Bases del concurs pel disseny d’un logotip de
l’AFA de l’Institut Lluís de Peguera
1. Objectius
Amb motiu del canvi de nom de l’entitat, abans AMPA i ara AFA (Associació de Famílies
d’Alumnes) de l’Institut Lluís de Peguera, es convoca un concurs pel disseny del seu
logotip. Serà un procés participatiu on es fomentarà la iniciativa i creativitat dels/les alumnes
de Batxillerat artístic i els/les alumnes que durant aquest curs 2022-23 fan Visual i Plàstica a
l’ESO de l’institut.

2. Temàtica
El tema és el disseny del logotip de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Lluís de
Peguera (AFA) per utilitzar l'ho com a imatge de l’associació.

3. Participants
●
●

La participació és gratuïta i oberta a l’alumnat del Batxillerat i els/les alumnes que
durant aquest curs 2022-23 fan Visual i Plàstica a l’ESO
Cada alumne/a pot presentar un màxim de 2 dissenys.

4. Condicions tècniques
●
●
●

●

●
●

●

El logotip haurà de reflectir els trets d’identitat de l'Institut.
El logotip haurà d’incorporar la frase “AFA INS PEGUERA”
Els dissenys hauran de ser originals. Els participants hauran d’assegurar que el
disseny de la seva proposta sigui fruit de la seva creativitat personal i que no s’han
infringit els drets d’autor d’altres persones i/o entitats. Tampoc s’acceptaran logos
creats a partir de plantilles d’aplicacions informàtiques.
Es demana per una millor traçabilitat i adaptació que es realitzi el disseny amb
versió monocroma o bicolor. S’aconsella utilitzar colors que siguin fàcilment
traslladables a escala de grisos, per a la seva realització posterior tant en color com
en blanc i negre.
Els participants hauran de tenir en compte que el disseny presentat i que resulti
guanyador del concurs serà després reproduït en diferents formats i materials.
Els dissenys es realitzaran digitalment, sent preferible el format vectorial escalable
(.ai, .svg, eps,…). També es podran presentar amb format d’imatge (png, psd, .jpg,
.tiff). La mida mínima del disseny per a obtenir una bona resolució serà
aproximadament de 1.000 × 1.000 píxeles.
Quedaran exclosos tots aquells dissenys que tinguin connotacions sexistes,
xenòfobes, racistes, homòfobes o ofensives contra persones i institucions, o que no
representin l’AFA.

●

Els dissenys presentats podran no ser retornats a les persones candidates. Per
aquest motiu es recomana que les persones participants se’n guardin una còpia
abans del lliurament de l’original.

5. Recepció de dibuixos
●

●

L’alumne participant del concurs lliurarà una impressió del treball en format DIN A4
en un sobre tancat amb el nom de l’alumne/a, telèfon i correu electrònic.
Opcionalment s'adjuntarà també dins el sobre un document amb una breu explicació
del treball resultant. A la impressió i haurà de constar unes 3 grandàries diferents del
logo (mida carta,
Es lliurarà la proposta al professor responsable o al tutor/a del curs.

6. Termini
El termini d’admissió de recepció dels dibuixos finalitza l’1 de desembre de 2022.

7. Jurat
El Jurat està compost per :
- 1 membre del professorat del centre
- 1 membre de l’Associació de Famílies d’alumnes de l’ Institut Lluís de Peguera
- 1 pare o mare del centre
- 1 alumne/a de Batxillerat del centre
- 1 alumne/a d’ESO del centre

8. Premi
Es repartiran els següents premis:
1r premi: Un val de valor de 150€ a la llibreria Abacus.
2n premi: Un val de valor de 100€ a la llibreria Abacus.
3r premi: Un val de valor de 50€ a la llibreria Abacus.

9. Veredicte i lliurament de premis
Les persones guanyadores es faran públiques a la pàgina web de l’AFA el 15 de desembre
de 2022. A la vegada rebran un correu electrònic informant-los del premi i la forma de
recollir-lo.
10. Drets d’autor
Els participants declaren i garanteixen sota la seva responsabilitat que són autors dels
dissenys presentats, fent-se responsables de que no es vulnerin els drets d’autor de tercers
de qualsevol classe, així com de qualsevol reclamació per aquest motiu que se’n pugui
derivar.

La participació en el concurs suposa la cessió a l’Associació de Famílies d’alumnes de
l’Institut Lluís de Peguera dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i
transformació del disseny, previstos a la Llei de Propietat Intel·lectual, per a la seva
publicació en els seus canals de comunicació on i off line, en cap cas amb finalitats
comercials i sempre fent constar el nom de l’autor.
El guanyador del primer premi haurà de lliurar en format digital editable el seu disseny.
11. Protecció de dades
D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de
protecció de dades de caràcter personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades
seran incloses a la base de dades de l’Associació de Famílies i alumnat Ins Peguera. Les
dades s’utilitzaran exclusivament per als fins del concurs esmentat. Qualsevol interessat pot
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment li corresponen
dirigint-se a la Seu de l’Associació o per correu electrònic a afa@inspeguera.cat

12. Interpretació de les bases i resolució de conflictes
L’Associació de Famílies i alumnat Ins Lluís de Peguera es reserva el dret a resoldre
qualsevol contingència no prevista en les bases.
Manresa, 19 d’octubre de 2022

