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Bases del concurs de logotip en commemoració
del 50è aniversari de l’institut Pere Alsius
Objectiu:
L’objectiu del concurs és seleccionar el logotip (o logo) que commemori el 50è
aniversari de l’ Institut Pere Alsius.
-

Entenem com a logotip el distintiu gràfic que identificarà el 50è aniversari del
centre.
El logotip ha de ser gràfic, concís, que es pugui conèixer fàcilment i identificable
amb l’institut.

Com participar-hi:
-

Pot participar en el concurs qualsevol alumne del centre qui tingui ganes d’aportarnos la seva idea.
El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases, així
com la conformitat amb les decisions del jurat. Tots els logotips que no compleixin
les bases s’exclouran del concurs.

Les propostes:
-

-

-

El logo haurà de ser representatiu i relacionat amb el 50è aniversari de l’institut
Pere Alsius i ha d’incloure la xifra 50, exemples: 50, 50 anys, 50 cursos, 50è
aniversari, ...
Les propostes hauran de tenir un dibuix que es relacioni clarament amb el nostre
centre i/o el text: Institut Pere Alsius, o lINS Pere Alsius
El procediment d’elaboració dels originals és lliure, sempre que no presentin cap
dificultat per a la seva reproducció.
-S’han de basar en un màxim de 3 tintes base planes contrastables entre si,
excloent-hi els daurats i els platejats, així com els fluorescents. També caldrà
presentar una versió en blanc i negre, a l’efecte de reproduccions a diaris,
fotocòpies, etc.
Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran
responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
Es presentarà un màxim de dues propostes, de manera individual o per parelles.

Documentació a presentar:
-

La composició del logotip es presentarà en un full DIN-A4 i en suport digital, amb
versió blanc i negre i en color.
Les versions en paper es lliuraran a secretaria, amb el nom, cognom, curs i grup
darrere els fulls.
Les versions digitals es penjaran en el Moodle. El nom de l’arxiu hauràs de ser:
Cognom_Nom_Curs i grup (exemple: Roca_Paula_3A)

-

El format haurà de ser mínim 15x15 cm i 200ppi. I s’haurà d’enviar a l’adreça:
iesperealsius@xtec.cat
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Calendari:
-

El període de presentació comença el dilluns 8 de gener i finalitza el dilluns 15 de
gener.

Jurat:
-

El Jurat estarà format per la comissió del 50è aniversari de l’Institut i el professorat
del Departament d’Educació Visual i Plàstica.

Premis:
-

S’estableix un únic premi guanyador del concurs. El premi consistirà en 60,00 € en
material escolar.
El logotip serà publicat com a imatge
de l’Institut Pere Alsius com a
commemoració del 50è aniversari.
El logotip guanyador quedarà en propietat de l’institut Pere Alsius.
Es podran fer els ajustaments necessaris per al compliment adequat de la imatge a
la impressió que es considerin oportuns.
El lliurament de premis es durà a terme el 8 de febrer, durant la celebració del
carnestoltes.
Institut Pere Alsius, novembre 2017

