
P R O G R A M A  E D U C A T I U  P A T R I M O N I A L
Curs escolar 2022-23



Bases
El Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat  d’Espanya, con- 
voca “La teva Ciutat, el teu Patrimoni. Fotografia en xarxa”, 
una proposta educativa en forma de certamen que té com a 
finalitat el foment de l’educació i sensibilització patrimonial a 
través de la fotografia mitjançant la xarxa social Instagram, 
en la qual podran participar totes les persones i grups-classe 
que compleixin les condicions establertes en aquestes bases.   

Objectiu
• El programa pretén fomentar la creativitat i l’expressió, in- 
crementar l’interès per les ciutats Patrimoni de la Humanitat 
d’Espanya a través de la fotografia i contribuir al bon ús de les 
xarxes socials.

• Facilitar un major coneixement de les 15 ciutats Patrimoni 
de la Humanitat d’Espanya.

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

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

• Impulsar experiències didàctiques que promoguin la utilitza- 
ció de les ciutats com a recurs educatiu.



A qui va dirigit
Alumnat d’Educació Secundària Obligatòria i Formació Pro- 
fessional Bàsica i el seu/la seva professor/a responsable, 
escolaritzats en centres educatius de les 15 ciutats Patrimo-
ni de la Humanitat d’Espanya, que formen el Grup de Ciutats 
Patrimoni de la Humanitat d’Espanya: Alcalá de Henares, 
Àvila, Baeza, Càceres, Còrdova, Conca, Eivissa, Mèrida, Sa-
lamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compos-
tel·la, Segòvia, Tarragona, Toledo i Úbeda.

Temàtica 

“Joventut i ciutats patrimoni”  
Les classes participants podran buscar i plasmar en una 
imatge la vinculació entre joventut i la seva Ciutat Patrimoni.

Participació
Per a participar  en el concurs  és imprescindible  que els 
alumnes ho facin a través del seu centre educatiu, presen-
tant les fotografies com a aula o grup sota la coordinació 
d’un professor o professora responsable.  El grup o profes-
sor o professora responsable haurà de tenir obert un comp-
te a Instagram i respectar les condicions d’aquesta xarxa. A 
més, per tal que la participació pugui ser validada, aquest 
perfil ha de ser públic.

Cada aula o grup participant podrà pujar com a màxim 2 
fotografies i enviar-les al compte d’Instagram:

@TuCiudadTuPatrimonio

(Per preservar el dret d’imatge de l’alumnat menor d’edat, 
s’enviarà un DIRECT al perfil)

Només s’acceptaran imatges que hagin estat etiquetades 
correctament amb les dades personals i de contacte de 
l’autor/a de les fotografies.

Les imatges han d’anar acompanyades d’un breu comentari 
on es reflecteixi on estan fetes, i les raons i motivacions 
per les quals identifica i vincula la joventut i la seva Ciutat 
Patrimoni a aquesta imatge.



Terminis
El termini de presentació de les fotografies comença el 14 de 
novembre de 2022 i finalitza el 21 d’abril de 2023.

Selecció
El Grup de Ciutats Patrimoni  de la Humanitat  d’Espanya selec- 
cionarà, a partir del 21 d’abril de 2023, una imatge guanyadora 
per cada ciutat d’entre les presentades al certamen pels centres 
educatius.  El resultat es farà públic a les xarxes socials de Ciu- 
tats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya.

Premis
S’atorgarà un premi valorat en 500 euros per cada fotografia 
guanyadora seleccionada a cada ciutat.  Aquest import ha de 
ser destinat a sufragar el cost d’una activitat cultural i educativa 
enfocada al major coneixement de la ciutat Patrimoni on radi- 
qui el centre i en la qual participarà exclusivament l’alumnat de 
l’aula o grup guanyador del certamen.

Els premis atorgats no seran transferibles ni podran ser objecte 
de canvis, alteracions o compensacions a petició dels guanya- 
dors, ni podran ser canviats per cap altre premi. Qualsevol im- 
post o càrrega tributària que pugui comportar l’acceptació del 
premi serà a càrrec dels representants legals de la persona o 
grup guanyador, així com qualssevol altres despeses derivades 
del concurs que no siguin assumides per l’entitat  organitzadora 
expressament en aquestes bases.

Exposició de fotografies 
seleccionades

El Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat  d’Espanya expo- 
sarà, durant el temps que consideri oportú, les fotografies se- 
leccionades de cada ciutat a través de les seves xarxes socials.



Cessió d’imatge
La imatge seleccionada serà propietat del Grup de Ciutats 
Patrimoni de la Humanitat d’Espanya i en podrà fer ús per 
a fins publicitaris o de promoció relacionats amb el present 
concurs, fent esment sempre de l’autoria d’aquesta.

Les persones participants es responsabilitzen de l’autoria i 
originalitat de la/les fotografia/es presentada/es, així com 
que no existeixen drets de tercers sobre elles i de qualse-
vol reclamació que per drets d’imatge es pogués formular.

Responsabilitats
El Grup de Ciutats  Patrimoni  de la Humanitat  d’Espanya 
es reserva el dret d’anul·lar qualsevol participació si es te-
nen sospites d’una manipulació incorrecta de les dades o 
del programa, i es reserva el dret de rebutjar o excloure de 
la participació en el concurs qualsevol participant  que no 
reuneixi els requisits descrits en les presents bases.

El Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat  d’Espanya no 
es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per 
problemes de correu electrònic o pel mal funcionament 
d’Instagram o Internet.

El Grup de Ciutats  Patrimoni  de la Humanitat  d’Espanya 
exclou  qualsevol responsabilitat pels danys i  perjudicis 
de tota naturalesa que es poguessin donar per la utilitza- 
ció indeguda dels serveis i dels continguts per part dels 
participants  en el concurs, inclosos aquells que pogues- 
sin suplantar la personalitat d’un tercer efectuada per un 
participant en qualsevol classe de comunicació efectuada 
en la xarxa.

Els participants, pel fet de ser-ho, accepten les normes 
d’ús de la xarxa social Instagram.

Si en aquestes bases quedés alguna qüestió sense preci-
sar, serà establerta

per l’organització del programa. La participació implica el 
coneixement i l’acceptació íntegra d’aquestes bases.



www.ciudadespatrimonio.org
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat  amb la legislació aplicable en protecció de dades, i en 
particular el Reglament (UE) 2016/679  del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circu- 
lació d’aquestes dades, cada participant, amb l’acceptació d’aques- 
tes bases legals permet que les dades personals facilitades per a la 
participació en aquest programa siguin incorporades a un fitxer ges- 
tionat pel Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya, amb 
l’única finalitat de tramitar la participació en el programa i informar 
dels premis concedits.

El responsable del tractament de les dades personals és, per tant, 
el Grup de Ciutats  Patrimoni  de la Humanitat  d’Espanya, amb CIF 
G-5127147 i domicili a Palacio de los Verdugo, carrer de Lope Núñez, 
4, d’Àvila; per tant, la informació personal s’emmagatzema de mane- 
ra segura i es tracta amb la màxima cura.

Alcalá de Henares
Àvila 
Baeza
Càceres
Còrdova
Conca
Eivissa
Mèrida

Salamanca 
San Cristóbal de La Laguna 
Santiago de Compostel·la
Segòvia
Tarragona
Toledo 
Úbeda


