CONVOCATÒRIA DE CONCURS

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut de Guissona

Concurs
Cartell Exterior de l’INS
Guissona
La Comissió de Qualitat de Cicles Formatius junt a la Directora de l’INS Guissona tenen el gust
d’invitar a tot l’alumnat i professorat del centre a participar en la convocatòria per a la creació
del “Cartell Exterior de l’INS Guissona”
BASES DEL CONCURS:
1. CARACTERÍSTIQUES DEL CONCURS
a) Prefaci motivador.- El pretext de participar en el concurs ens ha de servir per a treballar els
valors de la integració social, el respecte i la tolerància cap a altres cultures (més en el nostre
cas). Guissona és una ciutat única amb una imatge de prestigi creixent i punt de referència per
alumnes que volen formar-se. Per tant, les idees a desenvolupar han d’anar lligades a la
temàtica educativa.
b) Característiques del cartell exterior.- El disseny del cartell haurà d’incloure la frase: “ESO,
BATXILLERAT: humanístic, social i científic, CICLES FORMATIUS: CFGS de Processos i
Qualitat en la Indústria Alimentària, CFGM de Manteniment Electromecànic i CFGM de Gestió
Administrativa i SMX” Es deixarà amplia llibertat per oferir la combinació de colors que es vulgui
en la tipografia (en les lletres) i també en possibles dibuixos o logos de creació personal,
buscant sempre, no obstant, la creativitat i innovació i emmarcant-se dintre de la temàtica
educativa. Si s’utilitza alguna imatge, aquesta haurà de ser original i inèdita, per la qual cosa no
haurà d’haver estat publicada i emmarcant-se dintre de la temàtica educativa. El format del
cartell serà vertical.
c) Premis: Un val en material escolar i llibres

2. INSCRIPCIÓ I RECEPCIÓ DELS TREBALLS:
a) Quan? dead-line.- La publicació de les Bases es realitzarà a la web del centre i se’n farà
difusió a través de tutoria. El període de recepció dels treballs participants s’ iniciarà a partir de
la publicació d’aquestes Bases, i culminarà el dia 15 de novembre a les 16:00 (4 de la tarda).
b) On es presenta i com.- Els treballs han de ser entregats com a fitxer adjunt al correu
electrònic concurscartellexterior@gmail.com amb el tema Cartell Exterior de l’INS Guissona”
c) Quants? Cada concursant podrà presentar de forma optativa fins a un màxim de 3 cartells al
concurs.

