
 

 

BASES 

  

PREÀMBUL 

  

La Fundació ENDESA, en línia amb el compromís de 

responsabilitat social corporativa de la seva entitat fundadora 

(ENDESA, SA) té com una de les seves línies d’actuació 

prioritàries el foment d’activitats relacionades amb 

l’EDUCACIÓ, la FORMACIÓ, el MEDI AMBIENT i la 

SOSTENIBILITAT. 

En aquest sentit, la Fundació ENDESA, amb la finalitat de 

contribuir a impulsar projectes que transformin i innovin 

l’educació i amb el propòsit de potenciar els coneixements i 

les competències dels estudiants en matèria de sostenibilitat 

del sector energètic (d’ara endavant, “els Projectes”), es 

complau a convocar la IV Edició dels Premis  

FUNDACIÓ  ENDESA  A  L’ECOINNOVACIÓ  

EDUCATIVA 2019-2020 (“Els Premis Fundació ENDESA”), a 

través dels quals es pretén: 

• Identificar actituds innovadores i compromeses amb la 

conservació de la natura i el medi ambient. 

• Destacar el protagonisme dels joves en el foment de la 

cultura ecològica: coneixements, valors, actituds, 

comportaments. 

• Despertar l’interès social pel medi ambient a través dels 

centres educatius. 

  

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

Per accedir als Premis Fundació ENDESA, els candidats hauran 

de ser estudiants i centres docents del territori nacional 

espanyol (d’ara endavant “Centres Educatius”) segons les 

categories i requisits que a continuació es detallen: 

• En les Categories 1ª i 2ª, els Projectes hauran de ser 

desenvolupats per equips compostos per un mínim de 3 

estudiants d’Educació Secundària, Batxillerat o Formació 

Professional de Grau Mitjà, amb el suport d’almenys un 

professor del Centre al que pertanyin. Haurà de presentar-

se un únic Projecte (no una suma de diversos projectes) que 

ha d’haver començat aquest mateix curs o en els dos anys 

últims. 

• A la Categoria 3ª només podran presentar-se Projectes que 

involucrin a tot el Centre Educatiu en el seu conjunt. 

Aquesta categoria està oberta a centres de tots els nivells 

educatius, incloent educació primària. 

Els alumnes participants hauran de ser menors de 18 anys o 

que compleixin 18 anys en el present curs acadèmic, en 

qualsevol de les categories. 

Els Centres Educatius podran presentar diverses candidatures, 

però només una per Categoria. Els Projectes presentats 

hauran de ser originals, això és, que el mateix projecte que es 

presenta no hagi estat premiat anteriorment per altres 

entitats a data de tancament del registre de candidatures. A 

la Categoria 3 podran presentar-se centres premiats, sempre 

que demostrin la continuïtat i evolució del projecte des de que 

es va rebre el premi.  

La Fundació ENDESA es reserva el dret a excloure dels Premis 

Fundació ENDESA a qualsevol candidatura que alteri, 

perjudiqui o de qualsevol forma amenaci el bon funcionament 

i desenvolupament normal i reglamentari dels Premis 

Fundació ENDESA. 

Igualment quedarà exclosa qualsevol candidatura o Projecte 

que, de manera intencionada o no, perjudiqui o danyi la 

imatge de la Fundació Endesa, Endesa, S.A. o qualsevol 

societat del Grup empresarial al que pertanyi aquesta, la dels 

seus clients, així com la de la resta de candidatures i Projectes. 

CATEGORIES I NIVELLS DE PROJECTES 

Hi ha tres categories de Projectes (“categories”) segons es 

detallen a continuació: 

1a CATEGORIA: QUÈ ÉS PER A TU LA NATURA? 

Hi poden optar projectes originals que: 

• Millorin la competència científica dels alumnes a través del 

coneixement i el contacte directe amb els ecosistemes —

natural, rural o urbà— i ressaltin la importància de la seva 

preservació. 



 

 

• Facin una investigació innovadora sobre un fenomen o 

problema mediambiental, basada en un contacte directe 

amb la natura, i demostrin que es coneixen i s’entenen les 

dinàmiques internes i externes dels ecosistemes. 

• Demostrin el desenvolupament d’actituds, valors i 

compromís amb el medi estudiat i divulguin els resultats del 

projecte de manera original i atractiva. 

2a CATEGORIA: LA MEVA SOLUCIÓ CREATIVA  

A UN PROBLEMA MEDIAMBIENTAL 

Hi poden optar projectes originals que: 

• Representin una solució creativa i innovadora des del punt 

de vista científic o tècnic a un problema ecològic o 

mediambiental determinat. 

• Presentin iniciatives d’emprenedoria ecològica que 

identifiquin les causes del deteriorament ambiental i 

proposin solucions concretes i viables des del punt de vista 

tècnic i econòmic, tot combinant sostenibilitat i 

competitivitat. 

3a CATEGORIA: COM MILLORARIES EL TEU ENTORN? 

Hi poden optar projectes originals, fets pel centre educatiu en 

conjunt, que: 

• Descriguin un projecte desenvolupat per alumnes i 

professors de diferents nivells o etapes educatives, o bé la 

trajectòria d’un centre amb compromís ecològic al llarg del 

temps, que transcendeixin el centre mateix tot millorant el 

seu entorn i aportant al bé comú. 

• Promoguin una cooperació solidària amb empreses, tot 

tipus d’entitats, administracions o altres comunitats locals 

en l’aportació de solucions a problemes concrets. 

• Demostrin que la trajectòria continua i destaquin les 

aportacions fetes els últims sis mesos. 

  

REGISTRE DE LES CANDIDATURES I TERMINIS DE 

LLIURAMENT DE PROJECTES 

El registre de les diferents candidatures als Premis Fundació 

Endesa s’ha de fer exclusivament online mitjançant 

l’emplenament del formulari disponible a la pàgina web de la 

Fundació ENDESA (clicar AQUI) seguint les instruccions que 

s’hi contenen. 

El període de registre de les candidatures comença el dijous 

26 de setembre de 2019 a les 9.00 a. m. (hora peninsular) i 

acaba el divendres 13 de desembre de 2019 a les 11.59 p. m. 

(hora peninsular). 

El registre de qualsevol candidatura ha d’estar avalat 

degudament pel Director del Centre Educatiu corresponent. 

Les diferents candidatures tenen de termini fins al divendres 

17 d’abril de 2020 a les 23.59 (hora peninsular) per presentar 

telemàticament els projectes a la pàgina web de Fundació 

ENDESA (clicar AQUI) seguint les instruccions que estiguin 

publicades a aquest efecte. 

La Fundació ENDESA es reserva el dret de prorrogar tant la 

data de tancament del període de presentació de 

candidatures com la data de tancament de la presentació final 

dels projectes. En aquests casos se n’informa amb l’antelació 

deguda a través de la pàgina web. 

FORMAT I CONTINGUT DELS PROJECTES 

Els projectes s’hauran de presentar en castellà i incloure, 

almenys, els continguts següents: 

• Breu presentació o síntesi del projecte en format vídeo d’un 

màxim de 3 minuts de durada (es desestimaran els 

projectes que excedeixin aquest temps). 

• Memòria del projecte en format pdf, conforme a la plantilla 

que es publicarà a la plataforma on-line, amb un màxim de 

10.000 paraules (els projectes que excedeixin aquesta 

extensió seran desestimats), que incorpori la seqüència 

lògica del projecte amb almenys els apartats següents: 

• Explicació raonada del perquè del projecte. 

• Cerca d’antecedents a escala nacional i internacional sobre 

el tema del projecte. 
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• Metodologia utilitzada. 

• Exposició de resultats i aprenentatges aconseguits, tot 

explicant com ha incidit el desenvolupament del projecte en 

els compromisos i les actituds ambientals dels que hi han 

participat. 

Es poden incloure a la Memòria o bé com a Annexos els 

enllaços a altres materials que es considerin oportuns: webs, 

blogs, prezzis, PPTs, vídeos (d’un màxim de 10 minuts), 

galeries d’imatges, etc.  

Totes les fonts utilitzades s’han de citar correctament, seguint 

el format APA. 

Abans del 27 de març de 2020 s’hauran de lliurar, a través de 

la plataforma, les autoritzacions dels pares o tutors dels 

alumnes per a la publicació dels projectes i imatges dels 

mateixos. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS PROJECTES 

Per valorar els projectes es tenen en compte els criteris 

d’avaluació següents: 

• Innovació educativa en l’àmbit de l’ecologia i el medi 

ambient. 

o Una idea que, a través de l’acció educativa, contribueix 

al desenvolupament sostenible, a la reducció de 

l’impacte ambiental i a l’optimització dels recursos 

naturals. 

o Una pràctica pedagògica o didàctica que aconsegueix 

desenvolupar de manera eficaç la cultura ecològica i 

que pot ser transferible a altres contextos educatius. 

o Una activitat que impulsa valors ambientals, hàbits i 

habilitats (empatia, compromís, solidaritat) 

susceptibles de provocar canvis en els comportaments 

quotidians. 

o Una aportació a la sensibilització ecològica i 

mediambiental que fomenta actituds de 

responsabilitat i respecte, començant per l’entorn 

immediat a la comunitat educativa. 

• Creativitat i qualitat tant en els continguts com en els 

aspectes formals de la presentació, comunicació i divulgació 

del projecte. 

• Actitud emprenedora i innovadora per part dels alumnes. 

• Treball en equip, amb rols complementaris dels seus 

diferents membres. 

• Possibilitats d’escalabilitat i replicabilitat del projecte en 

contextos semblants. 

DOTACIÓ DELS PREMIS FUNDACIÓ ENDESA 

La dotació de “Els Premis Fundació ENDESA” és de 8.000 

euros, els quals es distribueixen de la manera següent: 

• En la 1ª Categoria es lliurarà una dotació econòmica per un 

valor de 2.000 euros a l’equip guanyador, destinada a 

activitats o equipament que permetin seguir desenvolupant 

les iniciatives ambientals del centre. 

• En la 2ª Categoria es lliurarà una dotació econòmica per un 

valor de 2.000 euros a l’equip guanyador, destinada a 

activitats o equipament que permetin seguir desenvolupant 

les iniciatives ambientals del centre. 

• En la 3ª Categoria es lliurarà una dotació econòmica per un 

valor de 4.000 euros al centre guanyador, destinada a 

activitats o equipament que permetin seguir desenvolupant 

les iniciatives ambientals del centre. 

 

Els centres finalistes que no resultin guanyadors rebran un 

accèssit sense dotació econòmica, així com una ajuda per a 

facilitar la seva participació en la cerimònia d’entrega dels 

premis. 

El jurat es reservarà, a més, la potestat d’atorgar una MENCIÓ 

ESPECIAL per mèrit singular a projectes que destaquin pel seu 

impacte social, tot i que no assoleixin el nivell tècnic requerit 

per als projectes finalistes. 

 

 

 

 



 

 

COMPOSICIÓ DEL JURAT I DECISIÓ 

El jurat dels Premis Fundació ENDESA està integrat per 

persones de prestigi reconegut en el sector del medi ambient 

i l’energia, i la seva composició es publicarà a la pàgina web 

de la Fundació ENDESA (clicar AQUI) .    

La decisió que emeti el jurat és inapel·lable i s’ha de publicar 

abans del 15 de juny de 2019, data en la qual s’informa 

igualment del dia, l’hora i el lloc en què se celebrarà la 

cerimònia de lliurament de premis. La Fundació ENDESA es 

reserva el dret de poder modificar la data de publicació de la 

decisió, cas en què s’ha d’informar de la nova data a través de 

la pàgina web de la Fundació ENDESA. 

CONFIDENCIALITAT 

Fundació ENDESA garanteix la confidencialitat de les 

candidatures durant el procés de registre i desenvolupament 

dels projectes. Una vegada presentats els projectes (a partir 

del 17 d’abril de 2020), se’n poden difondre i divulgar els 

vídeos resum, com també les característiques generals i, en el 

seu moment, també es podran divulgar els projectes complets 

de les candidatures que hagin resultat finalistes, els noms dels 

estudiants integrants de cada candidatura i el Centre Educatiu 

al qual pertanyen. 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Responsable del tractament de dades personals 

En el cas en el que es recullin dades de caràcter personal dels 

candidats a “Els Premis Fundació ENDESA”, s’informa de que 

el Responsable del tractament de les dades personals és la 

Fundació ENDESA amb CIF G82058058. Les dades de 

contacte del responsable son les següents: Direcció postal: 

C/ Ribera del Loira, 60. 28042 – Madrid. Telèfon: 912091910. 

Finalitat del tractament de dades personals 

Les dades dels candidats seran tractades amb la finalitat de 

permetre la seva participació en “Els Premis Fundació 

ENDESA”. 

 

 

Termini de conservació de les dades personals 

Les dades personals dels candidats seran conservades 

mentre siguin necessàries per a la finalitat indicada 

anteriorment. En el moment en el que no siguin necessàries 

per a la mencionada finalitat, les dades seran bloquejades 

durant el període en el que puguin ser necessàries per a 

l’exercici o la defensa davant accions administratives o 

judicials i únicament podran ser desbloquejades i tractades 

de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades 

seran definitivament cancel·lades. 

Legitimació per al tractament 

Els tractaments que es realitzen amb la finalitat de gestionar 

la participació dels candidats en “Els Premis Fundació 

ENDESA”, tindran com a base legal el consentiment dels 

candidats (o, en el seu cas, els seus pares o tutors) al 

inscriure’s a la Convocatòria i acceptar aquestes bases.  

Destinataris de les dades personals 

Les dades personals dels candidats podran ser cedides a 

Administracions, Autoritats i Organismes Públics, inclosos 

Jutjats i Tribunals, quan així ho exigeixi la normativa 

aplicable. 

També podran tenir accés a les seves dades personals els 

proveïdors de serveis que la Fundació ENDESA contracti o 

pugui contractar i que tinguin la condició d’encarregat del 

tractament. 

Mesures de seguretat 

Fundació ENDESA, amb l’objectiu de fer efectiva i eficaç la 

seva Política de Protecció de Dades, ha adoptat les mesures 

de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessària per 

evitar l’alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no 

autoritzat o robatori dels mateixos tenint en compte l'estat 

de la tecnologia.  

Drets de l'interessat en relació amb el tractament de les 

seves dades personals 

Els candidats podran exercir els seus drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i 

portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que 

estableixi la normativa aplicable en cada moment. 
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També tenen dret a retirar el consentiment en qualsevol 

moment. 

Per exercir aquests drets podran dirigir-se a Fundació 

ENDESA enviant un correu electrònic a l'adreça 

ecoinnovacion@fundacionendesa.org amb la següent 

informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili a efectes 

de notificacions, fotocòpia del Document Nacional 

d'Identitat, passaport o qualsevol altre document 

identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud. 

Se l'informa, així mateix, del seu dret a presentar una 

reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de 

Dades. 

Delegat de Protecció de Dades 

Endesa, S.A., empresa matriu del Grup Endesa del qual forma 

part la Fundació ENDESA, ha nomenat un delegat de 

Protecció de Dades per al Grup Endesa. Les dades de 

contacte del són els següents: Adreça postal: C / Ribera del 

Loira, 60. 28042-Madrid. Correu electrònic: dpo@endesa.es 

Tractant-se de la divulgació de vídeos a què es refereix 

l'apartat anterior, Fundació ENDESA demanarà una especial 

autorització d'acord amb la normativa aplicable en relació 

amb la Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en “Els Premis Fundació ENDESA” implica 

l’acceptació íntegra d’aquestes bases i la decisió del jurat, la 

interpretació del qual correspon als seus integrants. 

La Fundació ENDESA queda facultada per resoldre qualsevol 

contingència no prevista en aquestes bases, com també per 

interpretar-les. 

DIPÒSIT I ACCESSIBILITAT 

Les bases queden dipositades davant el notari de Madrid Sr. 

Andrés Domínguez Nafría i queden publicades i accessibles a 

tots els participants i públic en general a la pàgina web de la 

Fundació ENDESA (clicar AQUI) .  
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