
 
 
 
 
C. Ramon Llull, 7 | Cardedeu 
610 017 760 
www.ampagranes.com 
info.ampagranes@gmail.com 

 

 
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES 

DE L’ESCOLA RAMON MACIP-DOLORS GRANÉS 

 

 

L’AMPA de l’escola Ramon Macip Dolors Granés, per commemorar els 80 anys de l’escola, ha considerat 

oportú renovar el logotip de l’entitat i per fer-ho s’ha pensat que en aquest canvi hi podria participar tota la 

comunitat educativa de l’escola Ramon Macip-Dolors Granés. 

És per això que hem creat un concurs obert i voluntari tots els nens i nenes per dissenyar el logotip més 

original i divertit que commemori aquest aniversari. Us animem també a vosaltres famílies a que 

compartiu aquest disseny amb el vostre infant, que en la mesura del possible hi treballeu plegats essent 

tots partícips del disseny. 

D'entre totes les propostes en sortirà una finalista de cada grup/classe triada pels propis alumnes del grup 

i finalment quedaran tres finalistes escollides per un jurat format per alumnes, pares/mares i mestres. I 

d'entre les tres finals se n’escollirà  el guanyador que esdevindrà el logotip de l'AMPA .  

  

El nou logotip ha de representar l’AMPA de l’escola Ramon Macip-Dolors Granés i pot contenir tant el 

nom com les sigles tant de l’entitat com de l’escola (AMPA RM-DG). 

 

 

BASES DEL CONCURS 

 

 

PRIMERA: 

L’objectiu de la convocatòria és trobar un nou logotip per a l’entitat. 

Els nens i les nenes participants podran hauran de presentar un dibuix sobre l’AMPA que ha de seguir les 

característiques especificades més avall. 

 

SEGONA: 

Podran participar tots els nens i les nenes de l’escola amb un únic dibuix 

 

TERCERA: 

Les propostes hauran de contenir els següent elements 

 AMPA 

 Nom de l’escola  

 

QUARTA: 

Els dibuixos es presentaran en el full que es facilitarà des de l’escola dins un sobre tancat on es farà 

constar a fora un pseudònim i l’edat. El sobre inclourà també un segon sobre tancat amb les dades 

personals: nom, edat, adreça i telèfon. 

 

CINQUENA: 

El termini d’entrega és el dimarts 12 de gener a les 15 hores 

 

SETENA: 

Un primer jurat format pels alumnes del cicle farà una primera tria seleccionant un màxim de 3 dibuixos 

per classe 

 

VUITENA: 

Un segon jurat decidirà entre els dibuixos que han quedat finalistes, el dibuix guanyador. 

El jurat estarà  compost per: 

 President de l’AMPA 

 Vocal de l’AMPA 

 Direcció de l’escola 

 Mestres de l’Escola 

http://www.ampagranes.com/


 

 

 

 Dissenyador professional 

 

 

NOVENA: 

El jurat tindrà en compte els següents criteris alhora de valorar les propostes per a seleccionar les 

finalistes: 

 Imatge que identifiqui l’entitat 

 Originalitat i creativitat del dibuix 

 Que sigui aplicable a diferents formats de comunicació de l’AMPA 

o Cartes 

o Segells 

o Web 

o Samarretes 

o I altres formes de marxandatge 

 

DESENA: 

Es comunicarà la família guanyadora pels canals de difusió habituals de l’AMPA: web, butlletí, xarxes 

socials, plafons de l’escola 

 

ONZENA: 

La totalitat dels drets derivats de la idea guanyadora o del logotip serà propietat de l’AMPA de l’escola 

Ramon Macip-Dolors Granés, sense perjudici de la reserva dels drets irrenunciables que la legislació 

sobre propietat intel·lectual reconegui al seu autor/a. En tot cas, l’autor/a de la idea premiada cedeix en 

exclusiva, a l’AMPA de l’escola Ramon Macip-Dolors Granés, sense límit de temps i per a tots els països 

del món, tots els drets d’explotació del disseny presents i futurs en qualsevol suport conegut o que es 

pugui inventar en el futur, incloent els drets de modificació, impressió, publicació, difusió i comunicació per 

a qualsevol procediment i modalitat, en qualsevol suport i les vegades que es consideri necessari per als 

fins previstos en aquestes bases. 

 

DOTZENA: 

El guanyador obtindrà com a premi un lot de marxandatge amb la nova imatge creada i la quota de soci 

pel curs 2016-2017 

 

TRETZENA: 

Seran exclosos del concurs les propostes que tinguin alguna de les característiques següents: 

 Ser entregada fora de termini 

 No complir alguna de les condicions establertes en les presents bases.  

 Presentar contradiccions essencials, inexactituds o aspectes incomprensibles.  

 No ajustar-se a les normes de presentació del concurs.  

 Intentar influir en la decisió del jurat.  

 Presentar una mateixa persona més propostes de les permeses.  

 

Els treballs exclosos seran comunicats de la forma pertinent a les famílies així com les raons de la seva 

exclusió. 

 

CATORZENA: 

Per qualsevol consulta que es vulgui realitzar sobre la interpretació de les bases, seran ateses per 

l’AMPA dins l’horari habitual d’obertura de despatx o al correu electrònic: info.ampagranes@gmail.com 

 

QUINZENA: 

La participació en aquest concurs voldrà dir que s’accepten les bases establertes en aquest document 

així com la composició del jurat i del seu funcionament 
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