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BASES CONCURS LOGOTIP EOI CIUTADELLA 
 
L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE CIUTADELLA convoca un concurs del logotip 
representatiu de l’Escola que es regirà per les següents bases: 
 
 
OBJECTIUS 
Disseny d’un logotip destinat a ser la imatge representativa de l’Escola Oficial 
d’Idiomes de Ciutadella 
L’Escola Oficial d’Idiomes de Ciutadella, creada l’any 2014 com a centre autònom, és 
un centre oficial públic depenent de la Conselleria d’Educació que imparteix els 
ensenyaments de les llengües modernes alemany, anglès, francès i rus, en les 
diferents modalitats presencial, distància (anglès) i lliure. 
 
PARTICIPANTS 
El concurs és obert a tots els alumnes matriculats als IES de Menorca, així com als 
alumnes de l’EOI de Ciutadella, de l’EOI de Maó i de l’Escola d’Art que hi vulguin 
participar. Cada concursant podrà presentar un màxim de dos dissenys. 
 
EL DISSENY 
Els dissenys hauran de ser originals i inèdits.  
 
REQUISITS DEL TREBALL 
Cada logotip es presentarà en dues versions, una en color (quatricromia) i l’altre en 
escala de grisos (o blanc i negre). També es presentaran les aplicacions al sistema de 
papereria. 
El material lliurat serà de dos tipus, imprès i suport digital (usb, CD o DVD).  
Es faran 2 impressions A3 en alta resolució, una per a cada versió del logotip (color i 
escala de grisos). A cada full hi apareixerà la versió corresponent del logotip en 3 
mides diferents: 1’5, 5 i 15 cm d’alçada, també es presentaran les aplicacions en el 
sistema de papereria; com a mínim: full DIN A-4,  targeta de presentació i un sobre 
americà;  en tots ells, a més del logotip haurà de figurar les dades del centre:  
 
 
Escola Oficial d’Idiomes de Ciutadella. 
C/ Mallorca, 67- Porta B, 1r pis. 07760 Ciutadella, Illes Balears. 
Tel. 971 38 17 42. Fax. 971 48 19 22. e-mail: aeoi.ciutadella@gmail.com  
 
Tots els treballs es presentaran en suport digital, en format gràfic vectorial realitzats 
amb eines tipus Adobe Illustrator, Corel Draw, etc..  
Per a una òptima revisió dels treballs per part del jurat, és imprescindible que les 
tipografies estiguin traçades.  
Cada projecte anirà acompanyat d’una memòria explicativa del significat del logotip i 
un breu manual normatiu de la imatge corporativa detallant els colors Pantone i les 
tipografies utilitzades. 
  
 
LLIURAMENT DELS TREBALLS 
Cada treball es lliurarà en un sobre DIN A-3 dins amb les impressions de les versions 
del  disseny (2) i del sistema de papereria, el suport digital (Usb, CD o DVD), la 
memòria i un sobre tancat amb el pseudònim escrit a l’exterior i a l’interior un paper 
amb les dades personals del concursant: nom complet, adreça, correu electrònic, 
telèfon i pseudònim, el nom del centre i dels estudis que actualment està realitzant.  
Els sobres es presentaran sense remitent i a l’anvers figurarà la direcció:  
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CONCURS LOGOTIP (pseudònim).  
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE CIUTADELLA 
C/ Mallorca, 67. 07760 Ciutadella, Illes Balears 
 
TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT 
La recepció dels treballs quedarà oberta a partir de la presentació pública de la present 
convocatòria i finalitzarà el dia 6 d’abril de 2016. 
L’horari de recepció serà: 
dilluns i dimecres de  16 a 19h a l’EOI de Ciutadella.       
 
JURAT I VEREDICTE 
El tribunal estarà integrat pels següents membres: la directora de l’EOI Glòria Pascual,  
que actuarà de Presidenta,  l’inspector d’Educació Sr. Jaume Mascaró, la professora 
de l'EOI de Ciutadella Mercè Al·lès, l’artista Marc Jesús i el director d’art Ivan Khanet. 
Actuarà de secretari la secretària de l’EOI Mònica Comas. La decisió del tribunal serà 
inapel·lable i els premi podrà declarar-se desert.  El veredicte del jurat i lliurament del 
premi es farà públic dins el mes d’abril de 2016. 
 
PREMI 
S’atorgarà un únic premi de 400€ al disseny guanyador. 
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
La percepció dels premis suposa la cessió per part del guanyadors del dret de 
propietat intel·lectual a favor de l’Escola Oficial d’Idiomes de Ciutadella que podrà 
utilitzar total o parcialment els dissenys i realitzar les modificacions que estimi 
oportunes per tal de millorar la imatge corporativa i fer-ne ús en qualsevol dels mitjans 
de comunicació gràfic o electrònic.   
 
GENERAL 
Els treballs no premiats podran retirar-se en el termini de 15 dies a partir de la data del 
veredicte del jurat a la mateixa escola 
La participació en aquesta convocatòria suposa la total acceptació de les presents 
bases. 
 
 
 
 
Ciutadella,  11 de gener de 2016 
 


