Masnou, 19 d’Abril de 2022

CONVOCATÒRIA CONCURS PER AL
DISSENY D’UN LOGOTIP DE
L’AFA ESCOLÀPIES EL MASNOU
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BASES DEL CONCURS
1. Objectiu
L’objectiu d’aquest concurs és presentar un disseny del logotip i part de la imatge gràfica
de l’AFA Escolàpies El Masnou.
El nou logotip ha d’incloure la nova denominació de l’Associació que aquest any ha
passat d’anomenar-se AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) a AFA (Associació
de Famílies d’Alumnes) i es vol que mostri el procés de canvi i modernització que està
fent, així com els trets d’identitat que consten al projecte educatiu de l’escola:
concertada catalana i plural, inclusiva, cristiana, de qualitat i participativa.
2. Qui hi pot participar?
Aquest concurs està obert a mares, pares, tutors/es legals i alumnes de l’escola,
exceptuant aquelles persones que formen part del jurat seleccionador.
Les candidatures es poden presentar de forma individual o en grups de fins a 4
membres. En aquest cas una persona haurà de fer-se “responsable” del grup i indicar les
seves dades de contacte a la sol·licitud de participació.
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3. Documents a presentar i forma
Els treballs que es presentin han de ser originals i les persones que hi participen es fan
responsables, davant de l’escola i l’AFA, de no incórrer en apropiació indeguda de drets
d’autor.
Els participants hauran de presentar els següents elements:
-

-

Logotip proposat, que haurà d’incloure el nom “AFA Escolàpies El Masnou” (tant
pot ser en lletra majúscula com minúscula).
La forma global del logo haurà de ser, preferentment, rectangular o podrà tenir
qualsevol altra forma que pugui quedar emmarcada dins d’un rectangle de
proporcions 2:1, és a dir, el doble d’amplada que d’alçada.
El logotip haurà de presentar-se en color i en blanc i negre. Es presentarà en
format GIF, JPG o TIFF amb unes dimensions mínimes de 1000 x 500 píxels.
Escrit (opcional) amb les motivacions del disseny del logo.

Els diferents dissenys del logotip es presentaran en suport digital en el format
anteriorment esmentat a través del formulari habilitat a la web de l’AFA dins la pàgina:
https://ampaescolapieselmasnou.org/concurs-nou-logotip-afa-escolapies-el-masnou/
4. Terminis de presentació
S'admetran a concurs totes les obres que compleixin les presents bases i es presentin
abans del 31 de maig a les 23:59.
5. Criteris de valoració
El jurat valorarà les diferents candidatures d’acord amb els següents criteris:
- Identificació amb els valors de l’escola i de l’AFA
- Disseny original, innovador i creatiu
- Adaptabilitat a qualsevol suport de difusió (paper, xarxes socials, cartells, correu
electrònic, pàgina web, etc.)
6. Jurat i veredicte
El jurat, format per 5 representats de l’AFA, realitzarà una preselecció entre totes les
propostes presentades. En aquesta preselecció el jurat triarà les 5 propostes finalistes.
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Les 5 propostes finalistes seran sotmeses a votació popular durant la Festa de Final de
Curs de l’escola, que tindrà lloc el 18 de juny de 2022. El resultat es donarà a conèixer a
la mateixa festa.
Durant tot el procés de selecció les candidatures seran anònimes.
7. Premis
Es lliurarà un primer, un segon i un tercer premi que consisteix en xecs-regal de la
Cooperativa Abacus. El valor de cadascun d’ells serà de:
●
●
●

Primer premi. 100€
Segon premi. 50€
Tercer premi. 25€

En cas d’empat entre qualsevol dels tres premiats, el jurat de l’AFA decidirà de manera
inapel·lable l’ordre dels guanyadors.

8. Drets sobre les produccions presentades
El participant o participants que resultin guanyadors cediran a l’AFA:
- Tots els materials presentats i en cas que es consideri necessari en els formats
alternatius que se’ls sol·licitin (sempre i quan disposin d’ells).
- Tots els drets d’imatge i de difusió pública de les obres presentades.
- El dret de poder fer modificacions sobre les obres presentades, sempre que
aquestes modificacions no alterin substancialment la imatge global de l’obra, amb
la finalitat d’ajustar-les a les necessitats de comunicació i reproducció per
diferents mitjans.

