BASES DEL IV. CONCURS DE Portades DE L’AGENDA
ESCOLAR DE L’AMPA INS Domènech I MONTANER.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA.
1- Objecte.
L’objecte d’aquest concurs és triar el disseny de l’agenda escolar del curs 2018-2019.
Aquest disseny s’ha d’ajustar a les condicions de producció i als objectius de comunicació
d’imatge institucional de l’ Institut, i les propostes presentades han de respectar els valors
que el Centre té com a referents, és a dir, la solidaritat, la cooperació, la sostenibilitat,
l’equitat de gènere i el respecte a les persones.
2- Requisits per participar-hi
Poden presentar-se al concurs les persones matriculades a l’ Institut Lluis Domènech i
Montaner durant el curs 2017-2018. Les propostes es poden presentar individualment o
en equip.
3- Característiques del treball.
El disseny ha de tenir les característiques detallades a continuació i ha de respondre a la
projecció institucional del Centre, de manera que ha d’incorporar els elements de marca
següents:
 Làmina DIN-A4, disseny vertical.
 Institut Lluís Domènech i Montaner.
 Curs 2018-2019.
 Títol identificatiu.
 La làmina NO s’ha de signar.
Les propostes han de ser originals, inèdites, en blanc/negre o color, i qualsevol tècnica,
les que no s’ajustin exactament als requisits anteriors, poden ser descartades en
qualsevol moment del procés de selecció.
4- Presentació de propostes.
Les propostes s’han de presentar en làmina DIN-A4 amb el títol identificatiu.
5- Termini i lloc de presentació.
Les propostes de disseny i documentació es poden presentar a l’oficina de l’ AMPA, fins el

20 d’abril de 2018 a les 10h mati.
6- Documentació.
Les propostes s’han de lliurar en un sobre tancat amb la indicació “Concurs agenda 20182019”, i el pseudònim, que ha de contenir:
 La làmina mida DIN-A4. amb un títol identificatiu de la proposta al dors.
 Un sobre tancat, amb el títol de la proposta a l’exterior i la fitxa amb les dades
personals de l’autor o autors. Aquesta fitxa la trobareu al final de les bases.

7- Selecció dels treballs finalistes.
El jurat, estarà format per membres de l’ AMPA i professors del Centre, que seleccionaran
la millor proposta.
8- Premis.

1er.Premi
La proposta guanyadora serà premiada amb uns “ Auriculars sense fils per mòbil” i una
targeta NETFLIX valorada en 15€
- Connectivitat sense fils bluetooth 2.1
- Bateria recarregable de 300 mA integrada que
proporciona una autonomia de 3.5-7 hores de
funcionament
- Micròfon incorporat per realitzar trucades de veu amb
mans lliures
- Reproducció de musica des de la targeta Micro SD/TF
- Funció de ràdio FM
- Entrada d'àudio 3.5 mm
A més, el disseny guanyador s’utilitzarà per a la personalització de la portada de l’agenda
escolar durant el curs 2018-2019, amb el nom i els cognoms de la persona guanyadora i la
condició
de
primer
premi
del
concurs.

2n i 3r Premi
Una targeta NETFLIX valorada en 15€.

El lliurament del premi guanyador i dels participants, tindrà serà el 1 de juny de 2018,
al principi de l’entrega d’Orles de 4t-ESO.
9- Difusió del disseny.
L’AMPA penjarà a la seva pàgina web el disseny de la proposta guanyadora. I pot
proposar per al disseny guanyador els ajustos que consideri necessaris per incorporar al
producte final. Així mateix, l’ AMPA es reserva el dret exclusiu d’utilitzar el disseny
guanyador de l’agenda 2018-2019, que els autors no poden destinar a cap altre ús.
Els autors cedeixen de forma gratuïta els drets d’explotació del disseny guanyador sense
dret a cap contraprestació, a excepció del dret a l’obtenció del premi corresponent
regulat en la clàusula 8 d’aquestes bases.
10-Acceptació de les bases i normativa d’aplicació.
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol
dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o qualsevol incidència que es produeixi
durant la convocatòria ha de ser resolt pel jurat del concurs, les decisions del qual són
inapel·lables.
Per qualsevol dubte sobre el concurs, cal adreçar-se a ampaiesdim@gmail.com o trucant
al telèfon 977 33 03 07.

IV CONCURS DE Portades DE L’AGENDA ESCOLAR DE L’AMPA INS Domènech I
MONTANER.

Dades de l’autor o autora
. Nom i cognoms

. DNI

.Curs

. Adreça Electrònica

. Telèfon

. Títol del disseny presentat

. Pseudònim

La proposta s’ha de presentar en un sobre tancat amb la indicació “IV Concurs portada
agenda escolar curs 2018-2019”, i el pseudònim.
Ha de contenir:
- La làmina a mida DIN A4, amb el títol de la proposta al dors.
- Aquesta fitxa s’haurà de posar dins un sobre tancat amb el títol de la proposta a
l’exterior.

