
IES ABASTOS

CONCURS DE LOGOTIPS
S'ha organitzat un concurs per al redisseny del logotip del nostre institut i animem a tot l'alumnat a participar en aquest. Les bases són les

següents:

1. OBJECTE DEL CONCURS. Es tracta de crear el redisseny d'un logotip per a l'IES ABASTOS, amb una imatge més actualitzada però sense

perdre el referent del logotip actual. Cerquem una imatge més contemporània, des de propostes creatives diverses com, per exemple, síntesi

formal, abstracció de la imatge icònica inicial, millora de la identitat corporativa de la imatge original, reproducció amb diferents procediments o

tècniques més noves, etc.

2. TIPUS DE CONCURS. El concurs es desenvoluparà en una única fase, en la qual un jurat determinarà el disseny guanyador i el finalista.

Composició del jurat: 

■ Elena Marqués Andrés, representante del Ampa

■ Vicen Gurrea Regal, Vicedirectora

■ Rafa Pérez Dasí, Secretari

■ Cristina Alberto Homs, Cap de Departament d’Educació Plàstica i Visual

■ María Moscardó Martínez, Professora d’Educació Plàstica i Visual

3. ORGANITZACIÓ DEL CONCURS. Qualsevol qüestió referida a aquest concurs es remetrà a la Vicedirecció del centre personalment o a través

del correu electrònic.

4. CONCURSANTS. Podrà participar qualsevol alumne/a de l'IES ABASTOS, de manera individual.

5. TERMINIS. La data límit per a la presentació de propostes serà el dilluns 15 de maig de 2021. El resultat del concurs es farà públic el dia 31 de

maig a través de la web del centre i del seu tauler d'anuncis.

6. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR. 

▪ El disseny es pot realitzar en qualsevol tècnica de reproducció, incloent mitjans digitals.

▪ Ha de presentar-se en algun dels següents formats: jpg, gif.

▪ El disseny no ha d'incloure cap relleu per a facilitar la seua reproducció.

▪ Si es presenta en format paper, ha de constar al dors la identificació dels participants: nom, cognoms, curs i grup.

7. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES. Les propostes es presentaran:

▪ En format digital, enviada al correu electrònic vicedirectora@iesabastos.org, indicant en l'assumpte: “CONCURS LOGOTIP”.

▪ Lliurant, a la Vicedirecció del centre, el disseny en suport paper dins d'un sobre que ha d’indicar “CONCURS LOGOTIP”.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ. El Jurat valorarà els següents aspectes.

▪ Originalitat del logotip.

▪ Facilitat d'identificació amb el logotip del centre.

▪ Disseny creatiu i imaginatiu.

▪ Estètica dels colors emprats.

▪ Quedaran exclosos tots aquells logotips que modifiquen substancialment la imatge corporativa del centre.

9. PREMI. El logotip guanyador rebrà un premi de 60 €.

10. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. La participació al concurs implica l'acceptació d'aquestes bases i la decisió inapel·lable del Jurat. El premi

podria quedar desert si entre els logotips presentats cap d'ells s'ajustara als criteris de valoració.



11. DRETS D’AUTOR.  Els participants al concurs cedeixen a l'IES ABASTOS els drets d'explotació de les imatges presentades, incloent els drets

d'ús, difusió, distribució, exhibició, comunicació pública, divulgació i reproducció per Internet o qualsevol altre mitjà audiovisual, mostra o exhibició,

dels logos enviats a aquest, així com el dret de transformació, en la mesura necessària, per a realitzar muntatges o editar-los de manera conjunta

amb altres logos.


