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 Promover o coñecemento das quince cidades 
patrimonio da humanidade de España por parte dos 
escolares participantes.

 Concienciar aos escolares da importancia de vivir 
nunha cidade patrimonio da humanidade.

 Fomentar entre os escolares unha actitude de 
cidadanía activa, promovendo o coñecemento e o 
goce do patrimonio urbano da cidade na que viven.

 Impulsar experiencias didácticas que promovan o 
uso da cidade como recurso educativo.

 Os grupos seleccionados para participar serán 
ao mesmo tempo “grupo anfitrión”, encargado de 
acoller e ensinar a súa cidade a un grupo de esco-
lares procedente doutra cidade patrimonio, e “grupo 
visitante”, que viaxará á cidade elixida de entre as 
quince que forman o Grupo.

Preténdese que a clase elixida como “anfitrioa” rea-
lice un labor de guía turístico e cultural do alumnado 
visitante, logo dun traballo de recompilación, docu-
mentación e investigación, relacionando este labor 
divulgativo de amosar a súa cidade patrimonio con 
outros temas transversais educativos como poden 
ser a convivencia, a erradicación da violencia, o peri-
go do consumo de drogas e alcol, o fomento da lec-
tura, a creatividade etc.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

MODALIDADES DE 
PARTICIPACIÓN



As quince cidades membros do Grupo de Cidades Patrimo-
nio da Humanidade de España (Alcalá de Henares, Ávila, 
Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Eivisa, Mérida, Sala-
manca, San Cristóbal da Laguna, Santiago de Compos-
tela, Segovia, Tarragona, Toledo e Úbeda), a través dos 
seus concellos, cumpren unha función promotora deste 
programa ofrecendo actividades educativas baseadas nos 
seus propios recursos que perseguen o descubrimento de 
novos conceptos e capacidades do alumnado, involucran-
do a outros axentes sociais e membros da comunidade 
e aproveitando os espazos físicos e as infraestruturas 
propias (bibliotecas, parques, transporte público, centros 
educativos, museos…)

PRESENTACIÓN

O programa AULA DE PATRIMONIO 
do Grupo de Cidades Patrimonio da 

Humanidade pretende que o alumnado 
que vive e estuda en calquera das quince 

que posúen esta distinción aprenda a 
coñecer e valorar o que significa este 
título outorgado pola UNESCO a través 
de actividades didácticas arredor  de 

cadansúa localidade e da organización de 
viaxes culturais de grupos de escolares a 

outras cidades patrimonio. 

DESTINATARIOS

 Grupos de escolares de centros educativos de Educación 
Primaria (5º e 6º) públicos, privados e concertados das cida-
des que conforman o Grupo de Cidades Patrimonio da Huma-
nidade de España.: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, 
Córdoba, Cuenca, Eivisa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal 
da Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, To-
ledo e Úbeda

 O grupo, ao inscribirse, acepta os emparellamentos de ci-
dades que a organización ten prefixado no folleto informativo 
do programa para a realización das viaxes de intercambio.
  O número de alumnos/as participantes por centro selec-
cionado limitarase ao grupo/clase (30 alumnos/as de media), 
acompañado de dous profesores/as.

 As viaxes, cunha duración de tres días e dúas noites, leva-
ranse a cabo dentro do mes de marzo de 2017, entre semana.

 A participación no programa é de balde, de xeito que os 
gastos da viaxe do grupo (transporte, aloxamento e manuten-
ción) á cidade seleccionada correrán por conta do Grupo de 
Cidades Patrimonio da Humanidade de España.

 Cada concello nomeará un comité de selección, que será o 
encargado de elixir ao grupo participante. Este comité basea-
rá a súa decisión, entre outros criterios, na orixinalidade e no 
interese da proposta de traballo que presenten os candidatos.
Máis información nos departamentos de educación dos 
concellos participantes no programa e en 
www.ciudadespatrimonio.org

 Para participaren no programa, os centros interesados deben 
de enviarlle ao Departamento de Educación do Concello de ca-
dansúa cidade a folla de inscrición adxunta, como tamén o guión 
dun traballo que estea relacionado co Patrimonio, antes do 15 de 
decembro de 2016. O tema elixido para o traballo será “A fun-
ción social do Patrimonio”, cuxo contido poderá encamiñarse 
cara os seguintes aspectos: os museos, a accesibilidade, o 
turismo, a creatividade, o patrimonio como recurso educativo 
ou o patrimonio como identidade cidadá/iconografía. 

 O grupo que resulte seleccionado deberá entregar aos or-
ganizadores o traballo anteriormente citado, xa plenamente 
desenvolvido, antes do 15 de febreiro de 2017. Este traballo 
será publicado no portal www.ciudadespatrimonio.org, no que 
todos os centros participantes no programa intercambiarán ex-
periencias e actividades preparatorias das viaxes.

 O grupo seleccionado será responsable do programa e com-
prométese a cumprir as seguintes obrigas:

• Debe traballar sobre o coñecemento da súa propia cidade.

• Debe preparar, con axuda e en coordinación co Concello, o 
programa de actividades do grupo escolar visitante. O Concello 
prestará ao centro anfitrión, en todo momento, apoio, forma-
ción e material necesario para preparar as visitas.

• Debe ser a referencia do grupo visitante para coñecer a ci-
dade. O seus escolares serán os seus guías/monitores e deben 
acompañar o centro que reciben en cada unha das súas activi-
dades durante a estadía.

CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN


