
 
 
 

                                                                                  
 

 

 
 

Tercer Simposi cultural de la joventut sobre el pat rimoni 
 
 

Per celebrar el Dia mundial de la diversitat cultural per al diàleg i el desenvolupament 
(21 de maig del 2019), el Centre Europeu per a la Innovació, la Ciència i la Cultura de 
Grècia, amb la col·laboració de la Comissió Nacional Grega per la Unesco i l’Acadèmia 
Olímpica Internacional, organitza el tercer simposi per a la xarxa d’escoles associades 
de la Unesco, que porta com a títol Simposi cultural de la joventut sobre el patrimoni 
2020 (World Cultural Heritage Youth Symposium 2020).  

El simposi és una contribució als objectius de l’Agenda 2030 per al desenvolupament 
sostenible (objectius 4.7 i 17).  

Els objectius són oferir als alumnes i als professors acompanyants dels països 
participants la possibilitat d’augmentar el seu coneixement cultural mutu, contribuir a la 
creació d’una nova generació de ciutadans units per la diversitat i crear un món més 
sostenible. 
 
El simposi del 2020 té com a lema “La confiança a través de l’educació”. Durant les 
sessions les delegacions han de participar en les activitats ofertes i col·laborar amb les 
altres delegacions. 
 
Com a objectius específics es vol:  
 

• Donar als alumnes l’oportunitat de presentar la cultura del  seu país. 
• Que els alumnes exposin les seves idees sobre la diversitat cultural. 
• Ajudar els estudiants a entendre les diferents cultures i a conèixer la importància 

del patrimoni mundial. 
• Invitar els alumnes a proposar què voldrien aprendre sobre el patrimoni mundial. 



• Donar als professors l’oportunitat de compartir experiències. 
• Oferir als alumnes i als professors participants la possibilitat de conèixer la 

cultura i la civilització de la Grècia antiga. 
 
Jurat: el jurat està format pel secretari de la Comissió Nacional Andorrana per a la 
Unesco, la coordinadora de la Xarxa d’Escoles Associades de la Unesco d’Andorra i un 
professor d’anglès que no provingui de cap de les escoles que vulguin prendre part en 
el simposi. 
 
Lloc:  Olímpia 
 
Dates:  de l’1 al 5 d’abril del 2020 
 
Llengua de treball:  anglès 
 
Edat dels alumnes:  a partir de 12 anys 
 
Criteris de valoració: 
 

• La presentació que es vol fer del patrimoni cultural d’Andorra  (en un PowerPoint) 
(6 punts).  

• Les activitats complementàries que es proposen: cançons, danses, música per 
donar a conèixer el patrimoni, objectes, etc. (4 punts). 

• L’exposició oral de la presentació en anglès (5 punts). 
 
 
Requisits de participació: quan s’hagi escollit l’escola que participarà, s’ha de fer una 
presentació d’una durada màxima de 15 minuts sobre el patrimoni (tangible i intangible) 
d’Andorra incidint sobre els béns inscrits a la llista del patrimoni mundial (PowerPoint, 
versió 2016) o un vídeo (VLC Media Player) amb el títol “La confiança a través de 
l’educació”.  
 
 
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 l’11 de desembre del 2019. 
 
 
Trobareu tota la informació en francès i en anglès a: 
 
 www.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 
interescolars@govern.ad 
 
 
Sant Julià de Lòria, octubre del 2019 
 
 


