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PATRIMONIO

CURSO ACADÉMICO 2020-2021

Programa pedagóxico
para escolares



PRESENTACIÓN

AULA DE PATRIMONIO é un 
programa pedagóxico do Grupo 

de Cidades Patrimonio da 
Humanidade de España (GCPHE) 
que pretende que o alumnado 
que vive e estuda nas cidades 
patrimonio aprenda a coñecer 
e a valorar non só a súa propia 
cidade senón tamén o resto das 

que contan co mesmo título 
outorgado pola UNESCO e que 
forman o GCPHE: Alcalá de 

Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, 
Córdoba, Cuenca, Ibiza/

Eivissa, Mérida, Salamanca, 
San Cristóbal de la Laguna, 

Santiago de Compostela, 
Segovia, Tarragona, Toledo e 

Úbeda.



DESTINATARIOS

 Grupos de escolares de centros educativos de educa-
ción secundaria (primeiro e segundo ciclo) de centros 
públicos e concertados das cidades que forman o Grupo 
de Cidades Patrimonio da Humanidade de España.

 Facilitar o coñecemento das quince cidades patrimonio 
da humanidade de España por parte da poboación escolar 
participante.

 Concienciar a poboación escolar da importancia de vivir 
nunha cidade patrimonio da humanidade.

 Poñer en valor o traballo que, xuntas, desenvolven as 
quince cidades en rede a  través do Grupo de Cidades Patri-
monio da Humanidade de España.

 Fomentar entre o alumnado unha actitude de cidadanía 
activa, promover o coñecemento e aproveitamento do pa-
trimonio cultural das cidades patrimonio, poñer en valor a 
función social que debe desempeñar e impulsar experien-
cias didácticas que promovan o uso das cidades patrimonio 
como recurso educativo.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS



 Os centros que estean interesados en participar deben ins-
cribirse antes do 31 de marzo de 2021 (incluído) a través do 
formulario habilitado na páxina web do grupo  www.ciudades-
patrimonio.org e xuntar en formato dixital o seu traballo com-
pleto e desenvolto. 

 Os traballos deberán centrarse nas boas prácticas sobre con-
servación, xestión e difusión do patrimonio mundial dunha das 15 
cidades patrimonio da humanidad de España ou das quince no 
seu conxunto. As boas prácticas poden referirse aos campos da 
educación, o turismo, o medio, a cultura, a economía, as novas 
tecnoloxías, a participación cidadá, os maiores, a accesibilida-
de etc., con estudos de investigación ou propostas concretas para 
levar a cabo e seren implementadas nas cidades.

 Os centros participantes poderán solicitar a colaboración das 
áreas de Patrimonio e de Educación dos concellos para obteren a 
documentación necesaria de cara a  elaborar o proxecto. Así mes-
mo, recoméndase consultar a páxina web do Ministerio de Cultura 
e Deporte con toda a información sobre o patrimonio mundial en 
España: www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/
mc/patrimoniomundial

 O formato do traballo será libre e valorarase a orixinalidade da 
proposta, a achega de ideas e o uso das tecnoloxías da informa-
ción e da comunicación na presentación.

 O número de participantes por centro seleccionado limitarase 
ao alumnado dun grupo-clase (30 de media).

PARTICIPACIÓN

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


XURADO

 Unha vez pechado o prazo de recepción de traballos, 
cada cidade seleccionará, de entre as propostas enviadas 
polos seus centros, un ganador local

 A Comisión de Educación, Cultura e Deporte do GGCPHE 
seleccionará posteriormente, de entre os gañadores locais 
das quince cidades, a un único gañador absoluto nacional.  
A súa decisión farase pública mediante nota de prensa e a 
través das redes sociais do Grupo antes do 23 de abril de 
2021.

PREMIOS

 Os centros seleccionados polas cidades para optaren 
ao premio nacional obterán cada un como premio un vale 
para trocar por material inventariable tecnolóxico, por va-
lor de 1.000 euros IVE incluído. 

 O centro gañador do certame nacional obterá como 
premio unha viaxe para o alumnado da clase autora do 
traballo a unha das quince cidades patrimonio da huma-
nidade. A cidade de destino elixida debeu participar pre-
sentando un centro como candidato ao premio nacional.

 O centro seleccionado pola cidade de destino obte-
rá tamén como premio unha viaxe á cidade de orixe do 
centro gañador. Esta viaxe será realizada pola clase que 
presentou o traballo seleccionado.

 As dúas viaxes antes mencionadas levaranse a cabo 
entre semana e o último trimestre do curso escolar, cunha 
duración total de tres días (con dúas pernoctacións). Os 
gastos destas viaxes (transporte, aloxamento e manuten-
ción) correrán por conta do Grupo de Cidades Patrimonio 
da Humanidade de España. As clases participantes se-
rán acompañadas por un máximo de tres profesores do 
centro e dun técnico municipal de Educación das cidades 
visitante e anfitrioa.



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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