
40è Aniversari de l’escola de les persones adultes de Ripollet     

CFA JAUME TUSET 

 

 
 

 

BASES DEL CONCURS DE DISSENY DEL LOGO           

DEL CFA JAUME TUSET 
 Curs 2017-2018 

 
Amb motiu de la celebració del 40è aniversari de l’escola de persones adultes de Ripollet, el CFA Jaume Tuset i l’Associació 
Cultural i d’EA, presentem les bases del Concurs de Disseny del LOGO del Centre mitjançant les tècniques del 
dibuix, la pintura, la ceràmica, el disseny gràfic o altres tècniques.   
 
El concurs és obert a totes les persones adultes de Ripollet.  
 
El motiu d’aquest concurs és promoure mitjançant el dibuix, la pintura o qualsevol altra tècnica l’elaboració de dissenys per 
al logo del CFA Jaume Tuset i promoure la participació artística i creativa de les persones joves i adultes.  
 

1/ PARTICIPANTS 

S’hi poden presentar persones des de 18  anys de Ripollet.  
 

2/ TÈCNICA, FORMAT DE LES OBRES I TEMA DEL CONCURS 

 
Mides de l’obra Tècnica Tema 

DIN A-3 Lliure 
Lliure vinculat a l’educació al 

llarg de tota la vida 

 

3/ PRESENTACIÓ 

En el revers de l’obra s'indicarà el nom de l'autor/a, l’edat, la formació o el curs, el títol de l’obra i un número 
de telèfon de contacte. Es podran presentar a: 
 
CFA Jaume Tuset, Rambla Pinetons, 08291 - Ripollet, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h, i de dilluns i dijous, de 16 a 20 
h. Telèfon d’informació: 93 6914700 
El termini de lliurament serà del 22 de gener al 23 de febrer de 2018 

 

4/ JURAT 

El jurat estarà format per: 
 Una persona de la direcció del CFA Jaume Tuset 
 Una persona de la Junta de l’Associació Cultural i d’EA Jaume Tuset 
 Una persona especialista de treballs artístics de dibuix i pintura de l’escola 
 Una professora de disseny i belles arts de l’escola 
 Una persona de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Ripollet 
 

5/ PREMIS 

El 1r i el 2n premi seran escollits pel jurat.  
 
 PRIMER PREMI: Un obsequi al·lusiu de la formació i de l’art i 200 € en metàl·lic. 
 SEGON PREMI: Un obsequi al·lusiu de la formació i de l’art i 100 € en metàl·lic. 
 
El jurat, en funció dels treballs classificats, escollirà el LOGOTIP del CFA Jaume Tuset de Ripollet.  

 

6/ RESOLUCIÓ FINAL 

El jurat resoldrà qualsevol incidència que es pugui produir i es reserva els drets de publicació.  
El fet de participar en aquest  concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 
 
 

La decisió del jurat es farà pública amb la inauguració de l’Exposició Bianual dels Tallers de l’Associació 
Cultural i d’EA Jaume Tuset del mes de maig de 2018, al Centre Cultural de Ripollet. En el marc d’aquesta 
exposició i, amb motiu del 40è aniversari, també s’hi mostraran les obres convocades. L’exposició restarà 
oberta al públic durant la segona quinzena de maig de 2018.  

 
 
 
Ripollet, desembre 2017. 


