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Vols guanyar una  
SamsungGalaxy Tab3?

 
 
 

Participa als concursos que organitza l'AMPA  
 

• Disseny de l'agenda del curs 2014-2015  
• Disseny del nou logo de l'AMPA   
• Crea l'auca de l'institut  
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BASES DEL CONCURS 
 
Hi poden participar tots els alumnes del centre.  
 
La data màxima per a la presentació dels treballs serà el 30 de maig de 2014  i 
s’hauran de lliurar als respectius tutors que els faran arribar a Coordinació 
Pedagògica. 
 
El jurat estarà format per representants del professorat i de la junta de l'AMPA. 
 
El guanyador/a de cada apartat rebrà com a premi una tablet. 
 
Participar també té premi, entre tots els estudiants que presentin algun treball, 
sortejarem una tablet. 
 
El lliurament dels premis i el sorteig el farem el dia  13 de juny, a les  
19.30h, a l’Auditori Municipal (GRAN GALA DELS ÒSCA RS) 
 
 
 
Disseny de l'agenda del curs 2014-2015 
 
-Cada concursant podrà presentar dos dissenys com a màxim on caldrà 
incloure-hi el següent text: INS La Ferreria.  Curs 2014-2015 . 
  
-El disseny es pot presentar en dos formats: 
Manual: en un full mida DIN A4. 
Ordinador:  en un CD, juntament amb una impressió del disseny en un full mida 
DIN A4. 
Es pot utilitzar un nombre il·limitat de tintes i/o colors. 
 
-Si el fons del disseny és una foto digital, aquesta ha de ser original i tenir prou 
resolució (1mb) com per poder-la ampliar. 
 
-Darrere el dibuix i/o en el CD caldrà posar-hi el pseudònim de l’autor i, en un 
sobre tancat identificat també amb el pseudònim, haurà d’anat el nom complet 
de l’autor/a i el curs al qual pertany. 
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Disseny del nou logo de l'AMPA  
 
-Cada concursant podrà presentar dos dissenys com a màxim on caldrà 
incloure-hi el text següent: AMPA INS La Ferreria, que s'haurà de llegir amb 
prou claredat. 
 
-Es valorarà l'originalitat del disseny. 
 
-Format i tècnica: Els treballs es presentaran en format digital: JPG, GIF, PDF, 
en versió blanc i negre i color, impressos amb una bona resolució i en un 
tamany de, com a màxim, 10x10 cms (sense que això impliqui que l'aspecte de 
logotip hagi de ser quadrat). 
 
-El disseny s'ha de presentar en un CD marcat amb el pseudònim de l’autor/a i 
acompanyat d’ una impressió en paper del treball. Tot s'ha de lliurar en un 
sobre tancat amb el pseudònim de l’alumne i a l’interior del qual han de figurar 
el nom i cognoms del concursant així com el curs al qual pertany.  
 
 
Crea l'auca de l'institut 
 
-Explica de forma divertida, amb imatges i rodolins, la teva experiència a 
l'Institut en català, castellà o anglès. 
 
-L'auca ha d'incloure un mínim de 9 vinyetes i un màxim de 18. 
 
-Pots fer servir dibuixos o fotografies. 
 
-El disseny s'ha de presentar en una impressió en paper a DIN A3 o DIN A4 
darrera del qual ha de figurar el pseudònim de l’autor/a. En un sobre tancat, 
identificat igualment amb el pseudònim, han de figurar el nom i cognoms del 
concursant així com el curs al qual pertany.  
 
-La millor auca sortirà publicada al proper número de la revista 'El Crit'.  
 

 


