Barcelona, el dia 10 de juny de 2020

REUNITS
D’una banda, el Sr. Francisco Javier Bertolín, en nom i representació de la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (en endavant, “Fundació Bancària “la
Caixa””), com a Director de l’Àrea Comercial i Educativa i apoderat de l’entitat, domiciliada a
Palma (Illes Balears), Plaça Weyler, 3, codi postal 07001, i amb N.I.F. núm. G-58899998.
De l’altra, el Sr. Roger Loppacher i Crehuet, en nom i representació de Consell de l'Audiovisual
de Catalunya (en endavant també el “CAC”), com a president, en virtut de les facultats que li
atorga la Llei 2/2000, de 4 de maig del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i l’Estatut Orgànic
i de Funcionament aprovat pel Ple del Consell el 28 de febrer de 2001, entitat domiciliada a
carrer dels Vergós 36-42, codi postal 08017 Barcelona i amb NIF núm. S-0800038-B.
Les parts es reconeixen mútua i recíprocament, en la condició en què actuen, la capacitat legal
suficient per a subscriure aquest Conveni i a aquests efectes,

MANIFESTEN
I.- Que la Fundació Bancària “la Caixa” contempla entre els seus objectius la realització d’obres
benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, atenent les diferents
necessitats de la societat.
La missió de la Fundació Bancària “la Caixa” es construir una societat millor i més justa, donant
més oportunitats a les persones que més ho necessiten.
La Fundació Bancària “la Caixa” desenvolupa programes socials, de foment de la recerca i el
coneixement, culturals i educatius amb una vocació transformadora.
II.- El CAC, de conformitat amb l’article 82 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’autoritat
reguladora independent en l’àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada, i
desenvolupa les funcions que li atribueixen la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya i la Llei22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual
de Catalunya.
III.- Que és voluntat de les parts establir una col·laboració que promogui l’educació mediàtica i
el pensament crític, posant a l’abast dels centres educatius el programa educatiu BeCritical en
col·laboració amb el CAC amb la finalitat d’aportar més continguts al programa i d’ampliar
l’abast i l’àmbit d’actuació del programa eduCAC.
De conformitat amb les anteriors manifestacions i d’acord amb la representació que ostenten,
les parts acorden subscriure aquest conveni de col·laboració, que es regeix pels següents

PACTES
Primer. Objecte del conveni
El present conveni té per objecte establir la col·laboració entre Fundació Bancaria “la Caixa” i
el CAC per fer l’adaptació dels continguts del programa eduCAC al programa BeCritical
d’EduCaixa i el seu posterior seguiment.
La descripció del calendari de desenvolupament del programa BeCritical i de la programació i
continguts de l’eduCAC a utilitzar de forma adaptada pel programa BeCritical es detallen a
l’Annex d’aquest conveni.
En concret aquesta col·laboració consisteix en:
•

Adaptar i traduir part dels continguts del programa eduCAC perquè aquests puguin ser
utilitzats en escoles de Catalunya i d’altres territoris fora de Catalunya, tant d’àmbit
estatal com internacional.

•

L’adaptació dels continguts eduCAC formarà part del programa BeCritical que estarà
disponible a la web d’EduCaixa [www.educaixa.com].

•

Adicionalment, des del programa BeCritical disponible a la web d’EduCaixa
[www.educaixa.com]es donarà accés a continguts allotjats a la web d’eduCAC
[https://www.educac.cat/] que estiguin en català per tal que es pugui completar el
programa amb altres materials d’eduCAC que no hagin estat adaptats pel programa
BeCritical.

•

Es preveuen dos programacions adaptades als nivells educatius: (i) per alumnat de 1er.
i 2ón d’ESO i (ii) per alumnat des de 3er. d’ESO a Batxillerat.

•

Els continguts a utilitzar per l’adaptació per l’alumnat des de 3er. d’ESO a Batxillerat
serà estudiat i acordat per les dues parts seguint els mateixos criteris de la primera
adaptació.

Segon. Compromisos del CAC
•

El CAC cedirà a Fundació Bancària “la Caixa”els continguts del programa eduCAC
detallats a l’Annex per poder-los adaptar al programa BeCritical, en els terminis i a
través dels mitjans descrits a l’Annex. . Els continguts detallats podran ser ampliats de
mutu acord per les parts.

Tercer. Compromisos de “la Caixa”
Fundació Bancària “la Caixa” es compromet a :
•

Citar la font dels continguts, referenciant el programa eduCAC en les diverses versions
lingüístiques que es facin dels materials.
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•

•

Explicar d’una manera entenedora com el professorat i alumnat que facin servir el
programa BeCritical podran accedir als continguts concrets del programa de l’eduCAC
que es referencíen en el programa BeCritical i incloure que hauran de registrar-se en la
web d’eduCAC.
Compartir les dades relacionades amb l’ús, lavaluació i altres dades que permetin
corregir, millorar, actualitzar i desenvolupar els continguts eduCAC. Així com tenir
evidències de la seva utilitat en la millora de les competències del currículum.

Quart. Comissió de Seguiment
Per al seguiment del desenvolupament d’aquest conveni, es constituirà una comissió paritària
mixta de seguiment, integrada per representants de cadascuna de les parts signants, que
establirà de comú acord les normes relatives al seu funcionament i que es reunirà com a mínim
dos cops l’any. A aquesta comissió li correspondran, entre d’altres funcions, les següents:
-

Acordar els continguts a treballar en les programacions del programa BeCritical i fer
seguiment del proces d’adaptacació.
Vetllar pel desenvolupament correcte del projecte i per les necessitats que puguin
sorgir en la seva implementació.
Avaluar l’acompliment dels objectius.
Fer-ne el control i el seguiment
Resoldre les qüestions que sorgeixin pel que fa als aspectes relatius a la difusió.
Avaluar el resultat del projecte i de la col·laboració.

I en general, totes aquelles funcions que es desprenen d’aquest conveni i/o que les parts
estimin convenients.
La Comissió de Seguiment celebrarà les pertinents reunions per al compliment de les funcions
que li són pròpies, prenent els acords que es considerin oportuns. Sense perjudici de l’anterior,
la Comissió es podrà reunir, a requeriment de qualsevol de les parts, per tractar d’aquells
assumptes puntuals que per la seva urgència o especificitat no es puguin ajornar.
Els membres de la Comissió han de donar compte del resultat de la seva gestió a les seves
institucions respectives.
Cinquè. Drets de propietat industrial i intel·lectual
El CAC cedeix a favor de Fundació Bancària “la Caixa” tots els drets d'explotació de propietat
intelectual dels continguts del programa eduCAC a utilitzar al programa BeCritical que es
detallen a l’Annex i aquells altres que es poguessin acordar de mutu acord en un futur. Per
tant, s'entenen cedits els drets de reproducció, distribució, comunicació pública (inclòs
Internet) i transformació (inclosa la traducció) sobre els continguts esmentats, amb caràcter no
exclussiu i sense cap limitació, ni territorial ni temporal, estenent-se per tant a tots els països
del món i per tot el temps de vigència dels drets cedits.
El CAC garantitza que tots els continguts es cedeixen en compliment de la normativa en
matèria de propietat industrial i intel·lectual i que per tant, ostenta tots els drets sobre els
continguts a cedir per a realitzar aquesta cessió de conformitat amb la normativa aplicable.
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El CAC no podrà utilitzar de cap manera les marques registrades, logotips, noms comercials,
noms de domini a Internet, ni qualsevol altre signe distintiu de Fundació Bancària “la Caixa”
sense el seu consentiment exprés i per escrit.
De la mateixa manera, la “Fundació Bancària “la Caixa”” no podrà utilitzar de cap manera les
marques registrades, logotips, noms comercials, noms de domini a Internet, ni qualsevol altre
signe distintiu del CAC ni de l’eduCAC sense el seu consentiment exprés i per escrit.
Sisè. Tractament de dades de caràcter personal
6.1. Les dades personals incloses en aquest conveni ( les dels intervinents) seran tractades per
l’altra part amb la finalitat de gestionar la relació de col·laboració, essent la base del
tractament el compliment de l’esmentada relació i es conservaran durant tot el temps en què
aquesta subsisteixi i inclús després, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats
derivades de la mateixa. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les dades seran eliminades
o, alternativament, anonimitzades. Els intervinents es donen per informats del següent:
a) Els respectius responsables del tractament de dades de caràcter personal, són les parts
signants i les dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD) o del responsable
de seguretat de cadascuna d’elles són les següents:
- Dades del delegat de protecció de dades de Fundació Bancària “la Caixa”: E-mail:
dpd@fundacionlacaixa.org; Adreça postal: Avinguda Diagonal 621 – 629, 08028
Barcelona.
- Dades del delegat de protecció de dades o, en el seu cas, del responsable de seguretat
de l’Entitat: dpd.cac@gencat.cat i carrer dels Vergós 36-42, 08017 Barcelona.
b) Les seves dades personals no seran cedides a terceres entitats, ni tampoc seran objecte de
decisions automatitzades.
c) En el cas que les parts precisessin contractar els serveis de proveïdors ubicats en països
que no disposen de normativa equivalent a l'europea per al tractament de les seves dades,
aquesta contractació es realitzaria previ compliment de tots els requisits establerts per la
normativa de protecció de dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per
preservar la seva privacitat. Per a més informació, es pot contactar amb els delegats de
protecció de dades, o, en el seu cas, el responsable de seguretat, per mitjà de les adreces
indicades.
d) Tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, sol•licitar
la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, sol·licitar l'oposició o limitació del
tractament de les mateixes o sol·licitar la seva portabilitat, enviant un missatge al delegat
de protecció de dades o responsable de seguretat, segons correspongui, a les adreces
indicades.
e) Si consideren que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa, poden
presentar una reclamació al delegat de protecció de dades o, en el seu cas, al responsable
de seguretat, segons correspongui; o davant de l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades.
6.2. Queda expressament convingut que totes les dades o informació que el CAC comuniqui a
la Fundació Bancària "la Caixa" i que aquesta comuniqui al CAC en relació amb el projecte o
programa que és objecte d’aquest conveni seran dades dissociades, és a dir, aquelles que no
permeten la identificació de persona física alguna i, per tant, estaran excloses de l’aplicació de
la normativa de protecció de dades. En particular, la Fundació Bancaria “la Caixa” mantindrà
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informat el CAC de l’evolució del projecte mitjançant dades de caràcter quantitatiu, numèric
i/o percentual.
Ni el CAC ni Fundació “la Caixa” tindrà accés ni tractarà dades de caràcter personal del que
sigui responsable l’altra part, durant el desenvolupament del present conveni . En el supòsit
que, durant la vigència del present conveni, alguna de les parts tingués accés a alguna dada de
caràcter personal de que sigui responsable l’altra part, haurà de comunicar-ho immediatament
a aquesta, aplicant les mesures de seguretat oportunes i procedint ambdues parts a adoptar
les mesures i accions que fossin necessàries de conformitat amb la normativa en matèria de
protecció de dades.
6.3. El CAC i la Fundació Bancària “la Caixa” declaren que compliran, sota la seva única i total
responsabilitat, amb totes les obligacions que els siguin exigibles en aplicació de la normativa
de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, es comprometen mútuament a aplicar
les mesures de seguretat necessàries, mantenint indemne a l’altra institució de qualsevol
indemnització i/o sanció reclamades per qualsevol tercer, incloses les autoritats i organismes
competents
Setè. Difusió
La Fundació Bancària “la Caixa” compartirà el Pla de difusió del programa BeCritical amb el CAC
amb l’objectiu de garantir que es comunica apropiadament la naturalesa de la col.laboració
que s’especifica en aquest conveni.
Vuitè. Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura fins el dia 30 de juny del 2021 i podrà
prorrogar-se per cursos escolars per comú acord de les parts, sempre que ambdues parts
manifestin aquesta intenció de forma expressa abans del mes previ a la finalització de la seva
vigència.
En qualsevol cas el període màxim de vigència és de quatre (4) anys.
Novè. Causes de resolució anticipada
Són causes de resolució anticipada d’aquest conveni:
−
−
−
−

L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules per alguna de les parts.
L’acord mutu de les parts.
La denúncia de qualsevol de les parts, amb previ avís d’un mes amb el compromís de
finalitzar els projectes que en aquell moment estiguessin pendents de consecució.
L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que n’impedeixin el seu
compliment.

Desè. Cessió
Aquest conveni és personal entre les parts i no podrà ser cedit, totalment o parcialment, per
cap d’aquestes sense el consentiment per escrit de l’altra part.
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Onzè. Llei aplicable i submissió
Aquest conveni s’interpretarà d’acord amb la legislació espanyola.
Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els
efectes que es puguin derivar d’aquest conveni s’han de resoldre entre les parts, esgotant
totes les formes possibles de conciliació per tal d’arribar a un acord amistós extrajudicial. Si no
fos possible, els òrgans jurisdiccionals de la ciutat de Barcelona seran competents per a
conèixer les qüestions litigioses, renunciant les parts de forma expressa al seu propi fur si fos
un altre.
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen
electrònicament aquest document.
Pel Conselll de l’Audiovisual de Catalunya

Per la Fundació Bancària ”la Caixa”

Sr. Roger Loppacher i Crehuet
President

Sr. Francisco Javier Bertolín
Director Àrea Comercial i Educativa
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ANNEX
CALENDARI, PROGRAMACIÓ I DEFINICIÓ DELS CONTINGUTS

1.

Calendari

El calendari aquí previst és una aproximació i per tant podria ser objecte d’alguna modificació
per mutu acord de les parts. En tot cas, la programació s’ha de dur a terme dins del termini de
vigència del present conveni.

Programació didàcitca 1er i 2ón ESO
Adaptació conceptual :
Publicació :

2.

Gener – Novembre 2019
Setembre 2020

Programació i continguts de 1er. I 2òn d’ESO
(a)

Materials de l’eduCAC necesaris per la programació de BeCriticalProjecte
d’aula: Fem periodisme (https://www.educac.cat/professorat/projectes-

(b)

Unitats didàctiques:

daula/fem-periodisme)

De què parlem ( https://www.educac.cat/professorat/unitats-

•

didactiques/que-parlem )

Jo sóc entreteniment ( https://www.educac.cat/professorat/unitats-

•

didactiques/jo-soc-entreteniment )

La meva finestra al món (https://www.educac.cat/professorat/unitats-

•

didactiques/la-meva-finestra-al-mon)

Això també és publicitat (https://www.educac.cat/professorat/unitats-

•

didactiques/aixo-tambe-publicitat )

(c)

Mòduls instrumentals:
Preproducció (https://www.educac.cat/professorat/modulsinstrumentals/preproduccio-preparem-projecte),
Producció (https://www.educac.cat/professorat/modulsinstrumentals/produccio-gravem ),
Postproducció (https://www.educac.cat/professorat/modulsinstrumentals/postproduccio-editem).

o
o
o

(d)

3 itineraris alternatius, dins de la versió catalana, que redirigiran als continguts
corresponents dins al web eduCAC. Els itineraris alternatius proposats fan
referència a:
o
o
o

La diversitat cultural,
Els hàbits saludables en l’ús del mòbil
Les pantalles i la perspectiva de gènere.

7

