitat parlamentària
tutoritzades per professors universitaris i per professionals dels serveis del Parlament, en les quals també
participen la Presidència i Diputats i Diputades en exercici, representants d’altres àmbits polítics i institucionals
de Catalunya, i també docents i experts d’altres àmbits. 

Per a fer la simulació   a desenvolupar entre les àrees de coneixement iels participants escullen el rol
d’interès, i es constitueixen en:

Grups parlamentaris (diputat o diputada).
Assessors jurídics (lletrat o lletrada).
Assessors lingüístics (se'ls assigna l’especialització en llenguatge legislatiu o bé en llenguatge
periodístic).
Premsa parlamentària i altres mitjans de comunicació (simulació periodística).

En aquest vídeo podreu veure com es desenvolupen les activitats: https://vimeo.com/333720102 [ 
https://vimeo.com/333720102 ]

Pel que fa a l’ , és  per aquelles persones que acreditin que estan empadronades en unALLOTJAMENT gratuït 
municipi català de fora de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ens allotgem en diverses residències
universitàries. Podeu consultar-ho en aquesta pàgina:

https://www.parlament.cat/aulaparlament/spuni/allotjament/ [ 
https://www.parlament.cat/aulaparlament/spuni/allotjament/ ]

D'altra banda, també s'ofereix gratuïtament els     de Lleida alDESPLAÇAMENTS D'ANADA I TORNADA
Parlament de Catalunya.

Podeu consultar tota la informació i emplenar el   en aquesta pàgina:FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

https://www.parlament.cat/aulaparlament/spuni/ [ https://www.parlament.cat/aulaparlament/spuni/ ]
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Les places són limitades! Us animem a participar en aquesta experiència única. Ser protagonista durant uns
dies del Parlament de Catalunya, estar en contacte amb els polítics reals i compartir experiències amb
estudiants d'arreu de Catalunya és una experiència única.

 

Consell de l'Estudiantat de la Universitat de
Lleida

Adreça: Plaça Víctor Siurana, núm. 1 – 25003 LLEIDA

Despatx: 0.12 (Edifici Rectorat)

Telèfon: 973702032 / 973703169 / 659534156

Adreça electrònica: consell@estudiantat.udl.cat [ mailto:consell@estudiantat.udl.cat ]

Pàgina web: http://www.estudiantat.udl.cat [ /sites/Consell-estudiantat/ ]

Instagram:  ceudl@  [ https://www.instagram.com/ceudl/ ]

Twitter:  ConsellUdL@  [ https://twitter.com/ConsellUdL ]

Facebook: Consell de l’Estudiantat UdL [ https://es-es.facebook.com/consell.universitatdelleida ]
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