
AULA DE
PATRIMONI

CURS ACADÉMIC 2020-2021

Programa pedagògic
per a escolars



PRESENTACIÓ

El programa AULA DE PATRIMONI
pretén que l’alumnat que viu i
estudia a les Ciutats Patrimoni
aprengui a conèixer i valorar

no només la seva pròpia ciutat,
sinó també la resta de ciutats
que ostenten el mateix títol
atorgat per la UNESCO i que
formen el Grup de Ciutats
Patrimoni de la Humanitat

d’Espanya: Alcalá de Henares,
Àvila, Baeza, Càceres, Còrdova,

Conca, Eivissa, Mèrida,
Salamanca, San Cristóbal
de La Laguna, Santiago

de Compostel·la, Segòvia,
Tarragona, Toledo i Úbeda.



DESTINATARIS

 Grups d’escolars de centres educatius d’educació 
secundària (primer i segon cicle) de centres públics i 
concertats de les ciutats que formen el Grup de Ciutats 
Patrimoni de la Humanitat d’Espanya.

 Facilitar el coneixement de les 15 Ciutats Patrimoni de 
la Humanitat d’Espanya per part dels escolars participants.

 Conscienciar els escolars de la importància de viure en 
una Ciutat Patrimoni de la Humanitat.

 Posar en valor el treball que, juntes, desenvolupen les 15 
ciutats en xarxa a través del Grup de Ciutats Patrimoni de la 
Humanitat d’Espanya.

 Fomentar entre els escolars una actitud de ciutadania 
activa, promovent el coneixement i gaudi del patrimoni urbà 
de les ciutats i impulsar experiències didàctiques que pro-
moguin l’ús de les ciutats com a recurs educatiu.

OBJECTIUS ESPECÍFICS



 Els centres que estiguin interessats a participar han d’ins-
criure’s abans del 31 de març de 2021 (inclòs) a través del 
formulari habilitat en la pàgina web del Grup: www.ciudades-
patrimonio.org i adjuntar en format digital el seu treball com-
plet i desenvolupat.

 Els treballs hauran de centrar-se en les bones pràctiques sobre 
conservació, gestió i difusió del Patrimoni Mundial d’una de les 
15 Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya o de les 15 en el 
seu conjunt. Les bones pràctiques poden referir-se als camps de 
l’educació, el turisme, el medi ambient, la cultura, l’economia, 
les noves tecnologies, la participació ciutadana, els majors, 
l’accessibilitat, etc, amb estudis de recerca o propostes concre-
tes per a dur a terme i ser implementades a les ciutats.

 Els centres participants podran sol·licitar la col·laboració de les 
àrees de Patrimoni i d’Educació dels ajuntaments per a obtenir la 
documentació necessària per  l’elaboració del projecte. Així ma-
teix, es recomana consultar la pàgina web del Ministeri de Cultura 
i Esport amb tota la informació sobre el Patrimoni Mundial a Es-
panya: www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/
patrimoniomundial

 El format del treball serà lliure, valorant-se l’originalitat de la 
proposta, l’aportació d’idees i l’ús de les Tecnologies de la Infor-
mació i la Comunicació en la presentació.

 El nombre d’alumnes participants per centre seleccionat es 
limitarà al grup/classe (30 alumnes de mitjana).

PARTICIPACIÓ

https://www.ciudadespatrimonio.org/presentaciondelgrupo/index.php
https://www.ciudadespatrimonio.org/presentaciondelgrupo/index.php
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimoniomundial/presentacion.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimoniomundial/presentacion.html


JURAT

 Una vegada finalitzat el termini de recepció de treballs, 
cada ciutat seleccionarà, d’entre les propostes enviades 
pels seus centres, un equip guanyador local.

 La Comissió d’Educació, Cultura i Esport del GCPHE se-
leccionarà, d’entre els equips guanyadors locals de les 15 
ciutats, un únic equip guanyador absolut nacional. La de-
cisió es farà pública mitjançant nota de premsa i a través 
de les xarxes socials del Grup abans del 23 d’abril de 2021.

PREMIS

 Els centres seleccionats per les ciutats per optar al 
premi nacional, obtindran cadascuna com a premi un val 
canviable per material inventariable tecnològic per valor 
de 1.000 euros IVA inclòs. 

 El centre guanyador del certamen nacional obtindrà 
com a premi un viatge per l’alumnat de la classe autora 
del treball a una de les 15 Ciutats Patrimoni de la Humani-
tat. La ciutat de destí triada ha d’haver participat presen-
tant un centre com a candidat al premi nacional.

 El centre seleccionat per la ciutat de destinació ob-
tindrà també com a premi un viatge a la ciutat d’origen 
del centre guanyador. Aquest viatge serà realitzat per la 
classe que va presentar el treball seleccionat.

 Els dos viatges abans esmentats es duran a terme en-
tre setmana i en l’últim trimestre del curs escolar, amb 
una durada total de tres dies (amb dues pernoctacions). 
Les despeses d’aquests viatges (transport, allotjament 
i manutenció) correran per compte del Grup de Ciutats 
Patrimoni de la Humanitat d’Espanya. Les classes partici-
pants seran acompanyades per un màxim de tres docents 
del centre i d’uno una  tècnic municipal d’Educació de les 
ciutats visitant i amfitriona.



Alcalá de Henares
Ávila 
Baeza
Cáceres 
Córdoba 
Cuenca
Ibiza/Eivissa
Mérida 
Salamanca
San Cristóbal de La Laguna
Santiago de Compostela 
Segovia
Tarragona
Toledo
Úbeda

www.ciudadespatrimonio.org

grupocphe
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