
AULA DE 
PATRIMONI

CURS ESCOLAR 2022-2023 

Programa pedagògic 
per a escolars
Destinat a Escolars de 5è curs 
d’Educació Primària 



PRESENTACIÓ

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

Patrimoni espanyoles aprengui 
a conèixer i valorar no sols 
la seUa pròpia ciutat sinó 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

 Escolars de 5è curs d’Educació Primària (grup/classe 
màxim de 30 alumnes), de centres educatius de les 15 ciu-
tats que formen el Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat 
d’Espanya.  

 Facilitar un major coneixement entre les 15 ciutats Patri-
moni de la Humanitat d’Espanya. 

 Conscienciar els escolars de la importància de viure en 
una ciutat Patrimoni de la Humanitat i conèixer el valor uni-
versal excepcional de cadascuna d’elles.

 Fomentar entre els escolars una actitud de ciutadania 
activa, promovent el coneixement i gaudi del patrimoni urbà 
de les ciutats.

 Impulsar experiències didàctiques que promoguin l’ús de 
les ciutats com a recurs educatiu.

OBJECTIUS ESPECÍFICS



 Es proposa al grup/classe l’elaboració d’un guió-projecte 
de treball, prou desenvolupat en la seua explicació, a través 
de metodologies, tècniques i estratègies actives, innovadores 
i motivadores, sobre la ciutat Patrimoni aparellada i la seua 
pròpia, que permetin el coneixement, intercanvi i trobada amb 
escolars d’altres ciutats que comparteixin temàtica, objectius 
i fins.

 Els centres que estiguin interessats a participar s’hi han d’ins-
criure abans del 14 de gener de 2023 (inclòs) a través del formu-
lari habilitat a la pàgina web: www.ciudadespatrimonio.org. 

 S’han d’adjuntar en format digital la proposta-esquema-guió del 
seu projecte i la seua temàtica (en espai de no més de 3 fulls A4), 
i que ha de contenir: dades del centre educatiu, grup d’escolars 
participant, títol, breu descripció del projecte, objectius, activitats, 
metodologia de col·laboració i avaluació.

 Els treballs han de centrar-se en els punts d’unió amb la ciutat 
agermanada: vincles, connexions, semblances i bones pràctiques, 
que permetin aliances sobre la conservació i difusió del Patrimoni 
de la seua ciutat i la seua afí.

 El format del treball és lliure i es valora l’originalitat de la pro-
posta. El nombre d’alumnes participants per centre seleccionat es 
limita al grup/classe (30 alumnes de mitjana).

PARTICIPACIÓN



PREMIS

 Una vegada tancat el termini de recepció de treballs, 
d’entre les propostes enviades, cada ciutat del Grup en se-
leccionarà una, que remetrà al Grup de Ciutats Patrimoni de 
la Humanitat d’Espanya.

 Els centres escolars que resultin seleccionats adqui-
reixen el compromís de desenvolupar i portar a la pràcti-
ca el projecte presentat detalladament per poder participar 
en el programa. El treball ja completat i finalitzat ha de ser 
lliurat abans del 31 de març de 2023 a l’àrea d’Educació 
del seu ajuntament.

 Cadascun dels 15 centres seleccionats per les ciutats 
obtindran com a premi un viatge per a l’alumnat de la 
classe autora del treball a la Ciutat Patrimoni de la Huma-
nitat amb la qual hagi estat aparellada. 

 El viatge tindrà una durada total de tres dies (amb 
dues pernoctacions). Les despeses d’aquests viatges 
(transport, allotjament i manutenció) aniran per compte 
del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya. 
Els viatges es duran a terme entre setmana i en l’últim 
trimestre del curs escolar, excloent-se la temporada alta. 
Les classes participants seran acompanyades per un 
màxim de dos professors/es del centre i d’un/a tècnic/a 
municipal d’Educació de les ciutats visitant i amfitriona.

 La ciutat i el centre educatiu que rep el grup-aula s’en-
carregarà de facilitar la trobada i posada en pràctica del 
projecte elaborat.



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
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