
CONCURSO “21 días transformando o mundo con La Voz de Galicia e 
Viaqua”  

 

PROGRAMA PRENSA-ESCUELA – VIAQUA 2020/2021  

 

La Voz de Galicia, S.A., a través do seu suplemento La Voz de la Escuela, e VIAQUA 
convocan un novo concurso enmarcado no Programa Prensa-Escuela. Nesta edición, 
correspondente ao curso 2020/2021, o concurso formúlase baixo o título “21 días 
transformando o mundo con La Voz de Galicia e Viaqua”, a fin de contribuír ao compromiso co 
desenvolvemento sostible. 

Información importante.- A organización do concurso decidiu aprazar as datas de 
entrega dos dossieres ata o 8 de xuño de 2021. Nesta versión das bases indícanse as 
datas actualizadas. 

Obxectivo.- Preténdese concienciar ao alumnado da importancia do desenvolvemento 
sostible, encamiñando as súas accións para ter un impacto positivo no medio ambiente.  

Mecánica- Trátase de convocar un concurso no que o alumnado de Galicia (de Educación 
Primaria, Educación Secundaria ou Educación Especial) desenvolva un dossier que recolla as 
accións planificadas e levadas a cabo durante 21 días, polo propio alumnado, co obxectivo de 
coidar o medio ambiente, transformar o mundo con novos hábitos de vida e contribuír a cumprir 
os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible marcados pola ONU na Axenda 2030.  

O 25 de setembro de 2015, 193 países comprometémonos cos 17 Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible (ODS) da ONU e o seu cumprimento para o ano 2030. Estes 
obxectivos perseguen a igualdade entre as persoas, protexer o planeta e asegurar a 
prosperidade como parte dunha nova axenda de desenvolvemento sostible.  

Os alumnos poderán participar de maneira individual ou como clase, e deberán documentar 
nun dossier as pautas realizadas, os recursos utilizados e as melloras obtidas. 

Para participar os dossieres deberán enviarse por correo electrónico á dirección prensa-
escuela@lavoz.es, indicando no asunto “21 días transformando o mundo con La Voz de Galicia 
e Viaqua”, xunto coa documentación que se sinalará na apartado “Presentación” seguinte.  
 
Un profesor ou profesora dos alumnos e/ou alumnas participantes deberá coordinar e revisar 
os traballos, ademais de orientalos na súa elaboración. Os docentes responsabilizaranse da 
autoría real dos traballos que se presenten a concurso, e velarán porque o contido dos 
traballos non sexa ilícito, ofensivo ou discriminatorio, nin lesione bens ou dereitos, incluídos 
dereitos de imaxe, de terceiros.  
 
Sen prexuízo do anterior, La Voz de Galicia, S.A. se reserva a facultade de deixar fóra de 
concurso aqueles traballos cuxo contido considere contrario á normativa vixente, moral, boa fe 
ou orde pública.  
 
Participantes.- Convocatoria aberta a todos os nenos e novos, de entre 6 e 16 anos, 
residentes en Galicia (participen ou non no Programa Prensa-Escuela), a través de centros 
escolares de Educación Primaria, Educación Secundaria ou Educación Especial.  
 
O alumnado terá de prazo ata o 8 de xuño de 2021 para presentar os seus traballos. Entre 
todos os traballos recibidos, o xurado elixirá os gañadores de cada categoría (1º e 2º premio de 
entre os traballos presentados por alumnos ou alumnas de forma individual, e 1º premio de 
entre os presentados participando como clase). 
 
Modalidades:  



 
a) Infantil.- (de 6 a 12 anos).  

a. Participación individual: Outorgaranse 2 premios: 1º e 2º premio para o alumno ou 
alumna.  
b. Participación como clase: Outorgarase 1 premio ao aula gañadora.  

 
b) Xuvenil.- (de 13 a 16 anos).  

a. Participación individual: Outorgaranse 2 premios: 1º e 2º premio para o alumno ou 
alumna.  
b. Participación como clase: Outorgarase 1 premio ao aula gañadora.  
 

c) Educación Especial.  
a. Participación individual: Outorgaranse 2 premios: 1º e 2º premio para o alumno ou 
alumna. 
b. Participación como clase: Outorgarase 1 premio ao aula gañadora.  

 
d) Profesorado.- Outorgaranse 3 premios (1º, 1º e 1º), aos profesores ou profesoras 
responsables de supervisar o traballo dos gañadores do primeiro premio en participación 
individual en cada unha das modalidades anteriores.  

Palabras descoñecidas  

 Copiar 
Idioma.- Os traballos poderán presentarse en castelán ou galego.  
 
Presentación.- O prazo de presentación dos traballos finalizará o 8 de xuño de 2021. Os 
traballos deberán remitirse mediante correo electrónico dirixido a prensa-escuela@lavoz.es, 
indicando no asunto “Concurso: 21 días transformando o mundo con La Voz de Galicia e 
Viaqua”, e incluíndo a seguinte documentación.  
 
- Participación individual:  
O dossier deberá incluír unha referencia ao centro, curso e aula do alumno ou alumna que 
participa. Tamén deberán enviar no correo electrónico xunto co traballo un documento no que 
se indiquen os datos do autor (nome, apelidos, data de nacemento, centro, email e teléfono) e 
o nome e apelidos do profesor ou profesora responsable da supervisión do traballo.  
 
Así mesmo, os participantes menores de 14 anos deberán cumprimentar a autorización que se 
incorpora ás presentes bases e remitila, debidamente asinada polos seus proxenitores ou 
titores legais, no mesmo correo electrónico xunto co traballo.  
 
- Participación como clase:  
O dossier deberá incluír unha referencia ao centro, curso e aula que participa. Tamén deberán 
enviar por correo electrónico xunto co traballo un documento no que se indiquen o nome, 
apelidos, centro, e-mail e teléfono do profesor ou profesora responsable da supervisión do 
traballo.  
 
Criterio de valoración.- Constituirase un xurado que se reunirá ao obxecto de emitir o seu 
fallo.  
 
O xurado seguirá unha serie de parámetros (onde 0 será a menor ponderación e 4 a maior) á 
hora de valorar os traballos:  
 
- Investigación previa, a fin de coñecer os efectos do que se desexa resolver.  
- Coherencia do traballo cos obxectivos do concurso.  
- Social, a capacidade de implicar a un maior número de persoas.  
- Creatividade, a capacidade de crear / imaxinar solucións sostibles.  
- Calidade do documento de presentación do traballo: detalle da explicación, xustificación a 
través de fotos, debuxos, vídeos; obxectos creados…  
- Nivel sustentabilidade, cuán sostible é a solución proposta ao problema detectado.  
- Manipulación, o traballo feito polos alumnos coas súas propias mans para dar solución ao 
problema.  



- Contribución á Axenda 2030 da ONU, a cantos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da 
Axenda 2030 e de que forma contribúe o proxecto proposto.  
 
En caso de empate en puntos entre dous ou máis traballos será o xurado o que resolva o 
empate en base á creatividade dos traballos e o seu potencial impacto sobre o medio 
ambiente.  
 
O fallo do xurado será inapelable e poderá publicarse na páxina web do Programa Prensa-
Escuela (www.prensaescuela.es) e no xornal La Voz de Galicia (edición impresa e dixital), así 
como noutros medios ou soportes que a organización estime oportunos.  
 
O xurado resérvase o dereito de facer unha mención especial no caso que o considere 
conveniente.  
 
O xurado estará composto por un equipo de pedagogos e científicos do Programa Prensa-
Escuela, por representantes do Departamento de Marketing de La Voz de Galicia e por 
representantes de VIAQUA.  
 
En data posterior por determinar comunicarase o fallo.  
 
Premios para cada modalidade (infantil / xuvenil / educaciónespecial / profesorado):  
 
Modalidades Infantil, Xuvenil e Educación Especial.–  
 
Premios en caso de participación como aula:  
1º premio para a aula: Encerado electrónica ou Portátil (a elixir).  
 
Premios en caso de participación individual:  
1º premio para alumno ou alumna: iPad.  
2º premio para alumno ou alumna: Altofalante.  
 
Premio para o profesor ou profesora supervisor dos traballos gañadores do primeiro premio en 
participación individual: Invitación a un espectáculo cultural dos celebrados na Coruña, Ferrol, 
Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra ou Vigo ao longo do ano 2021.  
 
Os premios entregaranse nun acto no lugar e data que se comunicarán tras a emisión do fallo 
do xurado. Como excepción, no caso de que as autoridades non recomendasen a realización 
da entrega de premios de forma presencial, a organización poderá promover a realización da 
mesma utilizando medios de conexión en remoto.  
 
Os premios están suxeitos á lexislación fiscal vixente e, en particular, á normativa vixente en 
materia de retencións e pagos a conta.  
 
Cesión de dereitos.- En virtude das presentes Bases, todos os participantes no concurso 
ceden tanto a La Voz de Galicia, S.A. como a Viaqua Xestión Integral de Augas de Galicia, 
S.A.U., de forma non exclusiva, os dereitos de explotación sobre os traballos, incluíndo os 
dereitos de reprodución, recompilación, transformación, distribución e comunicación pública, 
con facultade de cesión a terceiros, para todo o mundo, polo máximo prazo de tempo que 
recoñece a lei aos titulares dos dereitos e por calquera medio ou soporte, incluído Internet e 
redes sociais.  
 
No caso de que os traballos inclúan imaxes dos autores e/ou de terceiros, as cesións 
anteriores incluirán a dos dereitos de imaxe correspondentes, a cuxos efectos os autores e os 
seus profesores obríganse a solicitar as autorizacións necesarias.  
 
Aceptación.- Así mesmo, a participación no concurso supón o coñecemento e aceptación por 
todos os concursantes das presentes bases, motivo polo cal, non poderán impugnalas unha 
vez formalizada a presentación, así como a aceptación das decisións que puidese adoptar a 
organización do concurso a efectos da interpretación ou resolución de cuestións non recollidas 
nas bases.  



 
A organización do concurso non devolverá os traballos orixinais e resérvase o dereito de 
declarar deserto o premio se, a xuízo do xurado, os traballos presentados non se ateñen ás 
normas establecidas ou non alcanzan a calidade necesaria.  
 
Protección de datos.- Infórmase de que o responsable do tratamento dos datos dos 
participantes no concurso “21 días transformando o mundo con La Voz de Galicia e Viaqua”, os 
dos seus profesores e os dos proxenitores ou titores legais que autorizan a súa participación é 
La Voz de Galicia, S.A., con dirección postal en Avda. da Prensa 84-85, Polígono Industrial de 
Sabón, 15143 Arteixo (A Coruña), teléfono: 981180180* e correo electrónico: lopd@lavoz.es. 
La Voz de Galicia, S.A. ten designada unha Delegada de Protección de datos, con correo 
electrónico: dpo@lavoz.es.  
Para a participación no concurso de forma individual os participantes, os seus profesores e, no 
seu caso, os seus representantes deberán achegar os seus datos nos documentos que se 
indican no apartado “Presentación”, parágrafo a), destas bases. Para a participación no 
concurso como clase os profesores responsables deberán achegar os seus datos nos termos 
sinalados no apartado “Presentación”, parágrafo b), destas bases. Os datos requiridos en cada 
caso son necesarios para a súa inclusión no concurso, en caso contrario non poderemos 
atender a solicitude.  
La Voz de Galicia, S.A. tratará os datos dos participantes, dos profesores e dos representantes, 
segundo sexa o caso, para a xestión e organización do concurso, sendo a base legal para o 
tratamento destes datos a execución da relación contractual cos participantes.  
Naqueles casos en que, no marco da súa participación no concurso, os profesores dean 
acceso ou fagan chegar a La Voz de Galicia, S.A. datos e/ou a imaxe de terceiros para a 
realización, xestión ou divulgación do concurso, con carácter previo comprométense a informar 
das presentes bases e a solicitar o consentimento dos interesados ou ben, no caso de que 
sexan menores de 14 anos, dos seus proxenitores ou titores legais.  
O nome e a imaxe dos concursantes e dos profesores, segundo sexa o caso, así como o nome 
dos centros aos que pertencen, poderán ser obxecto de comunicación pública nas actuacións 
presentes ou futuras que poida levar a cabo La Voz de Galicia, S.A., sempre que dita 
comunicación pública estea relacionada coa súa participación no concurso ou coa publicación 
dos seus traballos -salvo que o autor solicite calquera modificación conforme a normativa 
vixente-. Así mesmo, no seu caso, La Voz de Galicia, S.A. poderá comunicar os datos dos 
concursantes e dos profesores a Viaqua Xestión Integral de Augas de Galicia, S.A.U. para a 
publicación dos seus traballos por esta entidade.  
Salvando o anterior, non se realizarán cesións de datos persoais a terceiros, excepto no caso 
de que exista unha obrigación legal. Así mesmo poderán ter acceso a datos persoais os 
provedores (encargados do tratamento) de La Voz de Galicia, S.A. que necesiten acceder a 
datos para a prestación de servizos contratada que, a título enunciativo e non limitativo, prestan 
servizos nos sectores de servizos administrativos, xestión de sitios web; os provedores 
utilizarán os datos unicamente para a prestación do servizo e conforme ás instrucións de La 
Voz de Galicia, S.A.. Pode pedir máis información a través de lopd@lavoz.es.  
Os datos conservaranse mentres sexan necesarios para os fins para os que se solicitaron, e 
durante os prazos de prescrición previstos.  
Os interesados poderán exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e, no seu 
caso, portabilidad dos seus datos persoais, así como de oposición e limitación ao tratamento 
dos seus datos, dirixíndose a La Voz de Galicia, S.A. a través da dirección de correo 
electrónico lopd@lavoz.es, ou na seguinte dirección: La Voz de Galicia, S.A. – Protección de 
datos, Avda. da Prensa 84-85, Polígono Industrial de Sabón, 15143 Arteixo (A Coruña), 
indicando os detalles correspondentes á súa solicitude e acreditando debidamente a súa 
identidade (e, no seu caso, representación).  
Infórmase así mesmo ao participante de que ten dereito a obter información sobre o exercicio 
dos seus dereitos e/ou presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de 
Datos (www.aepd.es).  
 
Outros.- La Voz de Galicia, S.A. fai constar que para a xestión da presente acción utiliza 
medios cuxa titularidade e control corresponden a terceiros. La Voz de Galicia, S.A. non se 
responsabiliza das incidencias que puidesen producirse no desenvolvemento da acción polo 
uso dos medios e aplicacións a través das cales se xestiona a mesma, ou con carácter xeral 
por situacións que escapen ao seu control. Con todo, La Voz de Galicia, S.A. comprométese a 



comunicar aos usuarios e participantes na acción calquera posible incidencia da que teña 
coñecemento o máis axiña posible a través dos medios que considere oportunos en cada caso. 
Así mesmo, La Voz de Galicia, S.A. manifesta que adoptou todas as medidas necesarias 
dentro das súas posibilidades para asegurar o adecuado desenvolvemento da acción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AUTORIZACIÓN  
 
D. …………………………………………………………………………….. e Dna. 
..........................................................................................................................................., 
maiores de idade, con N.I. F. números .................................... e ............................, 
respectivamente, e con teléfono de contacto............................................................., na súa 
calidade de representantes legais do menor 
........................................................................................................................................  
 
AUTORIZA  
 
a participación do menor arriba citado no Concurso “21 días transformando o mundo con La 
Voz de Galicia e Viaqua” do Programa Prensa-Escuela – VIAQUA 2020/2021, de acordo ás 
bases do devandito Concurso e, en particular, consente a incorporación tanto dos datos 
propios como dos datos do menor (nome, apelidos, data de nacemento, centro, email e 
teléfono) a un ficheiro propiedade de La Voz de Galicia, S.A., que tratará devanditos datos coa 
finalidade de organizar e xestionar o Concurso, e cuxa dirección, a efectos do exercicio dos 
dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición e limitación é a seguinte: 
lopd@lavoz.es, ou ben La Voz de Galicia – Protección de datos, Avenida da prensa 84-85, 
Polígono industrial de Sabón, 15143 de Arteixo (A Coruña).  
Así mesmo, autoriza a comunicación pública do nome e a imaxe do menor, así como o nome 
do centro ao que pertence, nas actuacións presentes ou futuras que poida levar a cabo La Voz 
de Galicia, S.A., sempre que dita comunicación pública estea relacionada coa súa participación 
no concurso ou coa publicación do seu traballo -salvo que solicite calquera modificación 
conforme a normativa vixente-. La Voz de Galicia, S.A. tamén poderá comunicar os datos do 
menor a Viaqua Xestión Integral de Augas de Galicia, S.A.U. para a publicación dos seus 
traballos por esta entidade.  
As referidas bases, incluíndo a política de protección de datos de La Voz de Galicia, S.A., 
figuran en www.prensaescuela.es. E para que conste para todos os efectos, asino a presente 
autorización.  
 
En ......................., a ............... de .................................... de 20....  
 
 
Asdo./ ..................................................................  
 
Asdo./ ..................................................................  


