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“ Anexo VII Requisitos técnicos do material subvencionado” 
 
Os proxectos obxecto de axuda deberán reunir os seguintes requisitos, sen prexuízo do 

cumprimento das restantes condicións establecidas nas bases reguladoras: 

a) Os materiais deberán axustarse ao Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o 
plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. 

b) Todos os proxectos deberán acompañarse dunha memoria na que se recolla a 
exposición e descrición das características do traballo presentado, incluíndo a 
descrición dos procedementos de elaboración dos recursos, os medios 
utilizados, os formatos estándares utilizados e os detalles técnicos de software e 
hardware necesarios. 

c) Todos os traballos presentados deberán ser orixinais, non comercializados, non 
subvencionados con anterioridade nin sufragados pola Xunta de Galicia ao 
abeiro doutros programas.  

d) Deberá incluírse toda aquela información escrita que se considere relevante 
para un bo desenvolvemento do contido. 

e) O material presentado non poderá incluír publicidade de empresas, produtos ou 
servizos comerciais. 

f) Os materiais presentados nos que aparezan imaxes de menores deberán 
acompañarse, obrigatoriamente, da correspondente autorización, segundo 
modelo que figura no Anexo VII para uso da súa imaxe asinada polos pais, 
titores ou representantes legais dos menores. 

g) En todos os materiais eliminaranse os estereotipos sexistas ou discriminatorios 
e fomentaranse o igual valor de homes e mulleres. 

h) No caso de que os solicitantes non dispoñan da plena propiedade dos dereitos 
do traballo presentado, deberán achegar un escrito asinado polos posuidores 
destes no que acepten as bases desta convocatoria.  

i) Os ser recursos terán que visualizarse correctamente nas últimas versións dos 
navegadores máis comúns: Mozilla Firefox, IExplorer, Opera, Chrome, ... 

j) Deberán ser multiplataforma, de xeito que poidan ser utilizados nos Sistemas 
Operativos máis comúns. 

k) Deberán funcionar sen a necesidade de instalar ningún plugin específico no 
navegador, a excepción dos plugin de Java e de Flash. Así mesmo, deberán 
funcionar sen requirir a instalación de ningún software nin no equipo cliente, 
nin no servidor do centro ao que van destinados. 

l) Deberán presentarse empaquetados segundo o estándar SCORM e ser 
importables na versión 1.8.5 e superiores de Moodle. 
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“ Anexo VIII Requisitos técnicos do material premiado”  
 
 
Os traballos que se presenten por calquera das modalidades e categorías contempladas 

deberán reunir os seguintes requisitos, sen prexuízo do cumprimento das restantes 

condicións establecidas nas bases reguladoras: 

a) Os materiais deberán axustarse ao Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o 
plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. 

b) Todos os proxectos deberán acompañarse dunha memoria na que se recolla a 
exposición e descrición das características do traballo presentado, incluíndo a 
descrición dos procedementos de elaboración dos recursos, os medios 
utilizados, os formatos estándares utilizados e os detalles técnicos de software e 
hardware necesarios. 

c) Todos os traballos presentados deberán ser orixinais, non comercializados, non 
premiados con anterioridade nin sufragados pola Xunta de Galicia ao abeiro 
doutros programas.  

d) Deberá incluírse toda aquela información escrita que se considere relevante 
para un bo desenvolvemento do contido. 

e) O material presentado non poderá incluír publicidade de empresas, produtos ou 
servizos comerciais. 

f) Os materiais presentados nos que aparezan imaxes de menores deberán 
acompañarse, obrigatoriamente, da correspondente autorización, segundo 
modelo que figura no Anexo VII para uso da súa imaxe asinada polos pais, 
titores ou representantes legais dos menores. 

g) En todos os materiais eliminaranse os estereotipos sexistas ou discriminatorios 
e fomentaranse o igual valor de homes e mulleres. 

h) No caso de que os solicitantes non dispoñan da plena propiedade dos dereitos 
do traballo presentado, deberán achegar un escrito asinado polos posuidores 
destes no que acepten as bases desta convocatoria.  

i) Os ser recursos terán que visualizarse correctamente nas últimas versións dos 
navegadores máis comúns: Mozilla Firefox, IExplorer, Opera, Chrome, ... 

j) Deberán ser multiplataforma, de xeito que poidan ser utilizados nos Sistemas 
Operativos máis comúns. 

k) Deberán funcionar sen a necesidade de instalar ningún plugin específico no 
navegador, a excepción dos plugin de Java e de Flash. Así mesmo, deberán 
funcionar sen requirir a instalación de ningún software nin no equipo cliente, 
nin no servidor do centro ao que van destinados. 

l) Deberán presentarse empaquetados segundo o estándar SCORM e ser 
importables na versión 1.8.5 e superiores de Moodle. 

m) Os contidos deberán entregarse con licencia Creative Commons que deberá 
conter a condición "Compartir Igual" (share alike) e non poderá conter a 
condición "Sen obras derivadas" (no derivate Works). 


