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L'Institut d'Educació Secundària Collblanc de la Canonja convoca un concurs per a la creació del 
logotip que haurà de conformar la identitat corporativa d'acord amb les següents bases: 
 

1.-OBJECTIU  DEL CONCURS 

Amb l'objectiu de fomentar la creativitat i la competència artística de l'alumnat de Secundària i 

Batxillerat, i amb la finalitat de poder adoptar un Logotip per l’institut que expressi i representi 

adequadament els trets d'identitat, es convoca aquest concurs amb els següents requisits: 

TEMA  

- El logotip serà una composició gràfica i inèdita.  

- Representarà a l'Institut.  

- Haurà de contenir imatge i text.  

- El text a incloure serà: Institut Collblanc. 

 

2.- PARTICIPANTS 

Podran participar tots els alumnes d'ESO i Batxillerat, de forma individual, que estiguin interessats. 

Cada participant podrà presentar amb el termini i condicions establerts un logotip que podrà 

elaborar amb la tècnica i mitjà que cregui convenient. 

 

3.- REQUISITS I LLOC ON PRESENTAR ELS TREBALLS 

Depenent de la tècnica o mitjà d'expressió elegit per l’autor, els treballs es podran presentar bé en 

paper, cartolina o  per altres mitjans d'expressió tradicionals, o bé en arxius amb format jpg, png o 

similar,  per treballs realitzats amb mitjans informàtics d’alta resolució. 

En principi, no s'estableix limitació de mida o resolució en el cas d’arxius digitals. En el cas de 

presentar-ho en paper o cartolina, la mida màxima serà DIN-A4. Cada arxiu ha de tenir el seu títol 

corresponent i s'enviarà: 

A) A l'adreça de correu electrònic del nostre concurs: institutcollblanc@gmail.com 

B) O bé presentant-ho a Secretaria a l’hora del primer pati. 
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4.-DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS CONCURSANTS 

Els treballs presentats hauran d’anar acompanyats del nom i cognom de l’alumne/a, del seu grup i de 

la seva edat. 

S'inclourà una fitxa tècnica del logotip amb la informació sobre l’eina informàtica utilitzada 

(programa) i, en general, de totes aquelles dades que permetin  posteriorment la millor reproducció 

de l'element.  

5.-TERMINI  

La data límit per a la recepció de treballs serà el 30 d’abril de 2014, a les 14:30 hores. 

6. JURAT  

 El jurat,  estarà format per, almenys, 6 persones de les següents: 

• Presidenta :   Directora del centre. 

• Vocals :  1 membre del Consell Escolar, representant dels pares. 

  1 membre del Consell Escolar, representant dels alumnes 

 1 membre representant de l’AMPA. 

 1 representant dels professors del departament d’ensenyaments artístics. 

 1 representant dels professors del departament de Tecnologia. 

 • Secretari :  Secretari del Centre. 

 

 

El jurat podrà declarar desert el concurs quan al seu parer les propostes presentades no reuneixin 
condicions de qualitat suficient. La decisió del jurat serà inapel·lable, les decisions que prengui no 
podran ser objecte d'impugnació, i estarà facultat per resoldre qualsevol situació no prevista en les 
bases de la manera que consideri oportuna. 

 

El dictamen del jurat es farà públic en la pàgina web del centre i a la revista digital abans del 15 de 

maig de 2014. 

  

8 . CRITERI DE VALORACIÓ 

 El jurat valorarà especialment els següents aspectes de les obres presentades: 

 Capacitat per representar l'esperit i trets d' identitat d'aquest centre educatiu. 

 Originalitat i creativitat, bellesa i sentit estètic  del Logotip  

 Disseny innovador, creatiu i tecnològic. 

 Adaptabilitat a qualsevol suport de difusió de la documentació de l'Institut Collblanc. 

 

9. PREMI 

S’estableix un únic premi de 40 euros en material escolar, esportiu o tecnològic i un diploma per 
l'original premiat.  



10. LLIURAMENT DEL PREMI  

En una data a determinar que li serà comunicada degudament al guanyador.  

 

11. PROPIETAT DE L'OBRA  

L'obra quedarà en propietat de l’Institut Collblanc, i podrà ser reproduïda, cedida i utilitzada en  

la forma que estimi convenient sense pagament ni contraprestació a l'autor.  

 

12. ACCEPTACIÓ DE LES BASES  

La participació en aquest concurs comporta l'acceptació total de les bases, així com del jurat  

 

Atès que es demanen treballs originals, seran els propis participants els responsables de tota 

reclamació que pugui derivar-se per plagi, violació de drets de propietat o qualsevol altra 

circumstància. 

 

La Canonja,  15 de març de 2014 


