
L’escola i l’AFA de L’Univers porten a concurs
el disseny del seu logotip.
Molt aviat el nom de l’escola L’Univers serà reconegut oficialment i per celebrar-ho ens 
agradaria comptar amb un logotip. 

T'animes a crear-ne un?

BASES DEL CONCURS
1. Què es necessita?
Un logotip que ens representi i que acompanyi el nom: "Escola L'Univers" 

2. Qui pot participar ?
El concurs és obert a tota la comunitat educativa: mares, pares, fills i filles, personal docent  i no 
docent. Us podeu presentar individual o col·lectivament.
Es podrà presentar més d’una proposta i fins a un màxim de 3 propostes per participant. Les presenta-
cions hauran d’estar suficientment diferenciades entre si i ser inèdites (una proposta per sobre i pseudò-
nim).

3. Tècnica
La tècnica és lliure, però és imprescindible:

1) Que sigui apta per a la correcta reproducció impresa: Ja sigui en offset, quatricromia o a una sola 
tinta, segons es necessiti en cada moment.

2) La tipografia del logotip és lliure però s'ha de llegir en horitzontal: Escola L'Univers i el símbol 
(podrà estar integrat en la tipografia, o bé acompanyant el text al voltant), però tractant de mantenir 
sempre l’horitzontalitat.

L'organització del concurs es reserva el dret d'anul·lar les propostes que no compleixin aquests requi-
sits. 

4. Presentació
En un únic sobre tancat, amb la referència a l'exterior “Concurs de logotip per a l’escola L’Univers” 
s’haurà d’incloure:

(A) Din A4 enganxat sobre un cartró ploma A4, dins del qual apareixerà: 
El logo gran en versió color (centre), el logotip petit en versió blanc/negre 
(a sota i a la dreta) i el pseudònim (esquerra). (veure imatge)

(B) Sobre petit ben tancat (identificat per fora, amb el pseudònim). 
Aquest sobre haurà d’incloure les següents dades: 
Nom de l’autor/a o autors/es + pseudònim + telèfon de contacte. Pseudònim



              

5. Lloc I dates de presentació
El sobre tancat, amb la referència "Concurs del logotip per l'Escola L'Univers" es lliurarà a la conserge-
ria de l'escola i es dipositarà dins d’una capsa preparada. Podeu presentar les propostes del 23 al 27 de 
maig.

6. Com es triarà el logotip guanyador:
Totes les propostes presentades seran exposades al passadís de l'escola, durant la setmana del 30 de 
maig al 3 de juny.

- El divendres 3 de juny es realitzarà la primera ronda de votació. Podran votar tots els membres de la 
comunitat educativa de l'Escola L'Univers". Els nens i les nenes podran votar acompanyats pels seus 
pares I mares. L’horari de les votacions serà de 9 a 09:15 i de 04:30 a 5h. Un vot per persona. 
L'organització vetllarà pel correcte desenvolupament del procés de votació.

- El dilluns 6 de juny, al tauler d’anuncis  i al blog de l'escola, es publicaran els resultats de les vota-
cions i la presentació de les 3 finalistes.
Les 3 finalistes passaran a una 2a ronda de votació, fixada el dia de Festa de final de curs: 17 de juny. 
En cas d'empat matemàtic, per al 3er lloc, l'organització es reserva el dret d'escollir aquella o aquelles 
(*) que millor s'adeqüin a les condicions preestablertes per a la correcta reproducció impresa.

- Divendres 17 de juny, 2a i última ronda de votació sobre les 3 (o més *) propostes finalistes. En aquesta 
2a ronda, a més de les famílies i la comunitat educativa votants en la 1a ronda, es convida a participar 
en la decisió final a les noves famílies que s’incorporaran a la nostra escola el curs 20011-2012 
incloent-les en el cens de votacions. La proposta guanyadora es donarà a conèixer al llarg de la festa.

La direcció de l'escola es posarà en contacte amb el guanyador/a/s per demanar el logotip vectoritzat i 
en format digital. El logotip guanyador passarà a ser propietat de l'escola. 
La resta de propostes podran passar a recollir a partir del 20 de juny fins el dia 30 del mateix mes. 
L'organització es reserva el dret de desestimar les propostes que incompleixin algun dels requisits 
especificats anteriorment.

Concurs organitzat per l'Escola i l’AFA de L’Univers.

Moltes gràcies, 
per la vostra participació.
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