
BASES

CONCURS 

NOU LOGO AFA 

ESCOLA CREIXEN TERRASSA

 
CREAR UN LOGOTIP DESTINAT A

RESPRESENTAR LA IMATGE DE L'AFA EN
QUALSEVOL TIPUS DE SUPORT DE DIFUSIÓ,

INFORMACIÓ I PUBLICITAT, I  QUE PUGUI
SER UTILITZAT EN TOTES LES ACTUACIONS
DE L'AFA A TRAVÉS DE DIFERENTS CANALS

I MITJANS.

Podran presentar obres a concurs
tots els alumnes de l'ESO de

l'escola

La mida del disseny haurà de ser mínim de 20 cm x 20 cm

La tècnica 
serà lliure



El logotip haurà de ser original i inèdit.
L'únic text que podrà incloure la proposta serà:
"Associació de Famílies d'Alumnes CREIXEN
TERRASSA", o bé les sigles "AFA CREIXEN
TERRASSA", o simplement AFA.
Cada participant podrà presentar el número de
dissenys que desitgi, tot i que no és necessari que cada
disseny es presenti per separat, es poden presentar
més d'un disseny en un mateix suport.
Podran anar acompanyades d'un petit informe
explicatiu de la proposta que en permiti una millor
comprensió i avaluació.
És aconsellable utilitzar colors que siguin fàcilment
traslladables a escala de grisos.

Bases del concurs

Premis

Propostes

L'escola Creixen Terrassa

Una associació de famílies

Qualsevol altre aspecte relacionat amb
l'AFA o l'Escola

El disseny hauria de simbolitzar almenys un dels següents elements:

En l'elecció del logotip es valorarà que sigui:
Escanejable.
Modificable a escala.
Fàcilment retallable.
Distingible tant en positiu
com en negatiu.
Reproduïble en qualsevol
tipus de material.
Únic, singular i
identificador de l'AFA.
Llegible fins i tot en mides
petites.
Senzill.

L'educació

Guanyador/a: Xec de compra per valor de 100 €

Finalista: Xec de compra per valor de 50€

Els treballs es
presentaran

 en paper o cartolina,
en format 

DINA 4

Suport

Els treballs finalistes s'exposaran
de manera virtual a la web i a les

xarxes socials de l'AFA

Presentació
Els dissenys s'entregaran ens un sobre tancat

amb pseudònim a l'exterior. S'adjuntarà un
altre sobre tancat amb el mateix pseudònim i

les dades de l'autor/a a l'interior.

Data límit el dia 19 de març
al Racó de l'AFA

El treball guanyador quedarà en propietat exclusiva i permament de l'AFA CREIXEN TERRASSA, que en tindrà completa llibertat per
imprimir-lo o reproduir-lo tantes vegades com ho consideri oportú, i les obres no premiades seran tornades als seus autors. 


