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PRESENTACIÓ

El programa AULA DE PATRIMONI 
del Grup de Ciutats Patrimoni de la 
Humanitat té com a finalitat que 

l’alumnat que viu i estudia a les diverses 
ciutats Patrimoni Mundial d’Espanya, 
aprengui a conèixer i valorar, a més 

del patrimoni de la seva pròpia ciutat, 
també el de la resta de ciutats que 

tenen atorgat el mateix reconeixement 
de la UNESCO. Tot plegat, mitjançant la 
realització d’activitats educatives sobre 
el patrimoni material i immaterial de la 
seva ciutat, dirigides pel seu professorat, 
i  l’organització de viatges culturals de 

grups escolars a altres ciutats patrimoni. 

Les 15 ciutats membres del 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), a través del seu 
ajuntament, compleixen una funció promotora d’aquest 
programa. Ofereixen activitats educatives basades en 
els propis recursos,  adreçades al descobriment de nous 
conceptes i al desenvolupament de les competències de 
l’alumnat, implicant altres agents socials i membres de la 
comunitat i emprant els espais físics i les infraestructures 
del municipi (biblioteques, parcs, transport públic, recursos 
dels centres educatius, museus…)



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

 Conscienciar els escolars de la importància de viu-
re en una ciutat Patrimoni de la Humanitat.

 Fomentar entre els escolars una actitud de ciuta-
dania activa, promovent el coneixement i l’apreciació 
del patrimoni urbà de la ciutat on viuen.

 Potenciar el desenvolupament d’experiències di-
dàctiques que incorporin l’ús de la ciutat com a re-
curs educatiu.

 Els grups seleccionats per participar en aquest 
programa esdevenen, alhora, “Grup Amfitrió”, en-
carregat d’acollir i mostrar la seva ciutat al grup 
d’escolars procedents  d’una altra ciutat patrimoni, i 
“Grup Visitant”, que viatja a la ciutat parella assigna-
da d’entre les 15 que formen el Grup. 

Es pretén que el grup-classe seleccionat com a amfi-
trió realitzi una tasca de guia turístic i cultural del 
grup-classe visitant, amb el treball previ de recopi-
lació de documentació i recerca, relacionant aquesta 
tasca divulgativa de mostrar la seva Ciutat Patri-
moni.  Aquesta tasca es desenvoluparà en el marc 
dels temes transversals del currículum com ara: el 
foment de la lectura, la creativitat, l’educació artís-
tica, educació ambiental, la convivència, la igualtat 
d’oportunitats, la multiculturalitat, la cultura de pau i 
mediació per a la prevenció i gestió de conflictes, la 
prevenció de l’assetjament i maltractaments, educa-
ció per a la salut, la prevenció del consum de drogues 
i alcohol, etc.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

MODALITATS DE 
PARTICIPACIÓ 



 Els centres que estiguin interessats en participar en al progra-
ma hauran de sol•licitar-ho a la regidoria d’ensenyament del seu 
ajuntament i enviar abans del 15 de desembre de 2016.

la fitxa d’inscripció adjunta i un guió de treball que estigui relacio-
nat amb el patrimoni. La temàtica escollida per al treball serà “La 
funció social del patrimoni” i el contingut es podrà orientar 
cap als aspectes següents: els museus, l’accessibilitat, el tu-
risme, la creativitat, el patrimoni com a recurs educatiu o el 
patrimoni com a identitat ciutadana/iconografia.

 El grup que resulti seleccionat ha de lliurar a l’organització 
el treball esmentat,  plenament desenvolupat, abans del 15 de 
febrer de 2017. Aquest treball serà publicat en el portal 

www.ciudadespatrimonio.org, on tots els centres participants 
en el programa podran compartir experiències i activitats prepa-
ratòries dels viatges.

 El grup seleccionat esdevé responsable de la programació i es 
compromet al següent:

• Treballar sobre el coneixement de la seva pròpia ciutat.

• Preparar, amb l’ajut i la coordinació del seu Ajuntament, el 
programa d’activitats del grup escolar visitant. L’Ajuntament 
aportarà al centre amfitrió, en tot moment, l’ajut, la formació i 
el material necessari per preparar les visites. 

• Esdevenir el referent del grup visitant per a conèixer la ciu-
tat. Els seus escolars seran els guies/monitors i durant l’estada 
han d’acompanyar el centre que acullen, en cadascuna de les 
activitats.

 El grup, pel fet de inscriure’s, accepta els aparellaments de 
ciutats que l’organització ha establert en el full informatiu del pro-
grama per a la realització dels viatges d’intercanvi.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ



DESTINATARIS

 Grups d’escolars de centres educatius d’educació primària 
(5è i 6è) públics, privats i concertats de les ciutats que formen 
el Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya: Alca-
lá de Henares, Àvila, Baeza, Càceres, Còrdova, Conca, Eivissa, 
Mèrida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de 
Compostel·la, Segòvia, Tarragona, Toledo i Úbeda.

 El nombre de l’alumnat participant del centre seleccionat 
es limita al grup-classe (alumnat: aproximadament 30 partici-
pants i dos membres del professorat com a  acompanyants). 

 Els viatges tenen una durada de tres dies, amb dues per-
noctacions, i es realitzaran durant el mes de març de 2017, en 
dies entre setmana.

 La participació en el programa es gratuïta, de forma que 
les despeses del viatge del grup (transport, allotjament i ma-
nutenció) a la ciutat parella són a càrrec del Grup de Ciutats 
Patrimoni de la Humanitat d’Espanya. 

 Cada ajuntament nomenarà un jurat de selecció, amb la 
responsabilitat de seleccionar al grup participant de la seva 
ciutat. El jurat realitzarà la selecció valorant, entre d’altres cri-
teris, l’originalitat i l’interès de la proposta de treball que pre-
sentin els candidats. 

Per a més informació es pot consultar a través de les re-
gidories  d’Educació dels ajuntaments participants en el 
programa i al web www.ciudadespatrimonio.org
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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
www.spainheritagecities.com

 Facilitar el conocimiento de las 15 Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de España por parte de los 
escolares participantes.

 Concienciar a los escolares de la importancia de 
vivir en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

 Fomentar entre los escolares una actitud de ciu-
dadanía activa, promoviendo el conocimiento y dis-
frute del patrimonio urbano de la ciudad en la que 
viven.

 Impulsar experiencias didácticas que promuevan 
el uso de la ciudad como recurso educativo.

 Los grupos seleccionados para participar en este 
serán al mismo tiempo “Grupo Anfitrión”, encargado 
de acoger y enseñar su ciudad a otro grupo de esco-
lares procedente de otra Ciudad Patrimonio distinta 
de la suya, y  “Grupo Visitante” que viajará a la ciudad 
elegida de entre las 15 que forman el Grupo. 

Se pretende que la clase elegida como “anfitrio-
na” realice una labor de guía turístico y cultural del 
alumnado visitante, previo trabajo de recopilación de 
documentación e investigación, relacionando esta la-
bor divulgativa de mostrar su Ciudad Patrimonio con 
otros temas transversales educativos cono pueden 
ser: la convivencia, erradicación de la violencia, el pe-
ligro del consumo de drogas y alcohol, el fomento de 
la lectura, la creatividad, etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MODALIDADES DE 
PARTICIPACIÓN



NOM DEL CENTRE

ADREÇA POSTAL

POBLACIÓ

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC DEL CENTRE

GRUP SOL·LICITANT

NOM DEL PROFESSOR COORDINADOR

CORREU ELECTRÒNIC DEL PROFESSOR

TÍTOL DEL TREBALL DEL QUAL S’ADJUNTA EL GUIÓ

DESTINACIÓ DELS VIATGES PER CIUTATS PARTICIPANTS

ALCALÁ DE HENARES A SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

ÀVILA A CONCA

BAEZA A MÈRIDA

CÀCERES A CÒRDOVA

CÒRDOVA A CÀCERES

CONCA A ÀVILA

EIVISSA A TARRAGONA

MÈRIDA A BAEZA

SALAMANCA A ÚBEDA

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA A ALCALÁ DE HENARES

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA A SEGÒVIA

SEGÒVIA A TOLEDO

TARRAGONA A EIVISSA

TOLEDO A SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA

ÚBEDA A SALAMANCA

Cal lliurar la sol·licitud i el guió d’un treball relacionat amb el patrimoni 
de la ciutat, abans del 15 de desembre de 2016 al Departament o la 
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de la població del centre escolar 
del grup sol·licitant.
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