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Per celebrar el Dia mundial de la diversitat cultural 
per al diàleg i el desenvolupament (21 de maig del 
2023), el Simposi anual de la joventut sobre el 
patrimoni cultural mundial (World Cultural Heritage 
Youth Symposium) per a la Xarxa d’escoles 
associades de la Unesco enceta una nova edició. 

El Simposi està organitzat pel Club Cultural i 
Educatiu per a la Unesco de Grècia i la Comissió 
Nacional Grega per a la Unesco, amb la col·laboració 
de l’Acadèmia Olímpica Internacional. 

L’objectiu és reunir alumnes i professors d’arreu del 
món per promoure el coneixement i el respecte 
mutu entre les cultures. 

El Simposi se centra en la temàtica: “Sensibilitzar 
envers el patrimoni cultural en l’era digital”. 

Els objectius del Simposi són: 
• Que els alumnes tinguin l’oportunitat de presentar una part 

del patrimoni mundial (material o immaterial) i exposar les 
seves idees sobre com fer de la diversitat cultural una força 
per a la pau, la seguretat i el desenvolupament per a tothom.

• Que els alumnes interactuïn amb les altres delegacions per 
entendre les cultures i prendre consciència de la importància 
del patrimoni cultural mundial en els diferents àmbits: 
nacional, regional i global.

• Que els professors tinguin un paper de lideratge durant les 
sessions en col·laboració amb altres docents.

Per assolir aquests objectius i promoure la descoberta del 
patrimoni cultural mundial, l’organització del Simposi proposa 
a les delegacions de representar un país estranger. 

Selecció de la delegació d’Andorra
El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i la Comissió 
Nacional Andorrana per a la Unesco ofereixen a les escoles que 
formen part de la Xarxa d’escoles associades de la Unesco la 
possibilitat de presentar una proposta per participar en el Simposi. 
   

Jurat
Està format pel secretari de la Comissió Nacional 
Andorrana per a la Unesco i per una persona de l’àrea 
que gestiona la Xarxa d’escoles associades de la Unesco 
d’Andorra.

Lloc
Olímpia

Dates
Del 26 al 30 d’abril del 2023

Llengua de treball
Anglès

Edat dels alumnes 
A partir de 12 anys

Requisits de participació 
L’escola interessada a participar en el Simposi ha de preparar 
una presentació sobre un bé cultural (tangible o intangible) de 
la llista del patrimoni cultural de Portugal com a exemple de 
com es pot “Sensibilitzar envers el patrimoni cultural en l’era 
digital”.

Vegeu la llista a l’enllaç: https://whc.unesco.org/es/list/

La presentació ha de ser un PowerPoint (15 minuts - versió 2016) 
o un vídeo (10 minuts - VLC Media Player). 

L’escola guanyadora participarà en el Simposi i presentarà el 
seu treball en els tallers que s’hi duran a terme. 

Criteris de valoració
• La presentació del bé cultural (5 punts)
• L’exposició oral de la presentació en anglès (5 punts)

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 �ns a Barcelona.

Allotjament i àpats 
Els alumnes s’allotjaran en habitacions de dos o tres 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 també es faran càrrec 
d’una assegurança. Els alumnes han de tenir una assegurança 
extraescolar.

Data límit 
La data límit per presentar la proposta prop del Ministeri 
d’Educació i Ensenyament Superior és el 9 de desembre del 
2022.

Trobareu tota la informació en anglès a
 www.olympiayouthsymposium.com
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Per a més informació:

Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior
Àrea de Convenis i Relacions Internacionals
Tel. +376 743 300
interescolars@govern.ad
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