
CONCURS   LOGO   AFA   
1   de   març   fins   a   l’11   d’abril   del   2021.   

Bases   generals   
  

1. Objecte   de   la   convocatòria   
  

● Disseny  del  nou  logo  destinat  a  ser  la  imatge  representativa  de  l’Associació  de  Famílies                
d’Alumnes  (en  endavant  AFA)  en  tota  la  difusió  d’informació  sobre  aquesta,  a  través               
dels   emails,   web,   xarxes   i   d’altres   documents   i   elements   físics.   

    
2. Participants   

  
● Podrà  participar  qualsevol  alumne  de  l'ESO  i  Batxillerat  que  pertany  a  la  comunitat  de                

l’escola  Gravi  i   sigui  soci  de  l’AFA .  (Es  comprovarà  en  el  moment  de  la  seva                 
presentació).   Els   que   no   siguin   socis   es   descalificaran.     

● Cada   participant   podrà   presentar   una   sola   proposta   i   de   forma   individual.     
  

3. Requisits   i   condicions   tècniques   
  

● El  logotip  haurà  de  reflectir  els  trets  d’identitat  de  l’AFA:  coordinació  entre  les  famílies,                
l’escola  i  l’alumnat  per  a  dur  a  terme  un  seguit  d’activitats  amb  plena  involucració  en                
cada   etapa   educativa.     

● El  disseny  serà  fruit  de  la  vostra  creativitat  personal  i  que  no  s’han  infringit  els  drets                  
d’autor   d’altres   persones   i/o   entitats.   

● És  aconsellable  la  utilització  de  colors  que  siguin  fàcilment  traslladables  a  escala  de               
grisos   per   facilitar   la   realització   tant   en   color   com   en   blanc   i   negre.     

● Es  presentarà  el  disseny  en  versió  a  color  i  versió  monocroma  (blanc  i  negre  o  en                  
escala   de   grisos)   que   possibiliti   la   reproducció   a   una   tinta.   

● Els  dissenys  seran  presentats  en  format  digital,  sent  preferible  el  format  jpg.  i  png.                
vectorial  escalable  per  aquests  últims  (.ai,  .svg,  .pdf,  .eps).  En  cas  que  el  disseny  sigui                 
digital  en  format  de  resolució  fixa  (.psd,  .png,  .jpg,  .tiff),  la  mida  mínima  del  disseny  serà                  
de   2.000   x   2.000   píxels   (recomanable   la   major   resolució   possible).   

● Preferiblement,  el  disseny  pot  anar  acompanyat  de  la  tipografia  detallada  (font,  mida,              
color).     

● Quedaran  exclosos  tots  aquells  dissenys  que  tinguin  connotacions  sexistes,  xenòfobes,            
racistes,  homòfobes  i  ofensives  contra  persones  i  institucions  així  com  relacionats  amb              
la  política,  religió,  ètica,  gènere,  raça  i  qualsevol  tema  susceptible  a  generar              
controvèrsies.   

● Es  demanarà  autorització  del  nom  i  cognoms  del  guanyador/a  així  com  de  la  seva                
imatge   per   a   publicar-ho   a   les   xarxes   socials   i/o   web   d’aquesta   AFA.     

  
4. Propietat   Intel·lectual   i   Drets   de   Reproducció   

  
● La  propietat  del  logotip  guanyador  serà  cedida  a  l’AFA  de  l’escola  Gravi,  entitat               

organitzadora  del  concurs.  L’AFA  es  reserva  tots  els  drets  de  propietat  i  d’ús  de  la                 
proposta   guanyadora   (es   signarà   document).   

● L’AFA  es  reserva  el  dret  de  reproducció  mitjançant  els  formats  a  través  dels  mitjans  que                 
consideri  oportuns,  el  dret  de  modificar  el  logotip  amb  l’objectiu  d’optimitzar-lo  per  a  la                
seva  posterior  impressió,  el  d’adaptar  el  logotip  sempre  que  les  condicions  del  material               
o  objecte  sobre  el  qual  es  vagi  a  reproduir  no  permetin  fer-ho  de  manera  completa  i                  
també   podrà   fer   ús   per   separat   dels   elements   del   logotip.   



  
  

5. Presentació     
  

● Presentació   serà   des   de    l’1   de   març   fins   a   l’11   d’abril   del   2021.   
● Les   propostes   seran   enviades   a   l’adreça   de   correu   de   l’AFA:    info@afaescolagravi.com .   
● Indicar   nom,   cognoms   i   curs   actual   del   participant   que   envia   el   disseny.     

  
6. Jurat   seleccionador   i   votació   de   les   propostes   

  
● El   jurat   estarà   format   per   membres   de   la   junta   de   l’AFA.   
● Es  valoraran  aspectes  com  l’originalitat,  la  creativitat  i  la  relació  amb  els  valors  de                

l’escola   i   la   pròpia   AFA.   
● L’elecció  del  disseny  guanyador  es  farà  per  puntuacions  de  3,  2  i  1.  Cada  membre  del                  

jurat   puntuarà   3   logotips   d’entre   tots   els   rebuts.     
● En  cas  de  no  arribar  a  un  acord,  els  dissenys  candidats  es  sotmetran  a  votació  sent  el                   

guanyador   final   el   disseny   que   hagi   obtingut   més   vots.   
● El  jurat  podrà  declarar  el  concurs  nul  o  sense  disseny  guanyador  si  considera  que  cap                 

de  les  propostes  s’ajusta  als  requisits  i  condicions  tècniques  establerts  en  el  present               
document.   

  
7. Exclusions   

  
● Quedaran   exclosos   del   concurs   aquells   dissenys   que:   
-   Participants   no   socis   de   l’AFA   escola   Gravi.     
-   Siguin   lliurats   fora   de   termini.   
-   No   compleixin   els   requisits   i/o   condicions   tècniques   d’aquestes   bases.     
-   Presentin   contradiccions   essencials,   inexactituds   o   aspectes   incomprensibles.   
-   Facin   referència   o   siguin   còpia   d’altres   marques   i   logotips.   
● Quedaran   excloses   aquelles   persones   que   intentin   influir   en   la   decisió   del   jurat.   
  

8. Resolució   del   concurs:   30   d’abril   del   2021     
  

● El  resultat  es  podrà  publicar  per  xarxes  socials  i/o  es  comunicarà  a  totes  les  famílies  de                  
l’escola,  el  logotip  guanyador  així  com  la  persona  creadora  del  mateix  (prèvia              
autorització   signada).     

● El  jurat  es  reserva  el  dret  de  suspendre,  ampliar  o  modificar  aquest  concurs  i  fins  i  tot  la                    
seva  possible  anul·lació,  sempre  que  hi  hagi  una  causa  justificada  i  es  compromet  a               
comunicar  amb  antelació  suficient  les  noves  bases,  condicions  o,  si  escau,  l’anul·lació              
definitiva  del  concurs,  sense  que  això  comporti  cap  mena  de  responsabilitat  per  al  jurat                
ni   cap   mena   d’indemnització   per   a   les   persones   participants.   

  
9. Premi   

  
● 100€   per   al   guanyador   o   guanyadora   del   disseny.     
  

10. Acceptació   de   les   bases   
  
● La  participació  en  el  concurs  representa  implícitament  l’acceptació  de  totes  les  bases              

així   com   també   la   decisió   del   jurat.   
● Qualsevol  cas  no  previst  en  les  presents  bases  serà  resolt  per  la  junta  actual  i                 

comunicada   la   decisió   a   cada   participant.   
  
  

AFA   Escola   Gravi   -    www.afaescolagravi.com      

http://www.afaescolagravi.com/

