Cor de Maria Sant Celoni

US AGRADARIA COL·LABORAR AMB EL LOGOTIP DEL
NOSTRE PROJECTE D’INNOVACIÓ?
L’escola Cor de Maria de Sant Celoni proposa un Concurs per escollir el logotip que
representarà el Projecte d’Innovació Educativa “Apadrinem el nostre Patrimoni”, reconegut
recentment pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Bases:
















Hi pot participar qualsevol membre de la Comunitat Educativa, ja sigui a nivell
individual o en grup.
Els continguts han de ser originals, no es poden fer servir continguts sotmesos a
propietat intel·lectual de tercers.
Cada persona/grup pot presentar els logotips que decideixi, un o més.
Les persones majors d’edat o en el seu cas, els pares/tutors accepten i donen permís
per a pujar els logotips presentats al Facebook de l’escola Cor de Maria de Sant Celoni.
L’escola es compromet a no fer servir els logotips per a cap finalitat que no sigui la del
concurs o presentació al Departament d’Educació.
Els logotips finalistes s’exposaran durant una setmana al Facebook de l’escola i es
podran votar.
Si es tracta de menors, els pares/tutors hauran d’acceptar i donar permís, en cas de
resultar guanyador, per utilitzar el logotip com a representació del Projecte
d’Innovació Educativa de l’escola.
La data de presentació de logotips al concurs serà del 19 al 26 de febrer (inclosos). El
27 de febrer ja no s’acceptaran logotips pel concurs.
Els logotips es poden entregar als tutors i tutores de cada curs o bé enviar-los a:
escola@cordemariasantceloni.cat. Cal fer constar el nom de la persona o persones que
el presenten.
Els logotips s’exposaran al Facebook de l’escola i es podran votar del 28 de febrer al 6
de març.
El dia 8 de març a les 17h es dirà el logotip guanyador al pati de l’escola.
Hi haurà un premi pel logotip que resulti guanyador.
A part de les votacions del Facebook hi haurà un Jurat a l’escola format per un
membre de l’Equip Directiu, una mestra de Primària, la professora de Visual i Plàstica
d’ESO, un membre del Patronat i un representant de l’AMPA, que acabaran de decidir
el logotip guanyador, que podria no coincidir amb el més votat.

Característiques del logotip:





El logotip ha de ser de l’element apadrinat per la nostra escola, la façana de l’Església
de Sant Martí de Sant Celoni.
La tècnica a utilitzar és lliure.
La presentació pot ser en paper o en format digital (553x553px).
El nom del centre no pot aparèixer dins del logotip.

