
A Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre da Corporación Voz de Galicia
convoca o Concurso Mellor Blog Voz Natura do curso 2017/2018. 

CONCURSO DE BLOGS 2017-2018
CURSO 2017/2018 www.voznatura.es

OBXECTIVO
Impulsar aos docentes que dirixan un proxecto do 
programa Voz Natura a producir contidos educativos 
dixitais e promover a xeración de espazos e redes de 
intercambio na comunidade educativa, así como 
trasladar á sociedade as inquietudes ambientais dos 
centros participantes no programa Voz Natura.

PARTICIPANTES
Participarán no concurso todos os centros educativos 
inscritos  no programa Voz Natura no curso 2017/2018 
e/ou os profesores/educadores destes centros que 
creen un blog do proxecto medioambiental que se leve
a cabo. 

Poderán ser blogs abertos en anteriores edicións ou 
blogs de nova creación, sempre e cando inclúan 
contidos das actividades desenvolvidas ao longo do 
curso escolar 2017/2018 que serán os que teña en 
conta o xurado para a valoración do blog e emisión do 
seu ditame.

TEMA E CARACTERÍSTICAS
Deberán reflectir as actividades que leven a cabo no ámbito do proxecto Voz Natura presentado por cada partici-
pante, o seu labor de defensa e recuperación dos ecosistemas, os seus traballos de acción directa sobre o medio 
ou calquera recurso, iniciativa, información ou cuestión de carácter ambiental que se queira comunicar. 

Poderanse adaptar a calquera disciplina, nivel educativo e metodoloxía docente e poderán incluír todos os tipos de 
uso de blogs no ámbito escolar: xornalísticos, didácticos, institucionais, persoais, etcétera. 

IDIOMA
Castelán ou galego.

CONDICIÓNS DE USO DOS BLOGS
Ademais dos requisitos establecidos nos apartados anteriores, a participación neste concurso supón a aceptación 
das seguintes condicións de uso dos blogs, por cuxo cumprimento velarán os profesores participantes:

 · O centro educativo/profesor que dea de alta un blog disporá dun nome de administrador e un contrasinal para 
o acceso directo á súa conta e a todas as ferramentas de que dispón para a súa administración. O contrasinal 
de acceso é de uso persoal, polo que en caso de extravío ou posible acceso por un terceiro, o profesor deberá 
notificalo á organización do concurso.

 · O centro educativo/profesor será responsable de revisar os contidos e as mensaxes que se vertan no blog 
para evitar a difusión de materiais non apropiados ou insultos. Os artigos e os comentarios deberán ir asina-
dos pola persoa que os escribe.

 · A Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre non se fai responsable das ideas expresadas ou a información 
incluída polos usuarios dos blogs, e resérvase o dereito de suspender aqueles cuxos contidos resulten 
ofensivos ou discriminatorios, tanto cara a outros blogs ou os seus autores como cara a terceiras persoas, así 
como, con carácter xeral, aqueles cuxos contidos puidesen ser ilícitos ou lesionar bens ou dereitos de tercei-
ros susceptibles de indemnización. En relación co anterior, no caso de que os contidos que se pretenda verter 
no caderno requiríseno, os seus usuarios deberán solicitar as autorizacións que sexan necesarias con 
carácter previo á súa inclusión.

CRITERIO DE VALORACIÓN
Constituirase un xurado que se reunirá ao obxecto de emitir o seu ditame. 

O xurado valorará principalmente o carácter de innovación pedagóxica polo seu contido e/ou metodoloxía, a presen-
tación e a diversidade de actividades incluídas, calidade dos elementos multimedia e nivel de interactividade. 

Tamén se valorará o carácter comunicativo, a adecuación dos vínculos que se acheguen no blog e o respecto ás 
fontes de información e a coherencia.

O ditame do xurado será inapelable e publicarase nas distintas canles de comunicación do programa (web, redes 
sociais e medios de comunicación da Corporación Voz de Galicia). 

O xurado resérvase o dereito de facer unha mención especial no caso que o considere conveniente.

A composición do xurado, así como a data de publicación do ditame, comunicaranse oportunamente.  

PREMIO
O gañador do concurso recibirá unha tablet. 

O premio será entregado na festa fin de curso Voz Natura que se celebrará no mes de xuño do 2018..

O premio está suxeito á lexislación fiscal vixente e, en particular, á normativa vixente en materia de retencións e 
ingresos a conta. A Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre asumirá e pagará o ingreso a conta.

CESIÓN DE DEREITOS
O feito de participar no concurso implica a cesión polos autores á Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre de 
todos os dereitos de explotación sobre os traballos, incluíndo os dereitos de reprodución, recompilación en libro, 
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..

No caso de que os materiais que se incorporen aos traballos inclúan imaxes dos autores e/ou de terceiros, a 
cesión anterior incluirá a dos dereitos de imaxe correspondentes, a cuxos efectos os autores obríganse a solicitar 
as autorizacións necesarias.

ACEPTACIÓN
A participación no concurso supón o coñecemento e aceptación por todos os concursantes das presentes bases, 
así como a submisión expresa ás decisións que puidese adoptar a organización do concurso a efectos da 
interpretación ou resolución de cuestións non recollidas nas bases.

A organización do concurso resérvase o dereito de declarar deserto o premio se, a xuízo do xurado, os blogs 
creados non se ateñen ás normas establecidas ou non alcanzan a calidade necesaria.

PROTECCIÓN DE DATOS
Os datos persoais dos participantes serán incluídos nos ficheiros que a Fundación Santiago Rey Fernández-Lato-
rre ten debidamente inscritos na Axencia de Protección de Datos e que cumpren todos os requisitos da Lei Orgáni-
ca 15/1999 e do Real Decreto 1720/2007 que a desenvolve. 

Todos os datos solicitados aos participantes son necesarios para a súa inclusión no concurso e serán destinados á 
xestión e organización do mesmo. Para iso, será necesario cedelos a La Voz de Galicia, S.A., empresa colaborado-
ra da Fundación na organización e difusión do concurso e a través da cal será dado a coñecer o ditame do xurado. 

O nome e a imaxe dos concursantes, 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 a Fundación Santiago Rey 
Fernández-Latorre, sempre que devandita comunicación pública estea relacionada coa súa participación no 
concurso. Quedan recoñecidos, no entanto, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, que 
poderán ser exercidos, previa acreditación da personalidade ou da representación, na dirección da Fundación 
Santiago Rey Fernández-Latorre, Avenida da Prensa 84-85, Polígono Industrial de Sabón, 15143 de Arteixo (A 
Coruña).

Entra en www.voznatura.es e rexístrache no apartado 
Blogs/Crea o teu blog cun nome de usuario e un correo 
electrónico. Recibirás por e-mail un usuario, un 
contrasinal e un enlace para completar o teu rexistro.

Pica no enlace, rexístrache co teu usuario e contrasinal 
e, a continuación, crea o teu blog  introducindo o nome do 
teu centro e o título do blog. Recomendámosche que 
utilices o nome do proxecto Voz Natura no que participas 
ou algunha referencia medioambiental. 

Para comezar a publicar, debes entrar na 
Administración (no lateral) e facer clic en Iniciar sesión. 

Cada vez que queiras poderás entrar no teu blog a través 
do apartado Blogs/Accede ao teu blog da web, onde che 
pedirán usuario e contrasinal. 

Se queres sacar o máximo partido ao blog ou tes 
algunha dúbida, visita a guía de uso que poderás atopar 
no apartado Blogs da nosa web.

CREA O TEU BLOG VOZ NATURA EN CINCO PASOS:
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