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PRESENTACIÓ.  

L’Ajuntament de Tarragona, com a ciutat educadora, a través de l’Institut Municipal d’Educació, 

impulsa el Pla de Ciutat Educadora, desenvolupant el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), especialment 

des de la  publicació de les Ponències marc i les aportacions dels grups de treball, concretant els set 

eixos estratègics del Pla de ciutat educadora.  

Des de la incorporació de la ciutat a l’Associació Internacional de les Ciutats Educadores, el Pla de 

Ciutat Educadora s’ha desenvolupat de forma transversal, en cooperació amb els departaments 

municipals implicats en els temes plantejats,  a través d’un seguit de programes i activitats que es 

presenten a continuació com a relació d’experiències de Tarragona .  
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I. ETAPA INICIAL DE CIUTAT EDUCADORA  

 

1. Experiències presentades a la primera trobada de constitució del moviment i 

l’Associació de Ciutats Educadores  (Barcelona desembre de 1990) on Tarragona va participar de 
forma activa amb la presentació de quatre activitats: 

o Explorar la ciutat: activitat on es va treballar l'anàlisi de l'estructura urbana. Fou 

realitzada pel Camp d'Aprenentatge de Tarragona, amb la col·laboració del Departament 

d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

o Teatre a l'Escola: patrocinat per l'Ajuntament i la Diputació, amb la col·laboració del 

Centre de Recursos Pedagògics i la coordinació del Grup Zàlata, companyia de Teatre.  

o La Plàstica a l'Escola: programa del Departament Municipal d'Ensenyament de 

Tarragona. 

o La Música a l'Escola: programa del Departament Municipal d'Ensenyament de 

Tarragona. 

 

2. ALTRES JORNADES I EXPERIÈNCIES: 

1 Jornada Coresponsabilitat dels Ajuntaments amb l'educació (2005), amb la 

Taula rodona sobre "Els Ajuntament i la corresponsabilitat en l'educació".  

2 Els infants són ciutadans – Conselleria d’Ensenyament 

3 I Jornada Educació i ciutat educadora – Conselleria d’Ensenyament  (2006) 

4 Exposició In-ÚTIL?!!! (Agenda 21 escolar)  

5 El dia de ciutat educadora al Parc Infantil de Nadal de Tarragona 

6 La lletra petita – Programa de foment de la literatura entre els infants (2006-2007) 

7 Jornada anual del CEM – Primera Infància i Educació (2006) 

8 Santa Tecla a les Escoles  (2004 – 2022) 

9 II Jornada Educació i Ciutat Educadora (2007) 

10 PiCanteRols  EMM – IMET (2006 – 2022) 

 

 

II. RELACIÓ D’EXPERIÈNCIES SELECCIONADES COM A BONES 
PRÀCTIQUES PRESENTADES EN LA TROBADA DE LA Ret Estatal de Ciutats 

Educadores (RECE) Gandia 2013 
 

1) “El cuento como un acto de comunicación, expresión y participación" – Llar 

d’Infants Municipal la Taronja)  

2) “El Serrallo un lugar de cuento. La memoria de los pescadores” – Museu del Port 

i Biblioteca Pública. 

3) “El Miracle, escuela literaria y creativa” – Escola El Miracle  

4) “Del pati al Jardí, un espai ple de possibilitats” – Llar d’Infants El Miracle 

5) “Senyalització dels edificis i monuments de la Par Alta amb còdis QR” – Institut 

Torreforta  
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6) "Dossier de  activitats pedagògiques", DAP presentat per l’ IMET – PEC  

 
III. RECULL DE JORNADES, PROGRAMES LOCALS I EUROPEUS I ESDEVENIMENTS DE 

CIUTAT EDUCADORA. 

Jornades del PEC en 

coordinació amb CEM 

(Consell escolar Municipal) 

- Coresponsabilitat dels 

Ajuntaments amb l’Educació 

- Jornada Primera Infància i 

Educació, 2006. 

 

Jornades del PEC en el marc 

de les IV Jornades  

d’Educació de la FCEP-URV, 

(2007). 

 

 

 

 

 

Jornada Transicions Juvenils 

Escola-Treball (2007) 

en coordinació amb el servei 

municipal d’ocupació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fira d’Educació per a la 

Mobilitat segura” i  

Jornada en el marc de la  

“Fira d’Educació per a la 

Mobilitat segura”, 2008 

En el 150è aniversari de la 

Guàrdia urbana de Tarragona. 
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Jornada: Ciutat Educadora i programes 

Europeus d’Educació, col·laboració amb 

Europe Direct, centre de referència i punt de 

contacte per a informar a la ciutadania sobre la 

UE. Participació del PEC en el Regional Debate 

“Education: Perspectives and Challenges in 

Europe” Nice 06th November 2009. 

 

Tríptic Tarragona Ciutat 

Educadora i Projecte 

Educatiu de Ciutat PEC 

Codi QR del PEC 

Participa en Programes 

Europeus amb diversos 

reconeixements de qualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Dia de ciutat educadora al 

Parc infantil de Nadal 

Nomenada bona pràctica per 

l’AICE i inclosa en Banc 

d’experiències de bones 

pràctiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marc del programa de 

“Lletres a taula: La Lletra 

petita”, per a centres escolars, 

es presentada i nomenada com 

pràctica exemplar a la trobada 

RECE de Donosti 2007. 

 

 

                    

Exposició “INUTIL” 

Agenda 21 escolar 

PEC – Ciutat educadora 
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PLA EDUCATIU D’ENTORN  

EN EL CONTEXT DEL PLA DE 

CIUTAT EDUCADORA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA  

“CONÈIXER LES CIUTATS PATRIMONI” 

(10a edició - 2010)  

 

Col·laboració amb la conselleria de 

Patrimoni – Museu d’Història de 

Tarragona i el Grup de Ciutats 

Patrimoni de la Humanitat. 

 

 

 

Convocatòria 10a edició – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apadrinament del balcó del 

Mediterrani pels escolars de 

Tarragona 2010. 

 

Trobada escolar al Balcó del Mediterrani, 

amb motiu de la seva restauració, amb 

una activitat musical de percussió 

interpretada en conjunt per un grup de 

centres escolars de Tarragona, com acte 

d’apadrinament on l’alcalde  va 

inaugurar i deixar constància  en una 

placa commemorativa.   

 

 

 

 

Placa de l’Apadrinament. 

Experiència seleccionada:   

Bones pràctiques de Ciutat 

Educadora, a la trobada de la 

RECE a Alcalá de Guadaíra 2011  
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PiCantaRols. Educació 

musical a les Llars d’Infants. 

Experiència seleccionada:   

Bones pràctiques de Ciutat 
Educadora.  
Parteix del programa, la  Música  a les  
Escoles" (1979) que s’amplia amb la 
creació de l’Escola Municipal de 
Música (1994). 

 

 

Adreçat a l’alumnat, mestres i 
famílies.  
Es fonamenta en el concepte 
d’una educació musical com 
eina al servei de la  formació 
integral de les persones. 
Planteja la   música com una eina 
valuosa a través de la qual 
comunicar-nos amb els infants,  

relacionar-nos amb  les  families i sentir i valorar la  música  d’una 
forma diferent d’acord als esmentats criteris profesionals. 
 

 
COMENIUS REGIO 
Orleans – Tarragona 2010 - 2012 
 

Placa del Jardí Ana Dols a 

l’Escola de Pràctiques amb les 

varietats de l’època romana.  

 

 

COMENIUS REGIO 

Orleans – Tarragona  

Activitats i equip tècnic d’Orleans i 

Tarragona: IMET, E. de Pràctiques, 

ICE-URV, Museu d’Història de 

Tarragona i MNAT. 

      

 

 

 

 

 

COMENIUS REGIO 

Biodiversité - Jardins romains et Jardins 

de Loire 

Ha obtingut per part de l’OAPEE  la 

qualificació  

 

Publicat a la base de dades  

dels Programes Europeus  

http://www.europeansharedtreasure.eu/

search.php?txt_town=TARRAGONA 

 

E. de PRÀCTIQUES: http://blocs.xtec.cat/comeniusregio/  

COM REG – ICE: http://www.ice.urv.cat/blog/comeniusregio/media/  

MNAT  http://www.mnat.cat/exposic/paradisus/pres.htm  

IMET:http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/ensenyament/no

ticies/cooperacio-educativa-entre-orleans-i-tarragona 

 

Invitació a la inauguració  

de l’Exposició “Paradisus”  

al MNAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europeansharedtreasure.eu/search.php?txt_town=TARRAGONA
http://www.europeansharedtreasure.eu/search.php?txt_town=TARRAGONA
http://blocs.xtec.cat/comeniusregio/
http://www.ice.urv.cat/blog/comeniusregio/media/
http://www.mnat.cat/exposic/paradisus/pres.htm
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/ensenyament/noticies/cooperacio-educativa-entre-orleans-i-tarragona
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/ensenyament/noticies/cooperacio-educativa-entre-orleans-i-tarragona
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EXPOSICIÓ “PARADISUS”  

EN EL MUSEU NACIONAL 

ARQUEOLÒGIC MNAT 

 

Premi Musa, de la revista 

Auriga 

XX Premis Auriga a 

exposicions temporals sobre el 

món antic. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

http://www.auriga.cat/index.php/premis-auriga/10-premis-auriga  

 

COMENIUS REGIO D’ORLEANS I 

TARRAGONA  

CARTELLS DE LES 

EXPOSICIONS  

D’ORLÉANS al Muséum 

d’Orléans i a Tarragona al MNAT  

        

COMENIUS REGIO: 

BIODIVERSITAT, Jardins 

Romans i Jardins del Loira  

 

ELS HORTS ESCOLARS I 

COMUNITARIS 

JORNADA a l’IMET (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auriga.cat/index.php/premis-auriga/10-premis-auriga
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ALTRES RECONEIXEMENTS 

del programa Comenius 

Regio - ORLEANS i 

TARRAGONA  

 

- A Orleans bona pràctica a la trobada de l’Agence Europe 

Education Formation France, à Bordeaux, en el programa 

"Citoyenneté européenne: placer les jeunes au cœur des initiatives 

locales". 

- “Prix de la Ville Euro-citoyenne 2012” atorgat pel “Ministère des 

Affaires étrangères et européennes”.  

- Jornada Comenius Regio. (estatal) El Programa Comenius Regio ha 

estat seleccionat entre els quatre de tot l’Estat per a presentar com a 

bona pràctica. (11/03/2013) a la FEMP (Madrid) 

http://www.femp.es/files/11-4138-

fichero/Programa%20Comenius%20Regio.pdf 

 

Comenius Regio 

ORLEANS – TARRAGONA  

 

Unitats didàctiques  

US PORTEM A L’HORTUS, 

activitat en la Vil·la romana dels 

Munts. Materials per a l’activitat 

Activitats entorn al coneixement del context natural en època romana des del MNAT

Realitzacions a Tarragona:
· Realització del taller permanent “Us portem a l’hortus!”, a la Vil·la romana dels Munts (Altafulla) 
(Escola de Pràctiques, ICE-URV, IMET i Museu Nacional Arqueològic de Tarragona).

 

 

 

Comenius Regio 

ORLEANS – TARRAGONA  

 

Unitats didàctiques per a 

l’activitat  

US PORTEM A L’HORTUS 

Vil·la romana dels Munts 

(moments de les activitats)  

 

 

Activitats entorn al coneixement del context natural en època romana des del MNAT

Realitzacions a Tarragona:
· Realització del taller permanent “Us portem a l’hortus!”, a la Vil·la romana dels Munts (Altafulla) 
(Escola de Pràctiques, ICE-URV, IMET i Museu Nacional Arqueològic de Tarragona).

 

 

http://www.femp.es/files/11-4138-fichero/Programa%20Comenius%20Regio.pdf
http://www.femp.es/files/11-4138-fichero/Programa%20Comenius%20Regio.pdf
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MAPA MENTAL DELS ÀMBITS 

D’ACTUACIÓ DE TARRAGONA 

CIUTAT EDUCADORA 

 

Presentat a la Jornada  

La Smart City, una ciutat 

eficient i Educadora 2012. 

 

 

“ART: ÀNIMA DE LES CIUTATS 
EDUCADORES” 
 

Presentat a la Jornada  

La Smart City, una ciutat eficient i 

Educadora 2012. 
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JORNADA: LA SMART CITY, 

Una ciutat eficient i educadora  

 

EL JARDÍ VERTICAL  

 

A la Jornada s’han presentat les 

visites escolars al Jardí 

Vertical presentades i guiades 

per la conselleria de Medi 

Ambient.  
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JORNADA PARTICIPATIVA DEL 

PROJECTE EDUCATIU DE 

CIUTAT –  

LA SMART CITY COM A CIUTAT 

EFICIENT I EDUCADORA 

 

El PEC, entitats participants i la 

comunitat escolar presenten 

llurs projectes tecnològics en un 

context mobile learning i  

SMART GREEN CITY 

 

EXPOSICIÓ  

“La energía nos mueve. 

Ciencia para una energía 

más limpia, sostenible y 

accesible”  

 

cedida pel 

Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas  

 

 

 

  

MOBILITAT ESCOLAR  

Targeta de Transport per a 

Escolars  TTE 2008-2022   
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2013 

5è aniversari de la TTE 

 

Inici del curs 2007 – 2008 amb 6.630 viatges (projecte pilot maig i juny)  

1r CURS 2008-2009, de P4   a 1r d’ESO - 254.014 viatges  

2n CURS 2009-2010, de P4 a 3r d’ESO - 394.486 viatges 

3r CURS 2010-2011, de P4 a 4t d’ESO - viatges 

4t CURS 2011-2012 (plena implantació a l’educació obligatòria) 

5è CURS 2012-2013 

La Targeta de Transport per a 

Escolars de Tarragona TTE   

 

juntament amb la  

T Avança i la Calculadora 

d’emissions de CO2 del web 

de l’EMT 

ha estat  reconeguda com a 

bona pràctica d’estalvi energètic 

i cooperació a la reducció de les 

emissions de CO2  

 

    
european mobility week 

The campaign Register promotional action 
Mobility Plans Award News & Press 
 

 

La Targeta de Transport per a Escolars (TTE), adreçada a alumnes d’Educació Primària des de P4 i els d’ESO, 
després de cinc anys de serveis, segueix aportant estalvi econòmic a les famílies, estalvi energètic a la ciutat 
de Tarragona i ajudant a les escoles i altres agents educatius en la realització d’activitats educatives.  
Promou i educa en l’hàbit de l’ús del transport públic, cooperant a l’ESTALVI ENERGÈTIC I LA 
SOSTENIBILITAT.  
 
DADES DE L’ESTUDI DE LA FASE INICIAL, A CÀRREC DE LA URV sobre l’estalvi energètic de la TTE 
En els primers dos mesos de prova pilot, amb 5è i 6è d’Educació Primària, s’ha obtingut un estalvi diari de 
39 litres de gasolina i 43 litres de gasoil, que considerant que el  calendari escolar té 178 dies lectius suposa 
un estalvi de 6.942 litres de gasolina (64.8 MWh/any) i 7654 litres de gasoil (78.3 MWh/any).  
 
Aquestes xifres es podrien veure augmentades, ja que en l’estudi s’ha considerat que els escolars només 
realitzen 2 viatges al dia, un d’anada i un de tornada de l’escola. Tot i que segurament hi ha casos en què els 
alumnes van a dinar a casa i, per tant, fan més viatges. 
 
L’estudi de l’ús de la TTE constata un major impacte sobre l’estalvi total de combustible s’obté en la franja 
d’alumnes les llars dels quals es troben entre 3 i 6 quilòmetres de distància des de l’escola. Tot i que aquests 
alumnes representen un 8,3% del total dels alumnes, són els que estan més disposats a canviar els seus 
hàbits de mobilitat (12%) i també els que tenen una distància major fins a l’escola. La contribució a l’estalvi 
dels alumnes que es troben a menys de 250 m del centre educatiu és nul·la, ja que gairebé la totalitat van 
caminant.  
 
També és nul·la, segons l’estudi realitzat, la contribució dels alumnes que es troben a més de 6 km de 
distància que, tot i ser un col·lectiu petit (3,9% del total d’alumnes), són els que més empren el vehicle privat, 
més distància recorren i menys estan disposats a canviar els seus hàbits de mobilitat. 
 

http://www.mobilityweek.eu/
http://dotherightmix.eu/campaign/about
http://dotherightmix.eu/action/about
http://dotherightmix.eu/award/about
http://dotherightmix.eu/press-corner
http://dotherightmix.eu/
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
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1/07/2013 Jornada 
mobilitat 
juvenil –  
Alemanya – 
Tarragona  

Tècnic municipal d’Osnabruck,  
Oficina Europe Direct 
 Sessió mati adreçada als Directors 
dels Instituts de Formació 
professional, institucions i entitats. 
Sessió de tarda adreçada a joves  

Ha generat classes d’alemany als 
instituts i l’inici d’un programa 
d’estades en pràctiques a Alemanya, 
per part d’estudiants de Tarragona.  

 

 

 

 

 

 
DOSSIER D’ACTIVITATS 
PEDAGÒGIQUES DAP  
 
Acte de presentació del nou disseny 
incorporant opcions d’imatge, 
multimèdia, enllaços amb la internet 
i les xarxes socials.  
 

          

ACTIVITATS A L’ESCOLA 
ACTIVITATS EN 

CENTRES NO 
ESCOLARS 

 
ACTIVITATS DE 

 CIUTAT EDUCADORA 
(selecció transversal)  

 
PROGRAMES 
EDUCATIUS 
EUROPEUS 

 

UD 
complementàries 

del currículum 

Activitats 
extracurriculars 

DESPLEGABLE  
ADREÇAT A: 
 
- Educ. Infantil 0-3  
- Educ. Infantil 3-6 
- Educ. Primària, c. 

inicial 6-8 
- Educ. Primària, c. 

mitjà 8-10  
- Educ. Primària, c. 

sup. 10-12  
- ESO 1r cicle 12-

14  
- ESO 2n cicle 14-

16  
- Batxillerat 
- Educació Especial  
- Ens. Permanent 

d’Adults 
- Cicle Formatiu 

Grau Mitjà 
- Cicle Formatiu 

Grau Superior 

DESPLEGABLE  
ADREÇAT A: 
 
- Educ. Infantil 0-3  
- Educ. Infantil 3-6  
- Educ. Primària, c. 

inicial 6-8  
- Educ. Primària, c. 

mitjà  8-10  
- Educ. Primària, c. 

sup. 10-12  
- ESO 1r cicle  12-

14  
- ESO 2n cicle 14-

16  
- Batxillerat 
- Educació Especial  
- Ens. Permanent 

d’Adults 
- Cicle Formatiu 

Grau Mitjà  
- Cicle Formatiu 

Grau Superior 

DESPLEGABLE  
EDUCACIÓ PER 
COMPETÈNCIES: 
 
- Aprendre a 

aprendre (escolar 
i orientació al 
llarg de la vida) 

- Artística i cultural  
- Autonomia, 

iniciativa 
personal i esperit 
emprenedor  

- Comunicativa 
lingüística i 
audiovisual  

- Coneixement i 
interacció amb el 
món físic 

- Llengües 
estrangeres 

- Matemàtica 
- Salut, creixement 

personal, 
emocional i físic    

- Desenvolupament 
social, cívic 

- Tecnologies de la 
Informació i del 
Coneixement  

DESPLEGABLE  
SECTORS: 
 
- Col·laboració. Educativa 

formal i no formal, i 
permanent  

- Xarxes de serveis i del 
teixit social  

- Esdeveniments, jornades, 
congressos, trobades...  

- Familiar i Ciutadania  
- Primera infància, joventut, 

gent gran 
- Persones amb necessitats 

especials 
- Projecte Àgora temàtica de 

l’educació – RECE 
 
 
ÀMBITS:  
 
-  Valors, participació, 

civisme, governança i 
mediació 

-  Benestar i salut 
- Cohesió social i voluntariat 
- Cultura urbana, espais, 

agents, recursos 
educatius de la ciutat. 

- Educació i patrimoni 
- Sostenibilitat – Agenda 21  
- Desenvolupament social, 

comunitari econòmic i 
laboral sostenible 

DESPLEGABLE  
I. PROGRAM. 
coord. Aj. 
 
- COMENIUS REGIO  
- GRUNDTVIG 
- LEONARDO DA 

VINCI  
- ERASMUS  
- ALTRES – 

convocatòries 
específiques  

 
II – ANUNCIS  
 
- Taulell cerca 

partners  
-  Convocatòries en 

curs  
-  Enllaços i 

diversos  
-  Bones pràctiques 

Tarragona i 
externes. 

-  Informació de 
programes i 
projectes en 
curs.  
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IV. RELACIÓ CRONOLÒGICA DELS ESDEVENIMENTS RELLEVANTS, JORNADES PEC i principals 
activitats i esdeveniments de Ciutat Educadora. 
 

 

ANY JORNADES I ESDEVENIMENTS PEC Tema 

2005 
Portal de les Jornades PEC – Ciutat 
Educadora  

PORTAL GENERAL  

26/11/2005 
Jornada Coresponsabilitat de 
l'Ajuntament amb l'Educació 

Educació i ciutadania  

L’Educació més a prop 

23/3/2006 

I Jornada Educació i ciutat 
educadora  

Col·laboració  

III Jorn. Educació. FCEP – URV 

http://w10.bcn.es/APPS/eduportal/pubFitxerAc.do?id

doc=15500  

2/12/2006 Jornada Primera Infància i Educació 25 ANIVERSARI LLARS INFANTS DE TARRAGONA  

22/3/ 2007 II JORNADA EDUCACIÓ I CIUTAT 
EDUCADORA  

Col·laboració IV Jornades d’Educació FCEP  

10/11/2007 
Jornada: Transicions Juvenils Escola 
– Treball  

 

Educació i treball  

5/04/2008 Jornada: Ciutat Educadora i 
mobilitat segura i sostenible. 

Educació i mobilitat  

23/05/2009 
JORNADA: CIUTAT EDUCADORA I 
PROGRAMES EUROPEUS 
D’EDUCACIÓ 

Programes Educatius Europeus 

11/09/2011 
Inauguració de l’Hortus 
experimental de la Vil·la de Els 
Munts (Altafulla) 

Programes Educatius Europeus 

http://blocs.xtec.cat/comeniusregio/  

17/02/2011 Jornada d'Anàlisi i Reflexió de les 
Polítiques Locals d’Educació 

 

28/03/2012 

JORNADA ELS HORTS ESCOLAR I 
COMUNITARIS  
Una opció per cultivar els lligams 
socials dels centres escolars i la 
comunitat.  

Comenius Regio Orleans- TGNA 

http://www.ice.urv.cat/blog/blog/2012/03/22/tr

obada-dhorts-escolars-i-comunitaris-dorleans-a-

tarragona/ 

2010-2013 

Distinció STAR PROJECT  
publicat a la Base dades Projectes 
Europeus 

Comenius Regio Orleans- TGNA 

http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.p

hp?id_project_base=2010-1-FR1-COM13-14547 

30/03/2012 

Exposició “PARADISUS”.  
Jardins i plantes medicinals de 
Tàrraco a Orléans. 

Progr. Europeu  Comenius Regio  

Dossier premsa: 

http://www.mnat.cat/exposic/paradisus/Dossier

PremsaParadisus.pdf 

http://blocs.xtec.cat/comeniusregio/ 

28/06/2012 Presentació nou disseny i 
prestacions del DAP 

Eines PEC  http://imet.tarragona.cat/dap2 

28/06/2012 
Presentació treball: Jóvenes frente 
al cambio climàtico  

Projecte de l’Institut Pere Martell  

http://www.jovenesfrentealcambioclimatico.com/ 

http://jornada_cem.tarragona.cat/
http://jornada_cem.tarragona.cat/
http://w10.bcn.es/APPS/eduportal/pubFitxerAc.do?iddoc=15500
http://w10.bcn.es/APPS/eduportal/pubFitxerAc.do?iddoc=15500
http://jornada_pec.tarragona.cat/presentacio.html
http://blocs.xtec.cat/comeniusregio/
http://www.ice.urv.cat/blog/blog/2012/03/22/trobada-dhorts-escolars-i-comunitaris-dorleans-a-tarragona/
http://www.ice.urv.cat/blog/blog/2012/03/22/trobada-dhorts-escolars-i-comunitaris-dorleans-a-tarragona/
http://www.ice.urv.cat/blog/blog/2012/03/22/trobada-dhorts-escolars-i-comunitaris-dorleans-a-tarragona/
http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2010-1-FR1-COM13-14547
http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2010-1-FR1-COM13-14547
http://www.mnat.cat/exposic/paradisus/DossierPremsaParadisus.pdf
http://www.mnat.cat/exposic/paradisus/DossierPremsaParadisus.pdf
http://blocs.xtec.cat/comeniusregio/
http://imet.tarragona.cat/dap2
http://www.jovenesfrentealcambioclimatico.com/
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23/09/2012 

Inauguració del Jardí romà, Dra. 
Ana Dols,  
Escola de Pràctiques  

Comenius Regio - Orleans – TGNA 

http://blocs.xtec.cat/comeniusregio/2013/03/15/

comenius-regio-el-projecte/ 

5/11/2012 

 I JORNADA  
La Smart city una ciutat eficient i 
educadora  

Ciutat educadora i sostenibilitat 
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleri
es/ensenyament/participacio/jornada-la-smart-
city-una-ciutat-eficient-i-educadora 
http://www.ice.urv.cat/blog/blog/2012/10/31/62/ 

11/03/2013 

Jornadas de difusión de proyectos 
Comenius Regio, OAPEE - Madrid,  
El Proyecto de Tarragona:  
“Biodiversitat. Jardins romans i 
jardins del Loira”, presentado 
como referencia de buenas 
prácticas, a nivel estatal. 

Exposició de l’experiència en la Jornada  

Programes Educatius Europeus en la 

Federación Española de Municipios y Provincias 

http://femp.es/files/11-4138-

fichero/Programa%20Comenius%20Regio.pdf 

15/05/2013 

Jornada Europa a les Escoles 
Celebració del Dia d’Europa  

Programes Educatius Europeus 
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleri
es/ensenyament/noticies/la-jornada-europa-a-
les-escoles-mostra-els-projectes-europeus-de-
les-escoles-de-tarragona 

 

25/04/2013 

 IV FÒRUM D’ACTUALITZACIÓ EN 
DRET LOCAL - URV 

Taula Rodona: “Anàlisi de casos pràctics” 

 

05/2013 

JORNADA: PROGRAMES 
EUROPEUS ALS AJUNTAMENTS 

Comenius Regio com experiència educativa 

2013 -2015 

Programa europeu: Comenius 
Regio amb Mikolow (Polònia): 
Qualificació d’excel·lent en 
l’avaluació dels projectes Comenius 
Regio, per part del SEPIE.  

Tema: “Key competences”  
Participants: IMET - Instituts Vidal i Barraquer, 
Comte de Rius, Pere Martell i Cal·lípolis, Col·legi 
Públic d’Educació Especial Sant Rafael, ICE_URV, 
Oficina municipal Europe Direct. 

2017- 2018 

KEY ACTION 2 – COOPERATION FOR 
INNOVATION AND THE EXCHANGE OF 
GOOD PRACTICES 

- Participants of the project are guidance counselors, 
psychologists, teachers, coaches, trainers and 
administrative staff employed by the partner 
organizations. 
- Project coordinator – Foundation Family Center – 
Poland. Col·labora IMET 
- Project partners – Italy, Portugal, Spain. 

2- 6 maig 2017 

“ Mentoring, Coaching and Counseling 
for Seniors” 
Project: Tailored offers for adults – 
Fingerprints Learning 
In may 2015 has completed the first 
phase of the project actions Tarragona, 
city friend of the elderly: the phase of 
participation.  

Are collected opinions, experiences and contributions 
in relation to the areas of: outdoor spaces and 
buildings; Transport; Housing; Social participation; 
Respect and social inclusion; Civic activity and work; 
Communication and information, and health and social 
services. 

20-24 /3/ 
2017 

 
9 -13 /05 / 
2022 

 

University College of Enterprise and 
Administration in Lublin 

Catalan Week in Lublin, event for 
students, staff and partners from 
others institutions 

- Presentation of Tarragona as a city where the 
historical heritage of the old Roman city (Tarraco) lives 
with the innovative industry, the contemporaneous 
culture, the international tourism, and commerce 
- Presentation of the actual Programs and Projects of 
Tarragona city 

http://blocs.xtec.cat/comeniusregio/2013/03/15/comenius-regio-el-projecte/
http://blocs.xtec.cat/comeniusregio/2013/03/15/comenius-regio-el-projecte/
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/ensenyament/participacio/jornada-la-smart-city-una-ciutat-eficient-i-educadora
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/ensenyament/participacio/jornada-la-smart-city-una-ciutat-eficient-i-educadora
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/ensenyament/participacio/jornada-la-smart-city-una-ciutat-eficient-i-educadora
http://www.ice.urv.cat/blog/blog/2012/10/31/62/
http://femp.es/files/11-4138-fichero/Programa%20Comenius%20Regio.pdf
http://femp.es/files/11-4138-fichero/Programa%20Comenius%20Regio.pdf
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/ensenyament/noticies/la-jornada-europa-a-les-escoles-mostra-els-projectes-europeus-de-les-escoles-de-tarragona
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/ensenyament/noticies/la-jornada-europa-a-les-escoles-mostra-els-projectes-europeus-de-les-escoles-de-tarragona
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/ensenyament/noticies/la-jornada-europa-a-les-escoles-mostra-els-projectes-europeus-de-les-escoles-de-tarragona
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/ensenyament/noticies/la-jornada-europa-a-les-escoles-mostra-els-projectes-europeus-de-les-escoles-de-tarragona
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V. PROGRAMES ESDUCATIUS ESCOLARS ACTIUS. 

Es poden consultar al web de IMET  

 

N PROGRAMA /Data inicial DESCRIPCIÓ 
1 Escoles verdes de Tarragona.  

A partir de 2006. 
Agenda 21 escolar i programa: Horts i jardins escolars. 
Trobada comarcal periòdica de Centres, docents  i alumnat 

2 Visites escolars a l’Ajuntament i el 
refugi antiaeri 

 

3 L'artista va a l'escola.  
4 First Lego League Activitat en alternança anual entre Tarragona i Reus 

5 Tutoria Entre Iguals: TEI.  (2016-17) Prevenció dels assetjaments i conflictes. 

6 MEduTarraco   
 

Contingut: Projecte de geolocalització i coneixement 
del Patrimoni Tarragona 
Activitat d’accés lliure a l’aplicatiu en grups i famílies 

 Anella  Verda (2016) Promoció i formació del professorat 

 Dia d'Europa.   En col·laboració amb l’Oficina municipal Europe Direct. 

 Visites escolars a l’Ajuntament  
 

 

 

PROGRAMES EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS I ENTITATS: 

 

1. Nit Europea de la Recerca 29 setembre  (2017) 

 

2.  Activitats amb la comunitat xinesa de Tarragona. (2017-18) 

- Any nou xinès: Festa i cursa ciutadana 

- Activitats setmanals per a escolars sobre cultura i llengua xinesa. 

 

3. Jornades Fem Matemàtiques en diverses edicions al Tinglado del Port i Plau Firal i de 

Congressos en col·laboració amb el Congrés Català d’Educació Matemàtica. (2019- 2021) 
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VL.   JORNADES DE MEDIACIÓ A TARRAGONA 
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VII. DIA ESCOLAR DE LA NO-VIOLÈNCIA I LA PAU) 
 

10 ANIVERSARI DE LA CELEBRACIÓ  DEL DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU (DENIP) 
Durant aquests deu anys, dins del projecte d’educació per la Pau, s’han anat desenvolupant propostes que, 
cada vegada més, han volgut posar en el centre de les accions l’alumnat, implicant-lo i facilitant el seu 
posicionament enfront de qüestions i problemes de la nostra societat. 
 
Curs 2012-2013 
“Un cop de mà per la Pau” 
Exposició amb els treballs plàstics realitzats entorn del tema de la pau per les escoles de Bonavista, Camp Clar, 
Cèsar August, Els Àngels, Estela, Floresta, Marcel·lí Domingo,  Mediterrani, Miracle, Pau Delclòs, Pax, 
Pràctiques, Saavedra, Sant Pere i Sant Pau, Sant Rafael, Serrallo, Solc i  Torreforta, presentada a la seu de 
l’IMET del 30 de gener a l’1 de març de 2013.  
En l’acte d’inauguració va ser interpretat “El Cant dels Ocells” a càrrec d’una alumna de violoncel de l’Escola 
Municipal de Música de Tarragona. 
 
Curs 2013-2014 
Celebració conjunta del DENIP, concretada en l’acte “Contes i cançons per la Pau”, que va ser el reflex de tots 
els treballs realitzats pel conjunt de centres participants amb: 
Exposició “Arts per la Pau”.  
 
Curs 2014-2015 
Acte de celebració conjunta dels centres educatius de Tarragona del DENIP (Dia Escolar de la No-violència i 
la Pau) “La PAU és la clau!”. 
 
Murs per la Pau 
Treball creatiu que tenia per objectiu mostrar en diferents espais urbans de Tarragona les propostes entorn 
de la Pau dels centres educatius participants en el projecte, en aquesta ocasió amb la col·laboració dels 
alumnes de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona. 
 
Curs 2015-2016: 
Celebració conjunta del DENIP “Lletres per la Pau”, celebrat el divendres 29 de gener de 2016 amb l’Exposició 
“Murs per la Pau”.  
Com a continuïtat del projecte i durant el segon trimestre del curs es va portar a terme la proposta “Murs per 
la Pau” amb la presentació conjunta de tots els treballs en un acte a la plaça Verdaguer el 12 d’abril.  
 
Curs 2016-2017: cinc anys d’Educació conjunta per la Pau  
“Cartes per la Pau” 
A partir d’una proposta de l’Escola de Pràctiques de Tarragona, es va desenvolupar durant el primer trimestre 
del curs i es va concretar l’intercanvi de correspondència entre els alumnes de les escoles de Tarragona amb 
els nens i nenes del Camp de refugiats de Petra Olympous, a Grècia. 
Es van realitzar més de 800 cartes escrites en català, castellà, anglès (la major part, per facilitar la comunicació) 
i Braille.  
Celebració conjunta del DENIP 2017, concretat en l’acte “Cartes per la Pau”. 
 
Curs 2017-2018: L’Educació per la Pau  
Acte conjunt del DENIP 2018, realitzat sota el lema “La convivència s’aprèn”.  
Activitat en xarxa realització de “La cadena de la convivència”. 
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Tots els participants van ser amfitrions d’un centre i també van ser visitants d’un altre. Van rebre en la seva 
escola a companys i companyes d’un altre centre i van conèixer, de la mà d’uns altres companys i companyes, 
un centre que no coneixien. 
 
Curs 2018-2019: “Celebrem la diversitat!” 
Proposta que parteix de la realitat a les aules i a la nostra societat, formada per persones de diferents 
procedències, diferents llengües, cultures, religions, costums, músiques...  
 
Curs 2019-2020: “La igualtat s’ha de viure. La igualtat s’ha de veure!” 
 
Curs 2020-2021: Un curs difícil: la pandèmia ens va fer “Repensar el món!” 
“Repensem el món! Avui és més necessari que mai”. Tot l’acte es pot veure a: 
https://youtu.be/tKfuMS4mGE8 
 
Programa de formació per a docents en desenvolupament sostenible i crisi climàtica. 
 
Curs 2021-2022: “El teu consum pot canviar el món!” 
 
Celebració conjunta del DENIP: Acte conjunt de caràcter simbòlic de celebració del DENIP, divendres 28 o 
dilluns 31 de gener de 2022.  
 

1. Accions conjuntes en xarxa de centres per la pau 
Actuació escolar musical i lectura d’un manifest per la pau a Pl. Corsini i al Centre Cívic Torreforta, simultani 
amb els actes per la pau de diversos centres escolars de Tarragona, on es va llegir un manifest de rebuig a la 
guerra. 
 

2. Activitat "Un arbre per Europa / Un arbre per la Pau" a l'Anella Verda de Tarragona el dia 13 de maig. 
 

3. Exposició “10 anys compartint l’educació per la PAU” 20 de juny a les 18 h, sala d’actes de l’IMET. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tKfuMS4mGE8
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VIII.     PROGRAMES CONÈIXER LES CIUTATS PATRIMONI I AULA DE PATRIMONI. 

 

L’Ajuntament de Tarragona – Institut Municipal d’Educació. 

PROGRAMES Programa pedagògic per a escolars de 6è d’Educació Primària i ESO: 

promoguts pel Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, (GCPH) 

 

CONÈIXER LES CIUTATS PATRIMONI - AULA DE PATRIMONI 

 
L'any 1993 es va crear el Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya, amb la finalitat d'actuar de manera 
conjunta en la defensa del patrimoni històric i cultural de les ciutats declarades Patrimoni de la Humanitat i en el 
manteniment i potenciació de determinades formes de vida que aquests nuclis històrics necessiten, a partir de la 
realització de projectes i propostes comunes i l'establiment de polítiques d'intercanvis d'experiències per afrontar 
problemàtiques comunes. 
 
L'any 2000 UNESCO va declarar el conjunt arqueològic de Tàrraco patrimoni mundial de la humanitat i l’any 2006 
Tarragona es va incorporar al Grup amb la finalitat d'actuar de manera conjunta en la defensa del patrimoni històric i 
cultural de les ciutats declarades Patrimoni de la Humanitat i desenvolupar activitats educatives, que cada curs convoca 
un concurs de treballs escolars. 
 
El Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya, nomenades per UNESCO. organitza cada curs un concurs escolar, 
amb l’objectiu de facilitar el coneixement de les 15 Ciudades Patrimoni de la Humanitat d’España als escolars de les 
ciutats participants i conscienciar-los de la importància de viure en una Ciutat Patrimoni de la Humanitat, fomentant 
entre els escolars una actitud de ciutadania activa, promovent el coneixement i gaudi del patrimoni urbà de la ciutat en 
la que viuen. Impulsar experiències didàctiques que promoguin l’ús de la ciutat com recurs educatiu.  
 
El centre seleccionat de cada ciutat, elabora un treball sobre el patrimoni i prepara les activitats que s’ofereixen als grups 
escolars “visitants”, en coordinació amb el grup escolar o centro educatiu “amfitrió”. Cada ajuntament facilitarà al centre 
educatiu amfitrió tot  el material didàctic i la col·laboració necessaris per a la visita del grup que rebrà procedent de l’altra 
ciutat. 

 
Programa organitzat pel Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya (GCPH) i l’Ajuntament de 

Tarragona a través de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona i les conselleries relacionades 

amb els diversos temes de cada convocatòria: Medi Ambient, Patrimoni, Cultura, ... i altres com 

l’Autoritat Portuària, Museu Nacional Arqueològic, ...   en el marc de Tarragona Ciutat Educadora.  

 
Ciutats membres: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, 

Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo, 

Ubeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://whc.unesco.org/en/list/875/
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Relació d’edicions en les que ha participat Tarragona, i les corresponents ciutats 

parella amb les quals s’han fet visites recíproques, amb programa activitats educatives i lúdiques. 

 

a) PROGRAMA CONÈIXER LES CIUTATS PATRIMONI  

 

EDICIÓ CIUTAT PARELLA 

Centre seleccionat 

Centre seleccionat 

Tarragona 

6a Edició curs 

2006-2007 
(abril 2007) 

Eivissa Col·legi Sant Pau Apòstol 

 
7a. Edició curs 2007-2008 

 
Salamanca  

I.E.S “Francisco Salinas” 

Grupo de Trabajo "Cultura 
rural, cultura urbana" de 

Concejo Educativo de 
Salamanca 

Col·legi Sant Pau Apòstol,   

Tema: Les ciutats patrimoni i els seus entorns naturals. 
Participació: alumnat d’Educació Secundària Obligatòria. 

Trobada final dels guanyadors a Conca, 23 de maig 2008 

 

 
8a Edició curs 2008-2009.  

 
Segòvia  
“Segòvia ciutat patrimoni de la 
humanitat” “Segòvia, ciutat 
mil·lenària i jove.”   

Col·legi Sant Pau Apòstol 

 

TEMA: "Joventut i ciutats patrimoni” 
Participació: alumnat d'Educació Secundària Obligatòria  
Trobada final dels guanyadors a Àvila, 15, 16 i 17 Maig  2009.  

 

 

ACTIVITAT EXTRA ORDINÀRIA: 

 

“Primer Foro Juvenil Iberoamericano del Patrimonio Mundial” 

Lloc: Sevilla. 

Dates: Del 14 al 23 de juny de 2009 

Representant de l’alumnat de Tarragona:  

CINTA GONZÀLEZ SENTIS (Col·legi Sant Pau Apòstol) 

 

 

Participants: Joves entre 12 i 15 anys, estudiants d’escola secundaria, interessats de forma 

rellevant en temes de patrimoni. 

 

Països participants:  España, Costa Rica  Mèxic, República Dominicana, Cuba, Paraguai, Xile, 

Colòmbia, Perú, Marroc, (convidat especial) 

 

Objectiu general: Promoure entre l’alumnat, competències que els faciliti identificar, assumir, 

participar i desenvolupar activitats en relació a la conservació del patrimoni cultural i natural, a 

nivell local, nacional i mundial. 



 

 

  

 23 

 

EDICIÓ CIUTAT PARELLA 
Centre seleccionat 

Centre seleccionat Tarragona 

9a Edició CURS 2009 – 10 Cuenca 
Col·legi Santa María de la 
Expectación 

Col·legi Vedruna Sagrat Cor de Jesús 
“JOC DE CONCA” 

TEMA: LES CIUTATS PATRIMONI I LA MEMÒRIA HISTÒRICA I SOCIAL: Espai Urbà i Memòria  Social 
Visita a Cuenca: Col·legi Vedruna Sagrat Cor de Jesús els dies 12, 13 i 14 de maig realitzant visites culturals, 
educatives i activitats d’esbarjo.  
Visita a Tarragona: Col·legi Santa María de la Expectación, els dies 8, 9 y 10 d’abril realitzant visites als museus, 
aqüeducte i altres jaciments arqueològics, al port i la visita des del mar, així com a Port Aventura. 
Córdoba: Ciutat coordinadora de l’edició i la trobada final dels centres seleccionats de les 13 ciutats Patrimoni 
els dies 27, 28 i 29 de abril. 

 

10a Edició Curs 2010 – 11  CÀCERES 
IES “Javier García Téllez”   

Col·legi la Salle Torreforta 

Tema del treball: L’aigua a les Ciutats Patrimoni 
Ciutat coordinadora de l’edició:  TOLEDO 
Visita la ciutat de Càceres el Col·legi la Salle Torreforta els dies 13, 14 i 15 d’abril realitzant visites culturals, 
educatives i activitats d’esbarjo.  
Visita a Tarragona l’IES Javier García Téllez, el dia 1 de maig, realitzant visites als museus, aqüeducte i altres 
jaciments arqueològics, així com el port, la visita des del mar i a Port Aventura. 
Trobada final a Toledo de les 13 ciutats Patrimoni els dies 4, 5 i 6 de maig. 

 

11a Edició Curs 2011 – 12  AVILA  Convocatòria ajornada,  

TEMA:  LA INFLUÈNCIA DE LES CULTURES A LES CIUTATS PATRIMONI. 
Adreçat a alumnat d’ESO, 
Ciutat coordinadora: MÈRIDA 
Convocatòria ajornada, pendent de nova programació de les Ciutats Patrimoni 

 

12a Edició Curs 2012 – 13 Convocatòria ajornada,  

 

b) PROGRAMA AULA DE PATRIMONI 

EDICIÓ CIUTAT PARELLA 
Centre seleccionat 

Centre seleccionat Tarragona 

Ia edició Curs  2013 – 2014 Salamanca Institut Torreforta 

Centres destinataris: 6è d’educació primària i centres d’ESO  
https://www.tarragona.cat/patrimoni/grupo-ciudades-patrimonio/aula-de-patrimoni   
Treball realitzat:  Taller de Recerca per a la senyalització amb QR dels edificis del patrimoni històric de la part 
alta de Tarragona 
Activitat de visita a l’escola de Salamanca amb visites guiades i altres activitats educatives i lúdiques, inclòs 
l’assistència als actes centrals de Tàrraco Viva i  Gimcana per la Part Alta preparada pel grup amfitrió emprant 
recursos de realitat augmentada. 
Dates de les visites réciproques: 

- Tarragona visita Salamanca els dies 12 a 14 de maig  
- Salamanca visita Tarragona, coincidint amb Tàrraco Viva els dies 22 a 24 de maig 

TEMA: Tàrraco, la ciutat medieval i moderna, i la Tarragona contemporània. Visita activa, gimcana i activitats 
amb recursos TIC i a través de codis QR i geolocalització.  

 

https://www.tarragona.cat/patrimoni/grupo-ciudades-patrimonio/aula-de-patrimoni
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IIa.  edició curs 2014-2015   Cuenca 
CIP Isaac Albéniz 

Escola de Pràctiques de 
Tarragona 

Visita a Tarragona: 
https://es.slideshare.net/ciudadpatrimonio/anexo-322-jeroglificos  
https://agora.xtec.cat/ceip-practiques-tarragona/general/aula-de-patrimonio/  
https://www.youtube.com/watch?v=HlnmXMpjnQY   
Programa:  
9 de març: “Benvinguda i visita a  la ciutat” 
10 de març: “Tarragona: mar, tradicions, festa i patrimoni 
11 de març: “Medi ambient, Patrimoni i comiat de Tarragona” 
Visita a Cuenca dies 4,5 y 6 de març. 

 

IIIa.  edició curs 2015/2016 Cuenca 
Col·legi Santa María de la Expectación  

Col·legi La Salle Torreforta  4t 
ESO 

Tema: Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, ciudades de Convivencia, Respeto e Interculturalidad 
Adreçat a centres d’educació secundària ESO 
Projecte de La Salle: Tarragona, present i futur.  
https://www.ciudadespatrimonio.org/cuidadodelpatrimonio/trabajos/2016/Tarragona_presente_y_futuro.pdf  

https://ayuntamiento.cuenca.es/default.aspx?tabid=26140&rowid=1056886,61488 
Treball: TARRAGONA PATRIMONI DE LA HUMANITAT Guia de visita en QR  
https://www.ciudadespatrimonio.org/cuidadodelpatrimonio/trabajos/2016/Fichas_individuales_visita_tarragona.pdf 

Visita del centre de Tarragona a Cuenca  (30, 31 de març i 1 d’abril) 
Visita del centre escolar de Cuenca a Tarragona ( 9 a 11 de març) 
https://www.latribunadecuenca.es/noticia/z92e2dd49-bbd3-4df9-6ec9279b40261314/201503/estudiantes-de-cuenca-
y-tarragona--comparten-experiencias-sobre-el-patrimonio 
http://eldeporteconquense.com/cuenca/cuenca-capital/2016/03/11/alumnos-del-colegio-santa-maria-de-la-

expectacion-conocen-tarragona-de-la-mano-de-companeros-tarraconenses/   

 

IVa edició Curs 2016 – 2017 EIVISSA  
Sa Blanca dona. 

Escola Pau Delclòs 

Centres destinataris: 6è d’educació primària  
Tema i títol del treball:  “LA FUNCIÓ SOCIAL DEL PATRIMONI” “Les arrels del present”: Fòrum Provincial i 
Recinte de Representació 
https://www.periodicodeibiza.es/noticias/cultura/2017/03/16/255148/alumnos-del-ceip-pau-delclos-

tarragona-visitan-ibiza-para-conocer-patrimonio.html  

Visita d’Eivissa a Tarragona a  dies 8 a 10 de març  
Visita de Tarragona a Eivissa 15, 16 i 17 de març, 
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2017/02/24/250886/premio-para-dar-conocer-estudiantes-
patrimonio-cultural.html?utm_source=post-related&utm_medium=web   

 

V EDICIÓ curs 2017 - 2018  Convocatòria ajornada  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/ciudadpatrimonio/anexo-322-jeroglificos
https://agora.xtec.cat/ceip-practiques-tarragona/general/aula-de-patrimonio/
https://www.youtube.com/watch?v=HlnmXMpjnQY
https://www.ciudadespatrimonio.org/cuidadodelpatrimonio/trabajos/2016/Tarragona_presente_y_futuro.pdf
https://ayuntamiento.cuenca.es/default.aspx?tabid=26140&rowid=1056886,61488
https://www.ciudadespatrimonio.org/cuidadodelpatrimonio/trabajos/2016/Fichas_individuales_visita_tarragona.pdf
https://www.latribunadecuenca.es/noticia/z92e2dd49-bbd3-4df9-6ec9279b40261314/201503/estudiantes-de-cuenca-y-tarragona--comparten-experiencias-sobre-el-patrimonio
https://www.latribunadecuenca.es/noticia/z92e2dd49-bbd3-4df9-6ec9279b40261314/201503/estudiantes-de-cuenca-y-tarragona--comparten-experiencias-sobre-el-patrimonio
http://eldeporteconquense.com/cuenca/cuenca-capital/2016/03/11/alumnos-del-colegio-santa-maria-de-la-expectacion-conocen-tarragona-de-la-mano-de-companeros-tarraconenses/
http://eldeporteconquense.com/cuenca/cuenca-capital/2016/03/11/alumnos-del-colegio-santa-maria-de-la-expectacion-conocen-tarragona-de-la-mano-de-companeros-tarraconenses/
https://www.periodicodeibiza.es/noticias/cultura/2017/03/16/255148/alumnos-del-ceip-pau-delclos-tarragona-visitan-ibiza-para-conocer-patrimonio.html
https://www.periodicodeibiza.es/noticias/cultura/2017/03/16/255148/alumnos-del-ceip-pau-delclos-tarragona-visitan-ibiza-para-conocer-patrimonio.html
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2017/02/24/250886/premio-para-dar-conocer-estudiantes-patrimonio-cultural.html?utm_source=post-related&utm_medium=web
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2017/02/24/250886/premio-para-dar-conocer-estudiantes-patrimonio-cultural.html?utm_source=post-related&utm_medium=web
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c) PROGRAMA AULA DE PATRIMONI (modificació bases sense ciutat agermanada) 

VI EDICIÓ  2018 - 2019 Escola Pau Delclòs 

Adreçat a centres escolars d’educació primària 
Projecte: “Les arrels del present”, Un marc teòric i un programa pràctic sobre el Patrimoni de Tarragona, 
a través del qual tot l’alumnat, de P3 fins a 6è, s’apropia emocionalment d’un monument de Tarragona, 
enfortint el seu sentiment de pertinença i activant les seves virtuts ciutadanes. 
 

 

VII EDICIÓ  2019 - 2020 Institut Pons d’Icart 

Projecte: Presentem Tarragona al món 

Adreçat a centres escolars d’educació secundària ESO  
 

 

VIII EDICIÓ  2020 - 2021 Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona 

 
https://diarimes.cat/es/noticias/tarragona/2021/05/12/el_colegio_sant_pau_apostol_tarragona_represe
ntara_ciudad_concurso_nacional_104115_1091.html    
 
Títol:  ¡Omg! Turismo Patrimonial para jóvenes. ¡Lol!  
https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/la_laguna/ciudades-patrimonio-premian-labor-
escolar-investigacion-difusion-valores-patrimoniales_1_7946226.html   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE TARRAGONA 

 

INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 

Av. Ramón i Cajal 70 43005 TARRAGONA 
imet@tarragona.cat  Tel.  977 248 409 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 
 

https://diarimes.cat/es/noticias/tarragona/2021/05/12/el_colegio_sant_pau_apostol_tarragona_representara_ciudad_concurso_nacional_104115_1091.html
https://diarimes.cat/es/noticias/tarragona/2021/05/12/el_colegio_sant_pau_apostol_tarragona_representara_ciudad_concurso_nacional_104115_1091.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/la_laguna/ciudades-patrimonio-premian-labor-escolar-investigacion-difusion-valores-patrimoniales_1_7946226.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/la_laguna/ciudades-patrimonio-premian-labor-escolar-investigacion-difusion-valores-patrimoniales_1_7946226.html
mailto:imet@tarragona.cat

