Concurs de logotip del projecte
CETE+: Consorci Europeu per a la Transformació Educativa
1. ORGANITZADORS DEL CONCURS
Es convoca el concurs de logotips del projecte Erasmus+ CETE+.
El projecte CETE+ és un projecte Erasmus+ KA120 subvencionat per la Unió Europea amb
l’objectiu de millorar l’aprenentatge de l’alumnat i dels centres educatius que hi participen. El
projecte Erasmus+ engloba diferents àmbits de treball (biblioteca escolar, innovació avançada…).
L’INS TERRES DE PONENT participa en l’àmbit del servei comunitari.

2. OBJECTIUS I CONTINGUTS
El concurs té com a objectiu seleccionar el logotip del projecte que reflecteixi els temes principals
del mateix:
1.
2.
3.
4.

Aprenentatge col·laboratiu.
Millora de les competències digitals.
Cooperació amb centres educatius europeus.
Respecte a la diversitat lingüística, millora de l’ensenyament i l’aprenentatge de les
llengües i de les habilitats interculturals.
5. Desenvolupament sostenible.
6. Transformació educativa.
3. CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ
1. Hi participen els alumnes de 4t d’ESO que cursen la matèria optativa d’informàtica.
2. Cada participant podrà presentar un logotip. El treball es pot fer de manera individual o per
parelles.
3. Els logotips hauran de ser originals, inèdits i obra de l’alumnat.
4. Format: La imatge ha de tenir prou qualitat per ser impresa en format gran.
Large: 1200 x 1200 px

Medium: 820 х 820 px

Small: 170 х 170 px

Tècnica: Digital. (S’ha d’enviar en JPEG o PNG).
Color: Màxim 3 colors (+ el blanc). Un ha de ser necessàriament el blau, el color de la UE:
0/51/153 - hexadecimal: 003399.
Ha d’incloure l'acrònim CETE+ , que pot anar a dalt, a baix o a un costat.

5. Els logotips quedaran en propietat del Departament d’Educació. Es reserva el dret de
publicar qualsevol logotip presentat.
A la fase final, s’escollirà preferentment un únic logotip, tot i que el Consorci es reserva el
dret a crear el logotip definitiu a partir de diversos logotips seleccionats.
Aquestes bases es donaran a conèixer a l’alumnat a través de les pàgines web dels
centres del consorci.
La participació implica la total acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol cas no previst per aquestes bases serà resolt per l’Organització.

4. FASES DEL CONCURS
●

Fase interna al centre (fins a l’11 de febrer 2022)

●

Fase final (fins al 15 de març 2022)

El logotip guanyador es farà públic abans del 15 de març 2022.

5. PREMIS
L’alumnat finalista de cada centre, l’alumnat finalista de la fase final i el guanyador o la guanyadora
de la fase final rebran un diploma acreditatiu.
Els premis dels dos grups de l’alumnat finalista de la fase final i el grup de l’alumne/a guanyador/a
consistirà en un val per gaudir d’una activitat ludicoesportiva.

6. DRETS SOBRE IMATGES I DADES PERSONALS
a. Quan l’activitat es desenvolupi dins dels centres educatius durant la fase Interna, les
imatges (fotografies, vídeos, etc.) seran tractades segons les normes que aquests centres
segueixin en els seus propis actes.
b. Els reportatges gràfics que es duguin a terme durant l’acte de lliurament del premi seran de
caràcter públic i propietat del Departament d’Educació.

7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Els organitzadors del concurs es reserven el dret de modificar aquestes bases en qualsevol
moment si per motius d’organització, realització o funcionament ho consideren necessari; en
aquest cas hauran de fer una notificació prèvia de les modificacions als interessats amb la
suficient antelació.
La participació al Concurs de logotip del projecte CETE+: Consorci Europeu per a la
Transformació Educativa implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat.

