
 
 
 

                                                                                  
 
 

 

 
 

Segon Simposi cultural de la joventut sobre el 
patrimoni 

 
 

Per celebrar el Dia mundial de la diversitat cultural per al 
diàleg i el desenvolupament (21 de maig del 2019), la 
Comissió Nacional Grega per a la Unesco organitza un 
simposi per a la xarxa d’escoles associades de la Unesco 
que porta com a títol  Simposi cultural de la joventut sobre 
el patrimoni (The World Cultural Heritage Youth 
Symposium).  

 

L’activitat és organitzada pel Centre Europeu per a la Innovació, la Ciència i la Cultura 
de Grècia.  

Lloc:  Olímpia 
 
Dates:  del 10 al 14 d’abril del 2019 
 
Llengua de treball:  anglès 
 
Edat dels alumnes:  a partir de 12 anys 
 
Requisits: les delegacions que participen en el simposi han de preparar una presentació 
d’una durada màxima de 15 minuts sobre el patrimoni (tangible o intangible) d’Andorra 
(en PowerPoint, versió 2016) o en vídeo (VLC Media Player) amb el títol “Això és el meu 
patrimoni”. 
 
Tallers:  durant el simposi, els participants han de presentar en petits grups el patrimoni 
del seu país. 
 
Transport:  el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i la Comissió Nacional 
Andorrana per a la Unesco es fan càrrec dels bitllets d’avió, de l’entrada als museus i de 
l’estada de dos alumnes i d’un professor acompanyant, que serà el coordinador i la 
persona que anirà rebent la informació. L’escola s’ha de fer càrrec dels bitllets d’autobús 
fins a Barcelona. 
 
Allotjament i àpats: els alumnes s’allotjaran en habitacions de 2/3 llits. 
Els adults s’allotjaran en habitacions individuals o de dos llits. 
Els àpats que se serviran s’inspiren en la dieta mediterrània (inscrita a la llista del 
patrimoni cultural immaterial de la Unesco). 



 
Assegurances:  l’organització es fa càrrec d’una assegurança in situ. El Ministeri 
d’Educació i Ensenyament Superior i la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco 
es faran càrrec també d’una assegurança. 
Els alumnes han de tenir l’assegurança extraescolar. 
 
Data límit: la data límit per inscriure-s’hi prop del Ministeri d’Educació i Ensenyament 
Superior és el 14 de desembre del 2018. 
 
Criteris si hi ha més d’una candidatura: 

• El nivell de llengua anglesa dels alumnes 
• La presentació que es vol fer del patrimoni cultural d’Andorra (s’ha d’adjuntar un 

resum d’un foli del projecte que es vol presentar a Olímpia) 
• L’exposició oral   

 
Trobareu tota la informació en francès i en anglès a: 
 

http://olympiayouthsymposium.com/  

Per a més informació, us podeu adreçar a: 

Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior 
Àrea de Convenis i Relacions Internacionals 
Tel.: 743 300 
A/e: interescolars@govern.ad 
 
 
 
Sant Julià de Lòria, octubre del 2018 
 
 
 
  
 
 

 

 

 


