
 
CONCURSO DE INSIGNIAS  

PARA A AULA VIRTUAL DO IES XOÁN MONTES 
 

1. OBXECTIVO 
Deseñar unha insignia personalizada para a aula virtual do IES Xoán Montes que  

poida ser utilizada nos distintos cursos da mesma. 
 

2. PARTICIPANTES 
Todo o alumnado do IES Xoán Montes. 
 

3. PROPOSTA 
- O deseño debe ser orixinal e inédito. 
- As persoas participantes poderán entregar máis de unha insignia. 
- O obxectivo e tema da insignia deberá ser un dos distintos niveis: principiante, aprendiz, 
profesional e especialista. 
 

4. ENTREGA 
- En soporte dixital no curso “Concurso de insignias” na aula virtual Moodle do centro.  
- O formato do traballo será preferiblemente jpg, png ou pdf. 
- Ademáis de subir a propia imaxe, cada participante escribirá un título que a identifique e 
marcará o nivel ou tema para o que foi creada.. 
- Solicitarase o arquivo orixinal das tres insignias finalistas.  
 
Data límite de entrega: domingo 24 de xaneiro de 2021. 

 
5. XURADO 

Estará composto por: 
- un membro do equipo directivo. 
- a persoa administradora da aula virtual. 
- a profesora de TIC do centro 
- un profesor ou unha profesora representante do profesorado. 
- un alumno/a representante do alumnado, 
- un membro representante do persoal non docente. 

 
6. PREMIOS 
- 1º premio: altofalante inalámbrico, lote de libros e diploma.  
- 2º premio: auriculares e diploma. 
- 3º premio: cargador de teléfono inalámbrico e diploma. 

O concurso pode declararse deserto se non se acada un mínimo de 6 traballos 
presentados ou non presentan a calidade suficiente. 
 

7. PROPIEDADE INTELECTUAL 
- O deseño escollido pasará a ser propiedade do IES Xoán Montes, tendo a liberdade 

para usar total ou parcialmente o deseño. 
 

8. ACEPTACIÓN DAS BASES 
A participación neste concurso implica a aceptación das bases do mesmo. O xurado 
terá competencia para interpretar estas bases e resolver os imprevistos da maneira 
máis conveniente para o correcto desenvolvemento do concurso. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesxoanmontes/aulavirtual/mod/data/view.php?id=9246


 
 
 
 
QUE É UNHA INSIGNIA? 

É unha recompensa dixital para premiar o esforzo do alumnado por superar un reto 
ou un conxunto de actividades. 
 
COMO PODO FACER UNHA INSIGNIA? 

- Usa formas simples, esquemáticas e recoñecibles (xeométricas, siluetas, etc). 
- Usa algún programa de ordenador ou aplicación para o teléfono ou tablet. Atoparás 

moitas gratuítas e de software libre (INKSCAPE, Scribus, SVGedit, SKEDIO, 
SODIPODI, Vector Art Studio, GIMP).  

- Podes facelo tamén a man alzada e posteriormente dixitalizalo. 
 


