
 

 

 
BASES CONCURS 

LOGO 
AULA D’EMPRENEDORIA 

IES SES ESTACIONS 
 

Des de l’IES SES ESTACIONS convoquem a tot l’alumnat del centre educatiu al 
concurs/repte per dissenyar un logotip i un lema. Aquest concurs es regirà per les 

següents bases: 
 

1- Objecte del concurs 
 
L’objectiu del concurs és crear una imatge original i única per a ser la imatge 
representativa de la nostra aula d’emprenedoria i poder fer difusió d’aquesta en 
blocs, web i xarxes socials.  
 
2- Participants 
 
Aquest concurs està dirigit a tot l’alumnat matriculat a l’IES Ses Estacions. Cada 
alumne/a podrà presentar una proposta al concurs.  
 
3- Propostes 
 

- El disseny haurà de ser original, inèdit, propi i creatiu. 
- Cada logotip haurà de ser presentat en mida A4 sense signatura ni nom 

d’autor. També haurà d’estar en format digital que entregarà el 
guanyador. 

- Quedaran exclosos tots aquells logos amb alguna connotació sexista, 
xenòfoba, racista o ofensiva per a persones o institucions.  

- Una vegada presentada la proposta no es podrà retirar. 
 

4- Presentació 
 

- Per assegurar l’anonimat del participant es posarà la proposta en un sobre 
gran amb un pseudònim juntament amb la frase “ concurs logotip aula 
emprenedoria “IES SES ESTACIONS” i es lliuraran a consergeria. 

- Les dades reals de l’autor (nom, llinatges, grup i correu electrònic) 
s’inclouran en un sobre petit tancat que formarà part del sobre gran. Es 
rebran propostes des del 25 de Gener fins al 17 de Febrer de 2023. 

 
5- Jurat 
 
El jurat estarà compost per un membre de l’Equip Directiu, la coordinadora de l’aula 
d’emprenedoria i els professors/es que vulguin participar del departament 
d’Administració. El veredicte del jurat serà notificat via correu electrònic al 



 

guanyador/a i es farà públic a la web i a les xarxes socials de l’IES SES ESTACIONS. 
Contra els acords que adopti el jurat del concurs, no procedirà cap reclamació. El 
jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar nou concurs o noves 
bases a les quals s’hauran de presentar nous treballs.  
 
6- Drets de propietat 
 
El guanyador del concurs cedeix tots els drets en relació al treball realitzat i 
presentat a l’IES SES ESTACIONS, per tant el centre passarà a ser el propietari de 
tots els drets de propietat industrial i intel·lectual que poguessin correspondre al 
treball presentat, així com el “copyright”. De la mateixa manera, se cedeixen tots els 
drets de manipulació, edició, exposició i reproducció de l’obra. Els guanyadors es 
faran responsables de qualsevol reclamació de tercers referent a l’originalitat, còpia, 
etc. de l’obra.  
 
 7- Premi 
 
El premi consistirà en una targeta regal per valor de 75 €. 
 
8- Acceptació de les bases 
 
La participació en el concurs du implícita l’acceptació de totes aquestes bases i el 
resultat del jurat. Tot allò no previst en aquestes bases serà resolt pel jurat, 
comunicant a cada participant la seva decisió. 
 
 


