Tens imaginaciÓ? Se’t dÓna bé pintar? T’agraden les manualitats?
jghj
QUÈ HAIG DE FER?
1. Dissenyar una samarreta per l’AFA, o bé...
2. Dissenyar un logotip de l’AFA Paco Candel, o també...
3. Fer els dos dissenys
Pots presentar tants dissenys com vulguis, i els pots presentar de forma
individual o col·lectiva.
PER QUÈ?
Per què l’AFA, com a entitat, necessita una imatge que la representi en la seva
activitat diària alhora que ens identifiqui com a associació que som. A més,
amb la seva venta, podrem obtenir diners per dur a terme altres projectes.

COM HO PRESENTO?
Pots fer servir diferents tècniques, materials i eines, sempre i quan després
sigui possible convertir-lo en un format gràfic per a la seva reproducció.
Passos per presentar-ho:
1. Imprimeix o porta el disseny en un full A4 en color
També pots fer una fotografia a color
2. Dóna-li al teu delegat de classe.
3. Omple la butlleta que et donarà el teu delegat (una per disseny)
4. Posa el número de la butlleta darrera de tots els dissenys que presentis
QUAN HO ENTREGO?
Tens del 8 de març al 4 d’abril per entregar el teu disseny al delegat de classe.
Si ets de l’escola i no tens classe assignada, dóna-li a qualsevol dels delegats.

QUI POT PARTICIPAR?
Tothom: pares, mares, nens, avis, tietes i tiets, mestres, amics, familiars...
Sempre i quan estiguin relacionats i vinculats estretament amb les famílies de
l’escola o l’escola Paco Candel.
COM HO PUC FER?
MODALITAT - S: disseny de la Samarreta
Es tracta d’un disseny lliure, en el qual pots representar el que creguis que
millor identifica l’associació: el pati, la gent, la col·laboració, el nom de
l’escola, el barri, les famílies, els nens, etc...
MODALITAT - L: disseny del Logotip
Fes un disseny d’un logotip (imatge que identifica una entitat). Pot ser un
símbol o el nom de l’entitat amb un tipus de lletra atractiu o la barreja
d’ambdues. És obligatori que hi surti el nom d’AFA PACO CANDEL.

COM ES VOTA?
Hi haurà una votació popular entre tots els socis per escollir els tres dissenys
finalistes de cada una de les modalitats. Votació popular: 5, 8 i 9 d’abril.
Un jurat (una mestra, un soci i un representant de la comissió de comunicació)
serà l’encarregat d’escollir el guanyador de cada modalitat entre els tres
finalistes. Votació jurat: 10-15 d’abril.
QUIN

ÉS

EL PREMI?

La nova samarreta de l’AFA amb el disseny i el logotip guanyadors estampats.
 Guanyador de cada modalitat: 4 samarretes (2 adults + 2 nen).
 Finalistes de cada modalitat: 1 samarreta de nen.
L’anunci dels guanyadors es farà el dia 23 d’abril.

CONDICIONS DEL CONCURS:
CONDICIONS DEL CONCURS
 La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
 Els dissenys guanyadors passaran a ser propietat de l’AFA PACO
CANDEL qui tindrà tots els drets de reproducció.
 També es reserva el dret de modificar la composició final sense alterar
l’esperit del disseny.
 Qualsevol aspecte no previst en les bases serà resolt pels
organitzadors.
 L’organització del concurs es reserva el dret de modificar els terminis i
les bases del concurs.
 L’organització es reserva el dret d’anomenar més d’un guanyador si
considera que la qualitat dels dissenys ho requereix.
 També es reserva el dret de no publicar aquells dissenys que consideri
inapropiats.
 Podeu consultar íntegrament les bases del concurs al blog de l’AFA, al
plafó de l’AFA al vestíbul de l’escola o demanar una còpia al delegat de
la vostra classe.

1er CONCURS DE
DISSENY DE

RECORDA….
 Entrega d’originals: del 8 de març al 4 d’abril
 Votació popular: 5, 8 i 9 d’abril

SAMARRETES

 Votació del jurat: 10-15 abril
 Anunci dels guanyadors: 23 d’abril
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