
 
 

BASES del concurs  

“Busquem un logotip per  

l’escola La Forja” 
 
 

1. Objectiu de la convocatòria 
Trobar un logotip que representi gràficament la nostra escola. 
 
2. Participants 
Podran participar en aquesta convocatòria totes les persones que ho desitgin (que 
visquin a Alpens o que  tinguin alguna relació amb el municipi i les seves activitats), 
sense restricció d’edat. 
 
3. Propostes    
Cada participant podrà participar amb un màxim de dues propostes, que hauran de ser 
inèdites.  
Darrere de la proposta de logotip s’hi consignarà un pseudònim. Junt amb el logotip es 
lliurarà un sobre tancat. A l’exterior del sobre hi figurarà també el pseudònim i a l’interior 
s’hi haurà de ficar un paper amb les dades personals: Nom i cognoms, edat, adreça 
actual, telèfon i correu electrònic. 

 
4. Termini de presentació 
Els termini de presentació de les obres finalitza l’1 de juny (dilluns) a les 14 hores . 
Les propostes s’entregaran personalment o per mitjà d’empresa de missatgeria, a 
l’ajuntament. 

Ajuntament d’Alpens Plaça Major, 15,  08587 Alpens, telèfon 93.857.80.75, e-mail: alpens@diba.cat 
 
5. Selecció d’obres 
El jurat estarà format pels membres del consell escolar del centre.  
Es valorarà que el logotip transmeti els valors educatius i l’esperit del nostre centre. Les 
propostes fetes en color hauran de permetre fer-ne una versió en blanc i negre. 
El veredicte del jurat es farà públic durant l’espectacle musical del 3r trimestre que tindrà 
lloc el 12 de juny. 
L’autor/a del logotip guanyador rebrà com a premi, a més del plaer de ser l’autor/a de la 
marca del nostre centre, un lot de llibres. 

 
6. Destí de les obres 
La proposta guanyadora passarà a ser propietat de l’Ajuntament d’Alpens i en concret 
de l’escola del poble i serà el logotip que figurarà en aquella documentació que precisi 
d’un logotip que representi el centre. 
La resta de propostes es podran recollir a l’Ajuntament fins el 30 de juny. 

 
7. Acceptació de les bases 
La participació en aquesta convocatòria suposa la total acceptació de les bases. 
Qualsevol qüestió que no sigui prevista, serà resolta pel jurat. 
 
 
 
Consell Escolar d’Alpens, 15 de maig de 2015 
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