
 
 

 

 

Bases – Torneo intercentros Kahoot 

“Os camiños  do Camiño” 

 
 1.ORGANIZACIÓN DO TORNEO. 

A organización do torneo / xogo corre a cargo do Colexio Estudio, 

situado en Chandebrito , parroquia do municipio de Nigrán, na 

provincia de Pontevedra, en Rúa dás Laxes, 31, que organiza con 

fins divulgativos o torneo intercentros “Os camiños  do Camiño”, 

a desenvolver a través da aplicación de gamificación Kahoot.  

 

2.DATAS DE DESENVOLVEMENTO DO TORNEO. 

Durante os meses de marzo – abril. En función dos grupos 

escolares que finalmente desexen participar, o torneo 

desenvolverase como etapas do Camiño de Santiago (5). Ao 

remate do xogo, o cómputo global daquel grupo clase que ostente 

unha maior puntuación, será o vencedor. Determinarase un día da 

semana para lanzar á rede cada un dos cuestionarios Kahoot 

(etapas), que terán un límite de tempo dunha hora para ser 

completados. (Modo Challenge). 

 

 

 3.REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E MECÁNICA DO XOGO. 

Poderán participar todos os grupos-clase escolares de ESO dos 

centros docentes de Galicia que o soliciten, até a data que se 

indique como límite, de inscrición – 10 de marzo de 2021 -. Só un 



grupo-clase por centro participante. Para iso deben enviar un 

correo a camino@colegioestudio.es, cun correo electrónico de 

contacto e o nome (alias) co que se identificarán no torneo. 

Ademais requirirase que faciliten o nivel do grupo clase, o nome 

do profesor responsable e o centro educativo ao que pertencen. 

Unha vez se coñeza o número de centros participantes 

organizaranse os calendarios.A través do correo de contacto 

facilitado polo profesor de cada grupo-clase comunicarase o día e 

a hora na que se enviará, polo mesmo medio, o enlace web en 

caso de participar desde PC e o pin, en caso de facelo desde 

dispositivos móbiles.  

 

 

4.PREMIO 

O premio consistirá en: 

 Subscrición anual a National  Geographic (dixital) para uso 

por parte do centro educativo. 

 20 Foldscopes para uso do alumnado. 

 

 

5.CLASE GAÑADORA  

Todos os grupos-clase xogarán todas as etapas. O grupo-clase 

gañador será o que máis puntuación obteña no xogo Kahoot 

sumando cada unha das puntuacións e coñecerase 

inmediatamente, xa que é unha das características desta 

aplicación de gamificación.  

 

6.LIMITACIÓNS 

Si se evidenciase que calquera dos grupos-clase participantes non 

cumpre cos requisitos esixidos nestas Bases, ou os datos 

proporcionados para participar non fosen válidos, a súa 

participación considerarase nula e quedarán automaticamente 

excluídos do xogo perdendo todo dereito sobre o premio 

outorgado.  

 



 

8.PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

 O Colexio Estudio tómase moi en serio a protección da 

privacidade e dos teus datos persoais. Por tanto, a información 

persoal consérvase de forma segura e trátase co máximo coidado. 

De conformidade co establecido na normativa aplicable en 

materia de protección de datos, e concretamente no 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do 

Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas 

físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre 

circulación destes datos, cada Participante, coa aceptación destas 

Bases Legais consente que os datos persoais facilitados para a 

participación neste torneo sexan conservados para tramitar a 

participación no torneo e para comunicarlle o premio no caso de 

que resultase gañador.  

A organización resérvase o dereito de publicar o grupo-clase que 

resulte gañador.  

 

9.CAMBIOS  

A organización resérvase o dereito de modificar ou ampliar estas 

bases, na medida que non prexudique ou menoscabe os dereitos 

dos participantes no xogo.  

 

 


