
Concurs de disseny de l’agenda 
i la carpeta del curs 2020-2021
L’AMPA de l’INS La Ferreria convoca una nova edi-
ció del concurs per escollir el disseny de l’agenda i 
la carpeta del curs 2020-2021 adreçat als alumnes 
d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i PQPI.

PRESENTACIÓ DE TREBALLS 
Els participants poden presentar un màxim de dos 
treballs –un per a l’agenda i un altre per a la car-
peta– en format paper en un full DIN A4, o bé, en 
suport informàtic en un cedè, juntament amb la 
impressió del treball en un full DIN A4. En ambdós 
casos, s’haurà d’especificar si són per a l’agenda o 
per a la carpeta. 
Els autors han d’incloure al disseny el següent text: 
INS La Ferreria curs 2020-2021. 

Si el fons del disseny és una fotografia digital, aques-
ta ha de ser original i tenir prou resolució com per 
poder-la ampliar (3mb com a mínim). Si la fotogra-
fia no és original, el participant ha de garantir que 
no té drets d’autor. Darrera del dibuix o en el cedè, 
cal posar el pseudònim de l’autor i, en un sobre 
tancat identificat amb el pseudònim, haurà anar el 
nom complet de l’autor, el curs al qual pertany i el 

telèfon. Els treballs es poden de lliurar a la Secretaria 
del centre fins a l’1d’abril.

JURAT
Estarà format per membres de la junta de l’AMPA i 
representants del professorat i de l’empresa d’arts 
gràfiques Lluna Edicions i es reunirà el 15 d’abril. El 
jurat es reserva el dret de declarar els premis deserts. 
Totes les qüestions no previstes a les bases seran re-
soltes pel comitè organitzador d’acord amb el jurat.

PREMIS
Hi haurà dos premis: un per al millor disseny d’agen-
da i un altre per al millor disseny de carpeta. Els pre-
mis són xecs regal del centre comercial FNAC per 
valor de 150 euros cadascun.

LLIURAMENT DE PREMIS
El veredicte es farà públic 23 d’abril de 2020 durant 
la celebració de la Diada de Sant Jordi a l’institut. 
Els dissenys que obtinguin el primer premi de cada 
modalitat il·lustraran les agendes i les carpetes del 
curs vinent.

INS LA FERRERIA


