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PREMIS LLIÇÓ DE PAU 2018 

1) Aquesta promoció l’organitza Santillana Educación, SL, amb CIF B-28119261, domiciliada a l’av. 
de Los Artesanos 6, 28760, Tres Cantos (Madrid), d’ara endavant, Santillana, qui ha decidit engegar 
el concurs anomenat “Lliçó de pau” 2018/19, d’ara endavant, el “Concurs”, per mitjà de la seva 
pàgina web http://www.santillana.es/lecciondepaz 

2) Termini d’inscripció en el Concurs: El termini de participació en aquest Concurs comença l’1 de 
desembre de 2018 i el termini d’admissió de treballs es tancarà el 28 de febrer de 2019, i només hi 
podran concursar els treballs que en aquesta data s’hagin presentat mitjançant l’adreça electrònica 
santillanaclientes@santillana.com 

3) Podrà participar en el Concurs qualsevol classe que formi part d’un centre escolar dins del territori 
nacional, dins dels nivells d’Educació Infantil, Educació Primària i Ensenyaments Mitjans (Educació 
Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional Bàsica), i cada classe haurà d’estar 
degudament representada per un tutor o professor d’aquesta classe en actiu a hores d’ara i amb les 
autoritzacions degudes per subscriure aquestes bases en nom de la classe corresponent.  

4) Queden exclosos de la promoció aquells professors que mantinguin una relació professional o de 
col·laboració directa amb Santillana, així com els seus familiars. En aquest cas, el representant podrà 
ser substituït per un altre professor que compleixi els requisits, a fi de permetre-hi la participació de 
l’alumne o de la classe. La participació en la promoció serà gratuïta. 

5) Aquells professors que vulguin que les seves classes participin en el Concurs, hauran de presentar 
els seus treballs a través dels mitjans i dins del termini especificat en el punt 2 anterior. El treball 
haurà de consistir en una carta escrita per un alume o uns alumnes en representació d’una classe, 
adreçada als adults i que els faci recordar el veritable significat de la paraula “Pau”, que oblidem tan 
sovint.  

6) Una mateixa classe, representada pel seu professor, podrà presentar al Concurs més d’un treball 
i la inscripció l’haurà d’efectuar el professor, que en farà de representant. Els treballs que es presentin 
hauran de contenir les dades següents del professor: nom complet, centre escolar on exerceix, telèfon 
de contacte, curs i assignatura que representa. 

7) Els treballs poden estar escrits en castellà, català, gallec o basc i podran tenir una extensió màxima 
d’un full per les dues cares, de mida DIN-A4 i a dos espais. El fitxer no podrà superar un espai de 10 
Mb i està totalment prohibit presentar un treball del qual no s’és partícip ni autor.  

8) La participació en el concurs no es divideix per nivells educatius, sinó que entraran en competència 
tots els treballs presentats per totes les classes participants amb independència del nivell educatiu a 
què pertanyi cada classe.  

9) El premi consistirà en l’elecció de l’ONG a la qual SANTILLANA donarà una quantia de 3.000 
euros. Des del moment de la decisió del jurat, el representant de la classe (professor inscrit en la 
promoció) disposarà d’una setmana de termini per comunicar a Santillana la seva decisió sobre l’ONG 
a la qual correspondria assignar la donació. 

10) El jurat del Concurs estarà compost per 5 membres, seleccionats per Santillana entre un grup 
d’experts professionals de l’educació. Com a secretari hi actuarà, amb veu però sense vot, un 
representant de Santillana. La deliberació del jurat es preveu que tindrà lloc abans del dia 15 de març 
de 2019 de tota manera, la data exacta per a la deliberació del jurat l’establirà Santillana en funció 
dels seus requeriments organitzatius i la comunicarà a través dels mitjans en els quals es 



 
Bases de la promoció 
“Premis Lliçó de Pau” 2018 

 
 
 
 

  2

desenvoluparà la promoció del Concurs. La decisió del jurat es comunicarà directament al professor 
que representi la classe guanyadora per mitjà de les dades facilitades en el treball presentat; es farà 
per correu electrònic en un primer contacte o per mitjà de trucada telefònica al número particular en 
un segon i últim intent de contacte; i es publicarà a la pàgina web de Santillana i altres mitjans en 
línia. Si en quinze (15) dies no s’aconsegueix contactar amb el premiat, el premi quedarà desert.  

11) Tots els professors representants de cada classe autoritzen Santillana perquè faci servir tant el 
seu nom com la seva imatge, en qualsevol acció promocional que pugui efectuar Santillana en relació 
amb el Concurs. En particular, es podrà fer servir el nom i la imatge dels professors participants en la 
publicació dels resultats del Concurs, així com en la comunicació i publicació que es faci dels premis 
i guanyadors. 

12) Les dades personals que facilitin els professors per a participar en el concurs s’incorporaran a un 
fitxer responsabilitat de Santillana Educación, SL, amb domicili social a l’av. de Los Artesanos, 6 - 
28760 Tres Cantos - Madrid (España), amb l’única finalitat de fer-les servir per gestionar aquest 
concurs i per efectuar accions de promoció i comunicacions que s’hi relacionin. 

Les dades s’allotjaran als servidors europeus d’Amazon Web Services, Inc., empresa situada als 
Estats Units d’Amèrica, país la legislació del qual no garanteix un nivell adequat de protecció de dades 
a criteri de les autoritats europees de protecció de dades. No obstant això, Amazon Web Services sí 
que aporta garanties adequades de protecció de dades, mitjançant la seva adhesió als principis del 
denominat Escut de Privacitat, i també mitjançant l’autorització TI/00429/2016 de l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades (AEPD) per transferir dades personals als Estats Units. 

Les dades es tractaran amb les finalitats que s’indiquin durant la durada la concurs i 6 mesos 
addicionals per a la gestió de possibles incidències, o fins que se sol·liciti la supressió de les seves 
dades o, si és el cas, retiri el consentiment prestat. 

El tractament esmentat inclourà expressament la possibilitat de fer servir les dades personals dels 
concursants responsables de cada projecte (els professors), incloent-hi el nom, la imatge i la veu, 
amb la finalitat d’efectuar accions promocionals relacionades amb el Concurs, mitjançant la seva 
comunicació pública a les xarxes socials on Santillana és present, que freqüentment allotgen les 
dades esmentades en servidors localitzats als Estats Units d’Amèrica (EUA), país la legislació del 
qual no exigeix un nivell adequat de protecció de dades personal equivalent a l’europeu. 

En tot moment podrà retirar el consentiment prestat, així com exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat per mitjà d’un correu postal adreçat a Santillana 
Educación, SL, amb domicili social a l’av. de Los Artesanos, 6 - 28760 Tres Cantos - Madrid (España), 
indicant una referència a la seva participació en el concurs “PROMOCIÓ: LLIÇÓ DE PAU 2018” 
aportant còpia del seu DNI o document equivalent i identificant-se amb les mateixes dades que hagi 
facilitat per participar en el concurs. Així mateix, en cas que consideri vulnerat el seu dret a la protecció 
de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’AEPD (www.aepd.es) o davant el 
delegat de protecció de dades del Grup Prisa a què pertany Santillana (dpo@prisa.com). 

 

13) Per la simple participació en el Concurs, el professor representant de la classe cedeix a Santillana 
tots els drets de propietat intel·lectual sobre els treballs presentats, necessaris per poder efectuar la 
publicació dels treballs al web www.santillana.es. Així mateix, els participants mantindran indemne 
Santillana de qualsevol reclamació, que pogués efectuar qualsevol tercer en relació amb els treballs 
presentats. 
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14) Pel fet de participar-hi, els participants accepten aquestes bases i el criteri de Santillana per a la 
resolució de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en relació amb el desenvolupament del Concurs. 
Per a qualsevol diferència que hagués de ser dirimida per via judicial, les parts renuncien al seu propi 
fur i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Madrid capital (Espanya). 

15) Les bases d’aquesta promoció es troben dipositades a la notaria Madridejos-Tena (c/ Francisco 
de Rojas, 10, Madrid) i s’hi pot accedir tant a través de l’arxiu ÀBAC del web www.notariado.org, com 
a http://santillana.es  


