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Bases do concurso 
 

Captura a sociedade dixital! 
 

Combina o teu talento creativo para o debuxo coa túa visión do futuro! Inscríbete no concurso 

e fai un debuxo onde nos mostres o impacto da dixitalización na sociedade galega no 2030, os 

usos das tecnoloxías dixitais, os novos hábitos e necesidades que xorden pola transformación 

dixital ou como imaxinas as oportunidades que poden xurdir gracias ás novas tendencias dixitais. 

As mellores creacións publicaranse no portal web e nas redes sociais da Amtega. 

Denominación do concurso 

Captura a sociedade dixital!: concurso de debuxo para a Estratexia Dixital de Galicia 2030. 

Entidades organizadoras 

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). Xunta de Galicia. 

BASES DO CONCURSO 

1. Obxectivo do concurso 

- Explorar e dar a coñecer a creatividade dos máis novos a través do debuxo e fomentar o 

uso da Lingua Galega nas TICs. 

- Sensibilizar sobre o impacto da dixitalización na nosa Comunidade e dar a coñecer o 

proceso de elaboración da Estratexia Dixital de Galicia 2030 impulsada pola Xunta de 

Galicia. 

- Estimular e fomentar a reflexión e o enxeño dos máis novos sobre como a transformación 

dixital afectará a nosa Comunidade nos próximos 10 anos. 

2. Características dos participantes 

2.1 A participación no concurso diríxese a alumnado de 1º a 6º de Educación Primaria en 

centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia, cunha idade comprendida 

entre os 5 e os 12 anos (ambas as dúas inclusive). 

2.2 Neste concurso a participación é individual. 

2.3 Cada centro educativo, a través do persoal docente, inscribirá aos/ás alumnos/as 

interesados en participar, sen límite de inscricións por centro. Os docentes responsables 

das inscricións tamén serán os responsables de velar polo cumprimento das normas do 

concurso establecidas nestas bases. 

2.4 Cada docente inscribirá ao número de persoas participantes que considere, coa única 

limitación dun único debuxo por participante. 

2.5 Non poderá participar alumnado que non estea a cursar Educación Primaria, persoal 

empregado das entidades organizadoras e colaboradoras nin os seus familiares 

directos; tampouco se poderá presentar o persoal empregado nin os familiares directos 
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de calquera empresa que participe baixo contrato na promoción ou xestión técnica do 

concurso. 

3. Inscricións 

Os docentes do alumnado interesado en participar realizarán a inscrición gratuíta a través 

dun formulario online dispoñible no espazo web DigiTalent 

(digitalent.xunta.gal/gl/node/544). Xunto á cumprimentación do formulario o/a docente que 

realiza a inscrición deberá achegar o modelo de autorización debidamente asinado polo 

pai/nai/titor legal de cada un dos participantes. O prazo de inscrición permanecerá aberto 

dende o 16 de decembro de 2019 ata o 17 de xaneiro do 2020. 

4. Características xerais dos debuxos 

4.1 Cada participante poderá enviar un máximo de 1 debuxo que deberá acompañarse dun 

título e unha breve sinopse, empregando como lingua vehicular o galego. 

4.2 A temática dos debuxos versará sobre como imaxinan os participantes a vida cotiá na 

Comunidade a través da transformación dixital capturando o futuro de Galicia nos 

próximos 10 anos. 

4.3 Os debuxos poderán ser tanto en vertical como horizontal e cor ou branco e negro.  

4.4 Os materiais presentarase da seguinte maneira: arquivo escaneado (en formato JPG ou 

PDF). O autor gardará o debuxo orixinal para ser presentado de ser requirido pola 

organización do concurso. Os participantes teñen liberdade para utilizar a técnica que 

desexen (de forma separada ou mesturada; manual ou dixital; técnica collage, etc.) 

O nome do ficheiro será o nome e apelidos do/a autor/a para facilitar a súa 

identificación. 

4.5 As obras deberán enviarse como arquivo adxunto mediante un correo electrónico a 

edg2030@xunta.gal, co asunto: Concurso Captura a sociedade dixital!, xunto cos datos 

do alumno autor (nome e apelidos, idade e curso actual) e os datos da composición 

(título e breve sinopse) 

4.6 O xurado / organización resérvase o dereito de non admitir aquelas obras que inciten 

ao racismo, á xenofobia, á violencia de xénero, á homofobia ou que consideren 

inadecuadas/incompatibles cos obxectivos do concurso. 

4.7 As obras non deberán facer publicidade nin promover o uso de ningún produto ou 

servizo de natureza comercial. 

4.8 A obra presentada deberá ser orixinal, non comercializada, non premiada con 

anterioridade nin sufragada pola Xunta de Galicia ao abeiro doutras convocatorias. 

4.9 A composición presentada ao concurso deberá poñerse a disposición da Amtega coa 

licenza Creative Commons Recoñecemento (CC-BY). 

4.10 Os concursantes responsabilízanse de ser os posuidores dos dereitos de propiedade 

intelectual das obras presentadas. 

https://digitalent.xunta.gal/gl/node/544
mailto:edg2030@xunta.gal
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4.11 Calquera apropiación indebida de dereitos de autor na obra é responsabilidade da 

persoa que a inscribiu. Aos concursantes requiriráselles a indemnización á autoridade 

convocante sobre calquera reclamación que terceiras partes poidan realizar polo uso, 

reutilización, redistribución ou licenciamento de calquera dos elementos empregados 

na elaboración da obra. 

4.12 No caso de que se presentase a mesma obra, pero se rexistrase por distintas persoas, 

para os efectos deste concurso considerarase a obra presentada polo primeiro autor 

que realizase o seu envío, segundo a data e hora de recepción do correo electrónico por 

parte da organización. 

5.  Prazo de entrega das composicións para concurso. 

O prazo para enviar o material do alumnado participante estará aberto desde o día 16 de 

decembro de 2019 (que coincide coa apertura das inscricións) ata o día 24 de xaneiro de 

2020. 

6. Selección das persoas gañadoras  

Os debuxos recibidos serán valorados por un xurado especializado no ámbito da Sociedade 

da Información e as Tecnoloxías Dixitais, formado por 2 representantes da Axencia de 

Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), 1 representante de la Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e 1 profesor de Primaria, que 

preseleccionarán cinco obras finalistas. 

Os debuxos finalistas serán publicados en facebook (https://www.facebook.com/amtega), 

dentro do apartado "Captura a sociedade dixital!", no que calquera internauta que o desexe 

poderá votar ao debuxo que considere que mellor representa a Galicia do 2030 a través das 

tecnoloxías dixitais. As obras gañadoras serán as que máis “gústame” obteñan. 

O período de votación estará vixente desde o día 31 de xaneiro ata o día 07 de febreiro de 

2020. 

7. Entrega de premios  

O xurado recoñecerá o valor dos debuxos finalistas do alumnado e do profesorado 

responsable das inscricións, nun acto público onde se fará entrega dos premios primeiro, 

segundo e terceiro. 

O lugar, a data e a hora comunicaranse ao profesorado participante dos centros educativos 

que obteñan algún dos premios e así mesmo publicarase na sección da Estratexia Dixital de 

Galicia da páxina web da Amtega (https://amtega.xunta.gal/proceso-de-elaboracion-da-

estratexia-dixital-de-galicia-2030), en facebook (https://www.facebook.com/amtega)   e no 

espazo Abalar. 

8. Acatamento e interpretación das bases 

https://www.facebook.com/amtega
https://amtega.xunta.gal/proceso-de-elaboracion-da-estratexia-dixital-de-galicia-2030
https://amtega.xunta.gal/proceso-de-elaboracion-da-estratexia-dixital-de-galicia-2030
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A organización resérvase o dereito de anular este concurso se non se supera un mínimo de 

10 participantes. Ante posibles dúbidas na súa interpretación, prevalecerá o criterio da 

organización. A participación neste concurso implica a plena aceptación destas bases. 

9. Protección de datos persoais  

Así mesmo coa participación ao concurso o docente responsable de cada inscrición declara 

expresamente que posúe todos os permisos e/ou autorizacións sobre os dereitos de 

propiedade intelectual da composición enviada e que obtivo o consentimento expreso de 

todas as persoas para o seu uso,  así como para a súa publicación no "Sitio Web" ou no 

documento da Estratexia Dixital de Galicia 2030, declarando que a súa reprodución non 

lesiona nin prexudica a terceiros, asumindo persoalmente calquera responsabilidade que 

desta puidese derivarse, exonerando expresamente á Xunta de Galicia de calquera 

responsabilidade ao respecto. O docente responsable da inscrición garante que obtivo o seu 

consentimento expreso para os usos da súa imaxe na composición no marco desta acción, 

así como para a súa publicación no "Sitio Web" ou no documento da Estratexia Dixital de 

Galicia 2030. Para a obtención da devandita autorización o titor/a deberá empregar o 

modelo de autorización dispoñible en amtega.xunta.gal/edg2030/concursos 

A Xunta de Galicia resérvase o dereito de solicitar, en calquera momento, ao docente a 

entrega das autorizacións dos menores para a participación neste concurso. 

 

Responsable do 

tratamento 
Xunta de Galicia. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 

(Amtega). 

Finalidades do tratamento Xestionar a través dos centros educativos a solicitude de participación dos 

seus alumnos e alumnas no concurso denominado “Captura a sociedade 

dixital!” no marco do proceso de elaboración da Estratexia Dixital de Galicia 

2030 

Lexitimación para o 

tratamento 
Cumprimento dunha misión realizada en interese público (Lei 16/2010, do 

17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral 

e do sector público autonómico de Galicia; Decreto 252/2011, do 15 de 

decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 

Galicia e se aproban os seus estatutos) 

Consentimento outorgado polo/a interesado/a 

Destinatarios dos datos Órganos da Administración Xeral e do sector público autonómico de Galicia, 

a fin de dar difusión ás diferentes iniciativas e programas da Amtega. As 

imaxes poderán ser publicadas, coa mesma finalidade, a través dos medios 

detallados anteriormente. 

Exercicio dos dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus 

datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o 

consentimento, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-

dereitos.  

Contacto delegado/a de 

protección de datos e 

información adicional 

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos 

https://amtega.xunta.gal/edg2030/concursos
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

