
 

BASES PEL CONCURS DE DISSENY LOGOTIP PER A  

L’ESCOLA AURÓ · 2020 

 

1. Objecte de la convocatòria: 

Disseny del nou logotip destinat a ser la imatge representativa de 

l’Escola Auró en tota la difusió d’informació sobre la mateixa, a 

través de la pàgina web i d’altres documents i elements físics. 

 

2. Aspectes a tenir en compte: 

El logotip ha de reflectir la naturalesa del centre i ha d’aparèixer 

el nom del centre. 

Els dissenys hauran de ser originals. Els participants hauran 

d’assegurar que el disseny de la seva proposta és fruit de la seva 

creativitat personal i que no s’han infringit els drets d’autor d’altres 

persones i/o entitats. 

 

3. Presentació: 

Els dissenys podran ser presentats en format paper o en format 

digital. 

Les propostes podran ser enviades o presentades a:  

a) Presencialment dins d’una caixa preparada al vestíbul del 

centre.  

b) Electrònicament a l’adreça de correu electrònic de l’escola: 

a8052670@xtec.cat. En l’assumpte del correu electrònic caldrà 

especificar “Concurs logotip Escola Auró” perquè sigui fàcilment 

identificable. 

mailto:a8052670@xtec.cat


 

4. Participants: 

Podran participar en aquest concurs tots els membres de la nostra 

comunitat educativa. La participació pot ser individual o per 

famílies. 

Cada membre de la comunitat només podrà presentar un 

disseny. 

 

5. Terminis de presentació: 

Del 16 al 27 de març, ambdós inclosos.   

 

6. Jurat: 

El jurat encarregat de valorar els dissenys estarà format per:  

a. La Directora de l’escola. 

b. Un docent de cada cicle. 

c. Dos membres de l’AFA. 

 

7. Resolució: 

S’enviarà per correu electrònic el logotip guanyador i el nom 

de la persona o família creadora del mateix. També es 

publicarà a la pàgina web de l’escola i en els altres suports 

que el jurat consideri adequats per donar a conèixer el resultat 

del concurs. 

 

8. Propietat intel·lectual: 

El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent 

de l’escola, que tindrà completa llibertat per fer-lo servir total o 

parcialment o per modificar-lo en el moment i la forma que els 

consideri necessari. 

 

 



9. Anonimat: 

Per garantir en tot moment l’anonimat en les creacions,  un 

membre de l’equip directiu que no formi part del jurat 

prepararà tots els logotips abans de ser valorats, de manera 

que no es pugui saber en cap moment l’autor o autora dels 

mateixos.   

 

 


