BASES CONCURS NOU LOGO AMPA
OBJECTE I FINALITAT
L’objecte i finalitat d’aquest concurs és la de renovar el logo de l’AMPA de l’Institut.
La imatge del logo actual és representada pel Sadalí. El Sadalí és un dels gegants de
l’Institut.
Durant el curs 2016-17 vam presentar en societat la nostra nova geganta: la Gala.
La Gala va ser elaborada per la Colla Gegantera del Centre i la professora de Visual i
Plàstica Lali Pineda.
L’objectiu de renovar el logo de l’AMPA és la incorporació de la Gala en la imatge.
PARTICIPANTS
Pot participar en el concurs l’alumnat i les famílies del Centre.
Es pot participar de manera individual i/o col·lectiva.
No es podrà presentar més d’un dibuix.
REQUISITS PER LA PRESENTACIÓ DELS DIBUIXOS
Els dibuixos s’hauran de presentar en DINA4.
En la representació gràfica hi haurà de constar la GALA, el SADALÍ i el text obligat:
“AMPA Ins. Salvador Dalí”.
La representació gràfica haurà de ser esquemàtica i
utilitzar: blanc/ negre/ un color pastelós.
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JURAT
Formaran part del jurat:
AMPA
Lali Pineda
La Direcció del Centre
PROCEDIMENT PER LA PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS
El termini de presentació dels dibuixos serà el 16 de març del 2018.
Els dibuixos s’hauran de presentar en un sobre tancat identificant-los amb un
pseudònim a la biblioteca del Centre adreçat a l’AMPA.

En altre sobre tancat es posarà un full amb la identificació del pseudònim amb el nom
real de l’alumne/a o la família que ha presentat el dibuix i també s’haurà de lliurar a la
biblioteca adreçat a l’AMPA.
Durant la celebració de Sant Jordi a l’Institut (abril 2018) es donarà a conèixer el dibuix
escollit per ser el nou logo de l’AMPA.
El dibuix escollit es digitalitzarà per tal que l’AMPA l’utilitzi com a identificació en els
documents oficials, en les xarxes socials, comunicats…
El dibuixos presentats no es podran utilitzar fora del seu objectiu.
L’AMPA lliurarà un certificat a l’alumnat que quedi en el primer, segon i tercer
classificat per tal que ho pugui utilitzar en el seu curriculum vitae.
PREMI
Es lliurarà tres premis al dibuixos classificats.
El premi pel primer dibuix classificat i que serà l’escollit per ser el nou logo de l’AMPA
serà: el pagament de concerts o festivals de música, llibres de lectura, entrades al
teatre o qualsevol espectacle cultural amb un cost màxim de 200 €.
El premi pel segon dibuix classificat serà: el pagament de concerts o festivals de
música, llibres de lectura, entrades al teatre o qualsevol espectacle cultural amb un
cost màxim de 100 €.
El premi pel tercer dibuix classificat serà: el pagament de concerts o festivals de
música, llibres de lectura, entrades al teatre o qualsevol espectacle cultural amb un
cost màxim de 50 €.
Tots i totes les participants que compleixin amb les bases del concurs obtindran 2
entrades pel Cinema Capri.
Els premis dels dibuixos escollits seran abonats per l’AMPA amb la mostra de les
entrades als espectacles culturals o el ticket dels llibres de lectura comprats.
Si es considera que no hi ha cap dibuix que sigui adequat pel seu objectiu es
considerarà el premi desert.
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