
✪ El 20 de juliol de 2019 farà 50 anys que l’home va 
arribar a la Lluna per primera vegada.
✪ Per celebrar-ho, els alumnes de l’optativa Taller 
de Ciències de 1r d’ESO construiran coets, buscaran 
la manera de propulsar-los i els llançaran cap al cel 
en una competició. 
✪ Si t’agrada dibuixar, participa en aquest concurs i 
ajuda’ls a trobar un logo pel seu repte!

Bases del concurs
1. Tots els alumnes de l’institut Rafael Casanova poden participar al concurs.
2. El logo ha de tenir un coet i el text Moon Rocket Challenge de manera obligatòria. 
Pot tenir també altres elements.
3. El disseny es pot fer a mà o amb algun programa d’ordinador i s’entregarà imprès 
en un full mida A4.

4. No es pot utilitzar cap imatge que no sigui pròpia.
5. El disseny no pot portar escrit el nom de l’autor, només un pseudònim a la part de 
darrere. Dins un sobre petit es posarà un paper amb el nom i cognoms, el curs i el 
pseudònim de l’autor. A la part de fora del sobre petit hi constarà només el pseudònim. 
El disseny i el sobre petit es lliuraran dins un sobre gran tancat. A la part exterior del 
sobre gran hi constarà el text Concurs de logos Moon Rocket Challenge. 
6. La data màxima d’entrega dels dissenys serà el 18 de gener de 2019. Els sobres 
s’hauran de dipositar en una bústia que s’ubicarà al vestíbul de l’institut i es 
senyalitzarà amb el nom del concurs.
7. El jurat del concurs estarà format per un mínim de 3 professors. Hi haurà un premi 
per l’alumne guanyador. L’entrega del premi tindrà lloc el dia de Sant Jordi.

Per qualsevol dubte o aclariment sobre les bases del concurs, pregunteu als professors Javier Aragón, 
Juanma Sánchez o Àngels Piqué. 

MOON ROCKET CHALLENGE


