
Concurs de logotip del projecte GEETS: Estratègies Europees per a la 

consolidació de la competència global i plurilingüe 

1. ORGANITZADORS DEL CONCURS 

Es convoca el concurs de logotips del projecte Erasmus+ GEETS: Global Education & Teaching 

Strategies. El concurs està organitzat per els membres del Consorci del projecte. 

Els organitzadors i col·laboradors constituiran un Comitè Organitzador per a vetllar pel correcte 

desenvolupament del concurs. 

2. OBJECTIUS I CONTINGUTS 

El concurs té com a objectiu seleccionar el logotip del projecte que reflecteixi els temes 

principals del mateix: respecte a la diversitat lingüística, millora de l’ensenyament i 

l’aprenentatge de les llengües i de les habilitats interculturals. 

3. CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ 

a) Poden participar-hi tots els alumnes dels centres membres del 

Consorci. 

b) La participació es farà a través del centre on l’alumne estigui matriculat. El coordinador de 

cada centre juntament amb l’equip impulsor del projecte són els responsables de l’organització 

del concurs a la seva seu i de la selecció del finalista del seu centre durant la fase interna. 

c) Cada participant podrà presentar un logotip. 

d) Els logotips hauran de ser originals, inèdits i obra dels alumnes. 

e) Format: 

• Mida: 25 x 25 cm. 

• Tècnica: Qualsevol 

• Color: a color o en blanc i negre 

• Ha d’incloure l'acrònim GEETS . 

o El text pot anar a dalt, a baix o a un costat. 

f) Els logotips quedaran en propietat del Departament d’Ensenyament. Es reserva el dret de 

publicar qualsevol logotip presentat. 
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g) 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. 

h) Aquestes bases es donaran a conèixer a l’alumnat a través de les pàgines web dels centres del 

consorci. 

i) La participació implica la total acceptació d’aquestes bases. 

j) Qualsevol cas no previst per aquestes bases serà resolt per l’Organització. 

4. INSCRIPCIÓ I INFORMACIÓ 

Els centres educatius faran la inscripció al concurs a través del responsable del concurs del centre 

i podran inscriure-hi tots els grups dels nivells que considerin adequats. 

El termini de presentació del finalista seleccionat per cada centre és el 30 d’octubre de 2018. 

5. FASES DEL CONCURS 

El concurs de Logotip GEETS constarà de 2 fases: 

Fase interna al centre 

L’equip impulsor de cada centre: 

o decidirà si adrecen el concurs a tot l’alumnat del centre o al d’un nivell/s específic 

o es compromet a realitzar amb els participants una activitat prèvia de sensibilització sobre la 

identitat lingüística i cultural, a partir d’una proposta del Servei de Llengües estrangeres o 

determinarà el procediment de la recollida del logotip en format digital (escanejat) o en suport 

físic 

o organitzarà una exposició amb els logotips presentats ( físicament a cada centre i a l’espai web) 

o determinarà el procediment de selecció on cal que la veu dels alumnes i els docents quedi 

reflectida 

o publicarà els resultats de la selecció a la pàgina web del centre i a les plataformes de difusió del 

consorci. 
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Fase final 

Un representant de cada centre del consorci i dos representants del consorci per part de Serveis 

Centrals del Departament d’Ensenyament seleccionaran el guanyador/a del concurs. El logotip 

guanyador es farà públic el 6 de novembre de 2018 a l’acte de lliurament de premis. 

6. PREMIS 

El guanyador o la guanyadora de la fase final obtindrà un diploma acreditatiu i un val en material 

escolar per gastar a qualsevol centre ABACUS de Catalunya. L’alumne finalista de cada centre 

també obtindrà un diploma acreditatiu del consorci. 

7. DRETS SOBRE IMATGES I DADES PERSONALS 

1. Pel que fa a les imatges (fotografies, vídeos, etc.), quan l’ activitat es desenvolupi dins dels 

centres educatius durant la Fase Interna, seran tractades segons les normes que aquests centres 

segueixin en els seus propis actes. 

2. Els reportatges gràfics que es dugui a terme durant l’acte de lliurament del premi serà de 

caràcter públic i propietat del Departament d’Ensenyament. 

8. 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. 

Els centres educatius, a través dels seus responsables de centre al concurs, es donen per 

assabentats d’aquestes bases i del funcionament intern del concurs. 

La participació al Concurs de logotip del projecte GEETS: Estratègies Europees per a la 

consolidació de la competència global i plurilingüe implica l’acceptació d’aquestes Bases en la 

seva totalitat. 
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