
 

 
 

 

BASES DEL CONCURS DEL NOU LOGO DE L’IES 
JOSEP MIQUEL GUÀRDIA 

 
El present concurs té com a objectiu la creació d’un nou logotip destinat a ser la imatge 

representativa de l’IES Josep Miquel Guàrdia. El disseny gràfic ha de ser adequat per reproduir-

lo en paper, a la web o en suports multimèdia. 
 

1. PARTICIPANTS 
Els concurs està obert a qualsevol alumne matriculat a un centre públic en aquest curs 

2017/18. Cada concursant podrà presentar únicament una proposta, que ha de ser inèdita i 
original,  anant acompanyada del seu respectiu pseudònim, tal com s’explica a l’apartat tercer 

d’aquestes bases. 

 
2. LLOC DE PRESENTACIÓ 

Es poden presentar fins al dia 13 d’abril de 2018 a la secretaria de l’IES JOSEP MIQUEL 
GUÀRDIA. 

 

3. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES 
Cada proposta inclourà un únic disseny i haurà de presentar-se en dos sobres: A i B. 

 
SOBRE A 

El sobre A haurà d’incloure l’ANNEX 1. 

 
Aquet sobre A, tancat, s’identificarà en el seu exterior amb la lletra A, el text “CONCURS DEL 

NOU LOGO DE L’IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA” i el pseudònim del participant. 
 

El sobre A romandrà tancat fins al moment en què es resolgui el concurs per part del jurat. 
 

SOBRE B 

 
El sobre B ha d’incloure: 

 
 Disseny del logotip imprès en paper DINA4 en versions a color, escala de grisos, blanc i 

negre i en diferents mides. 

 Suport digital (pendrive) amb el disseny del logotip en format vectorial (svg) i PDF en les 

versions a color, escala de grisos, blanc i negre i en diferents formats. 

 Breu explicació justificativa del disseny proposat. 

 
Aquest sobre B tancat s’identificarà en el seu exterior amb la lletra B, el text “CONCURS DEL 

NOU LOGO DE L’IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA” i el pseudònim del participant. 
 

4. JURAT i VEREDICTE 
El jurat que avaluarà els treballs estarà format per: 

 Un membre de l’Equip directiu 

 Dos membres del Departament d’Educació Plàstica i Visual 

 Un membre de la Comissió de Coordinació Pedagògica. 

 Un membre del Claustre de professors. 

 Un membre del Consell Escolar en representació de l’alumnat. 

 Un membre del Consell Escolar en representació dels pares/mares/tutors i tutores 

legals. 

 Un membre de l’APIMA. 

 Un membre del personal No docent del centre. 



 

El veredicte del jurat és inapel·lable. El jurat podrà declarar el premi desert, si ho considera 

oportú. Per la baixa qualitat de les propostes presentades. 
 

5. CRITERI DE VALORACIO DE LES PROPOSTES 
El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de valoració 

que es determinen a continuació. 

Es valorarà: 
 

 l’IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA.  
 

 
6. RESOLUCIÓ DEL CONCURS i PUBLICITAT 

La resolució del concurs es donarà a conèixer en un acte públic durant el dia 24 d’abril que es 

celebrarà en el municipi d’Alaior. 
 

L’IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA divulgarà el resultat del concurs a través de la seva web i de les 
xarxes socials. 

 

7. PREMI 
S’estableix un únic premi guanyador del concurs. L’import del premi serà de 250€. El lliurament 

es celebrarà dia 24 d’abril de 2018. 
 

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL i INDUSTRIAL 
L’autor del logotip seleccionat, cedeixen en exclusiva a l’IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA els 

drets d’explotació de l’obra sense cap tipus de limitació i abraça totes les modalitats 

d’explotació, ja que en el premi proposat s’inclou la cessió, previst en l’article 17 del text refós 
de la Llei de propietat intel·lectual (TRLPI). 

 
D’acord amb el que disposa a l’article 14 del TPRLI es dóna a l’IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA 

l’autorització per a que pugui modificar i adaptar el disseny emprant qualsevol mitjà que 

consideri oportú, sempre d’acord amb les indicacions del jurat. 
 

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
La participació en el Concurs implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases i la 

resolució del jurat.  

 
10. DISPOSICIÓ FINAL 

Qualsevol imprevist que es pugui presentar serà resolt pel jurat. Els seus acords tindran 
presumpció d’interpretació autèntica de les presents bases. Els participants assumeixen la seva 

responsabilitat de que no existeixen drets de tercers sobre la proposta presentada i eximeixen a 
l’IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA de tota reclamació per drets d’autor. 



 

 

 

 
 

ANNEX I 
 

CONCURS DEL NOU LOGO DE L’IES JOSEP MIQUEL 
GUÀRDIA 

 
 

Nom i llinatges:....................................................................................... 

DNI:......................................................................................................... 

Adreça:..................................................................................................... 

Co di Postal:............................................................................................. 

Població:.................................................................................................. 

Telèfon:.................................................................................................... 

Correu electrònic:.................................................................................... 

Pseudònim:.............................................................................................. 

 
 

Assabentat/da del concurs per a la creació d’un nou logotip de l’IES JOSEP 
MIQUEL GUÀRDIA manifest: 
 

- Que tenc plena capacitat d’obrar 
- Que conec i accept totalment les bases que regeixen el concurs 

 
 
 
A Alaior,………………………… de …………………………………….de 201…. 
 
 
 
 
Signatura 


