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BASES CONCURS PER ESCOLLIR NOU LOGOTIP DEL CEIP
SON FERRER
OBJECTE DEL CONCURS
Trobar un logotip destinat a ser la nova imatge del CEIP Son Ferrer i que faci referència a la
filosofia de la nostra escola. La proposta ha d’adaptar-se a qualsevol suport de difusió (paper,
cartes, targetes, cartells, correu electrònic, pàgina web...).
TIPUS DE CONCURS
El present concurs es desenvoluparà en dues fases: Una primera fase en la qual un Jurat (més
endavant es descriu la composició del Jurat) farà una preselecció de 3 candidats finals.
Una segona fase de votació popular: es publicaran les 3 obres seleccionades i s’habilitarà una
urna a la secretaria de l’escola per facilitar la participació per fer les votacions. En finalitzar el
termini de votacions es farà el recompte de vots per determinar el guanyador/a del concurs.
PARTICIPANTS
Podrà participar qualsevol persona física, membre de la nostra comunitat escolar. Cada
participant podrà presentar un màxim d’una proposta.
La participació al concurs pressuposa l’acceptació de les presents bases en tots els seus
termes.
Cap membre del Jurat podrà participar al concurs.
REQUISITS / ASPECTES VALORABLES
La proposta haurà de reflectir la naturalesa de la nostra escola i es valorarà:
Que representi els valors de la nostra escola. Inclusió, cooperació i cultura de pensament.
Que aparegui el nom de CEIP Son Ferrer.
Que sigui senzill, pel qual no contengui més de 3 colors i que, a part de les lletres, com a
màxim hi hagi un dibuix “identificable” a varies escales pel que no es recomana carregar amb
massa ornaments.
PROPOSTA
Els treballs hauran de ser originals, inèdits i no haver estat presentats en cap altra
convocatòria. L’autor és responsable de les accions que es poguessin derivar de l’incompliment
d’alguna d’aquestes normes.
La tècnica serà lliure i cal tenir en compte que el logotip haurà de ser reproduït posteriorment
en diversos suports i materials.
S’haurà de presentar en color i en blanc i negre.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Els originals hauran de presentar-se en format jpg i mida de 10x10cm via correu electrònic a
l’adreça ceipsonferrer@educaib.eu indicant a l’assumpte la frase PROPOSTA LOGOTIP. El
cos del missatge de correu electrònic haurà d’incloure les dades de l’autor: nom i llinatges, data
de naixement, domicili, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.
Les propostes hauran d’anar acompanyades de la memòria del logotip, que haurà d’incloure
aquells elements que, a judici del creador, expliquen l’obra.
TERMINI DE PRESENTACIÓ
La recepció dels treballs quedarà oberta a partir de la presentació pública de la present
convocatòria i podran ser entregats fins al dia 1 de desembre de 2018.
JURAT
El jurat estarà format pels membres: 1 membre de l’equip directiu, 1 mestre de la comunitat
dels petits, 1 mestre de la comunitat dels mitjans, 1 mestre de la comunitat dels grans, 1
representant de les famílies.
Si hi hagués dificultats tècniques en el disseny i reproducció de la idea, el Jurat podrà efectuar
les modificacions estrictament necessàries, però sempre respectant al màxim el treball de
l’autor i havent-lo consultat prèviament.
El Jurat seleccionarà 3 propostes d’entre totes les presentades perquè puguin ser votades
posteriorment través de vots presencials quina serà la guanyadora.
El Jurat serà l’encarregat de fer el recompte de vots.
La decisió del Jurat serà inapel·lable i irrevocable.
El Jurat es reserva el dret a deixar desert el concurs, si així ho considera convenient.
PREMI
S’estableix un premi únic d’un llibre.
El premi serà entregat el dia 20 de desembre.
RESOLUCIÓ DEL CONCURS
El 10 de desembre de 2018 es publicaran al hall de l’escola les 3 obres seleccionades pel Jurat
i s’habilitarà una urna per votar presencialment a la secretaria. L’obra que sumi més vots entre
els dies 10 i 13 de desembre de 2018 serà la guanyadora. Es comunicarà la proposta
guanyadora el dia 17 de desembre de 2018 a través del blog de centre, a la web de l’entitat i
per correu electrònic a les persones participants.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL
L’acceptació d’aquest premi per part del guanyador del concurs porta implícita la cessió dels
drets d’explotació, reproducció en qualsevol suport o mitjà, i de la propietat intel·lectual, amb
caràcter d’exclusivitat i durant un temps indefinit a favor del CEIP Son Ferrer.
GENERAL
Qualsevol situació no prevista en aquestes bases serà resolta pel Jurat de la forma que estimi
més oportuna.

