BASES DEL CONCURS DE CREACIÓ D’UN LOGOTIP PER A
L’AMPA DE L’INSTITUT MÀRIUS TORRES

Es convoca Concurs de logotips per a l’AMPA de l’Institut Màrius Torres amb les bases
que a continuació s’exposen:

1. Objectiu:
Crear un logotip destinat a representar la imatge de l’AMPA de l’Institut Màrius Torres
en qualsevol tipus de suport de difusió, informació o publicitat, i que pugui ser utilitzat
en totes les seves actuacions a través de diferents canals i mitjans, tot fomentant la
creativitat i la participació de tots els integrants de l’associació.

2. Tema:
● El disseny hauria de simbolitzar almenys un dels següents elements:
● Una Associació de mares i pares.
● L’Institut Màrius Torres.
● L’educació.
● Qualsevol altre aspecte relacionat amb l’AMPA o l’Institut.

3. Participants:
Podran presentar obres a concurs tot l’alumnat del centre matriculat durant el curs
2018-2019.

4. Format:
● El logotip haurà de ser original i inèdit.
● L’únic text que podrà incloure la proposta serà “Associació de Mares i Pares
d’Alumnes de l’Institut Màrius Torres”, o bé “AMPA de l’Institut Màrius Torres”,
o simplement “AMPA Màrius Torres” tot i que no és obligatori.
● La tècnica serà lliure: dibuix, collage, fotomuntatge, o l’ús de qualsevol
programa de dibuix i disseny.
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● Colors: haurà de contenir colors (màxim 3) de la paleta de colors del logo de
l’Institut Màrius Torres. Hauria de ser fàcilment traslladable a gamma de grisos.

5. En l’elecció del logotip es valorarà que sigui:
● Senzill.
● Llegible fins i tot en mides petites.
● Únic, singular i identificador de l’AMPA,
● Reproduïble en qualsevol tipus de material.
● Distingible tant en positiu com en negatiu.
● Fàcilment retallable.
● Modificable a escala.
● Escanejable.
● Modern i actual. Es tindrà en compte el disseny.

6. Material a lliurar:
● Cada participant podrà presentar només un disseny en un sol suport.
● Podran anar acompanyades d’un petit informe explicatiu de la proposta que en
permeti una millor comprensió i avaluació.
● Posteriorment podrien ser modificats en funció de les necessitats en color,
trama i mida per adaptar-los amb èxit als diferents suports.

7. Suport:
Els treballs es presentaran en paper o cartolina, en format DINA5.

8. Jurat:
El Jurat estarà format per 4 membres de la Junta Directiva actual de l’AMPA,
assessorats tècnicament per 2 professors/es del Departament d’Arts de l’Institut
Màrius Torres i un membre de l’Equip Directiu i valorarà l’originalitat i l’adequació del
treball com a identificador de l’AMPA.
El vot de qualsevol membre del jurat no es tindrà en consideració si el participant
pertany a la família directa d’algun d’ells.
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9. Presentació:
Els dissenys seran lliurats a Consergeria de l’Institut Màrius Torres, en un sobre tancat
amb pseudònim a l’exterior.
S’adjuntarà un altre sobre tancat amb el mateix pseudònim i les dades de l’autor/a a
l’interior, que hauran de contenir nom i cognoms, curs i grup, domicili i número de
telèfon.

10. Termini de presentació:
El termini màxim d’admissió de treballs serà el 31 d’octubre de 2018.

11. Premis:
● Es concedirà un primer premi que rebrà un val per valor de 150€ bescanviable
per material escolar.
● Es concediran 2 accèssits: un per ESO i un altre per Batxillerat. El primer rebrà
un val de 50€ i el segon un val de 25€, bescanviables per material escolar.
● Tots els premiats rebran un diploma de reconeixement.

12. Lliurament de premis:
Els guanyadors es donaran a conèixer a l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA.
Els menors d’edat hauran de recollir el premi acompanyats del seu pare, mare o tutor.
El Jurat podrà declarar els premis desert si cap dels treballs tingués la qualitat
necessària.

13. Exposició dels treballs:
Els treballs quedaran exposats en els espais del centre els dies previs al lliurament de
premis en l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA del novembre de 2018.

14. Propietat de les obres:
Els logos guanyadors quedaran en propietat exclusiva i permanent de l’AMPA de
l’Institut Màrius Torres, que tindrà completa llibertat per imprimir-lo o reproduir-lo
tantes vegades i amb el suport que consideri oportú. Per tant, els autors renuncien a la
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propietat del logotip i a tots els drets sobre la seva obra, inclosos els d’autor i
reproducció així com qualsevol tipus de reclamació.
Les obres no premiades seran tornades als seus autors.

La participació en el concurs implica la total acceptació d’aquestes bases i la decisió del
Jurat serà inapel·lable.

JUNTA DE L’AMPA DE L’INSTITUT MÀRIUS TORRES
JUNY 2018
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