
BASES DEL CONCURS DEL NOU LOGO DE L’IES ALCÚDIA 
 
L’IES Alcúdia convoca, amb motiu del seu 25è aniversari, el concurs per a             
la creació d’un LOGOTIP destinat a ser la imatge representativa de           
l’entitat. El disseny gràfic ha de ser adequat per reproduir-lo en paper, a             
la web o en suports multimèdia. 
 
1.- PARTICIPANTS 
Hi pot participar qualsevol alumne/a matriculat actualment a l’IES         
Alcúdia. Els participants poden presentar fins a dues propostes, que han           
de ser inèdites i originals. 
 
2.- CONTINGUT DEL DISSENY 
El contingut de les obres a presentar ha d’estar compost únicament pel            
logotip, sense altres accessoris o decoracions. 
 
3.- PRESENTACIÓ DEL DISSENY 
Es pot presentar de dues maneres: 

- En paper o cartolina de mida de mig full.  
- En suport informàtic. La resolució de la imatge haurà de tenir un            

mínim de 300 ppp i el format de l’arxiu ha de ser jpg, png o pdf. 
Cap treball no podrà anar signat ni dur cap senyal que pugui identificar-ne             
l’autor/a. 
 
4.- TERMINI DE LLIURAMENT 
Es poden presentar obres fins al dia 2 de juny a les 16h. 
S’han de presentar els projectes a Secretaria en un sobre tancat amb el             
títol Concurs de logos. 
 
5.- DOCUMENTACIÓ 
En el sobre tancat en què es presenta el projecte també s’hi ha d’incloure              
un altre sobre tancat amb la següent informació: nom i llinatges del            
participant, curs en què està matriculat i petita descripció del seu           
projecte. 
 
6.- JURAT 
El jurat estarà format pels professors del departament d’Educació plàstica          
i tres membres de l’equip directiu. La resolució del jurat serà inapel·lable.            
El jurat podrà declarar el premi desert, si ho considera oportú.  
 
 
 



 
7.- PREMI 
El premi serà una tablet Samsung i la satisfacció de veure que el seu              
disseny ha estat elegit per a representar l’IES Alcúdia. El premi serà            
anunciat i lliurat dia 16 de juny a les 10h, durant el primer esplai. 
 
8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
La persona guanyadora ha de cedir els drets en relació al treball realitzat i              
presentat, per la qual cosa l’IES Alcúdia passarà a ser-ne propietari de            
tots els drets de propietat intel·lectual que puguin correspondre en relació           
al disseny. La propietat, ús i drets del treball guanyador quedaran           
reservats exclusivament a l’IES Alcúdia. De la mateixa manera, tots els           
participants, també la persona guanyadora, cedeixen els drets de         
manipulació, edició, exposició i reproducció. 
 
Els treballs no premiats els conservarà el centre per a possibles usos            
posteriors. 
 
9.- PRESENTACIÓ DEL LOGOTIP GUANYADOR 
El resultat del concurs es publicarà a la web del centre. 
 
10.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
La participació en el Concurs de logotips implica l’acceptació d’aquestes          
bases i la resolució del jurat. Qualsevol imprevist que es pugui presentar            
serà resolt pel jurat. 
 
 


