
Busquem un logo
per l'ies que ens
represente. 

Ens ajudes?

IES
LA NUCIA.

CONVOCATÒRIA
CONCURS DE LOGO.

2020

Contacte:
Departament de dibuix
(qüestions tècniques).
 Per a tota la resta, podeu
acudir a l'equip de
Coordinació d'Igualtat i
Convivència del centre:
Marta López (història),
Ana (educació física),
Vicky (biologia), Marta
García (tecnologia).



1-Cada logo haurà de ser presentat en format
paper A4 com a màxim i A5 com a mínim.

2.- S'han d'utilitzar tintes planes per al seu

disseny: Blanco + Negre + Verd o violeta.

3.- Ha d'estar dins d'una figura geomètrica
(quadrat, rectangle, cercle o triangle)

4.-Ha d'incloure "IES LA NUCIA” en tipografia.

5.- La tècnica és lliure: retoladors, colors de

fusta, aquarel·la, collages plans, témperas).

6.- El tema serà lliure.  Recorda que serà

utilitzat com a imatge  i símbol del centre en la

seua pàgina web i en tots els documents del

centre!!!

7.- Explica'ns quins valors has volgut

representar amb el teu disseny.

.

1-Objectiu: Disseny d'un logo destinat a ser la

imatge representativa del centre.

2.- Participants: El concurs està dirigit a tot

l'alumnat del centre. Cada participant podrà

presentar una obra.

3.-Proposta: Els treballs consistiran a la

presentació d'un logo  és a dir , un símbol,  

 tenint present que el seu objectiu serà el de la

seua utilització com a 'marca' que represente

el que som: un centre que acull i respecta a

totes les persones.

Bases:

Característiques::
1.- El disseny haurà de ser original i inèdit. 

2.- El logo ha de ser fruit de la creativitat
personal de qui ho presenta, sent el resultat

del seu propi treball, no infringint els drets

d'autoria d'altres persones.

N

Format
de lliurament:

No
s'accepta

en qualsevol cas l'ús de purpurina,
ni collages en 3D, ni

fluorescents, ni llapis.

Presentació de projectes. Segueix els
següents passos:

1.- Els dissenys proposats per al concurs

portaran escrit en la part posterior del
mateix el nom, cognoms i curs de l'artista
2.- Després han d'introduir-se en un sobre on

només s'escriurà: "CONCURS LOGO".

3.- A continuació el sobre es tancarà, i
s'entregarà en consergeria, on hi haurà una

caixa per a tal fi.

Data:
Es rebran les propostes des de la
segona quinzena del mes d'octubre.
La data límit de recepció de propostes
serà fins al dia 14 de desembre de 2020.

Jurado i veredicte:
Dos membres de l'Equip directiu, figura de

coordinació d'igualtat i convivència del

centre,  un representant de l'alumnat del
Consell Escolar, un representant de l'AMPA,

un membre del departament de Dibuix, un

membre del departament d'Informàtica.

Premi:
Un únic premi per al disseny triat, que

constarà de material de dibuix i material
escolar. 
 Diploma de reconeixement al disseny triat,

i I  dos esments d'honor per als dissenys

finalistes.

Tots els dissenys seran exposats en l'IES.


