
 
 
 
 

 

1er Concurs de disseny  

de samarretes  
de l’AFA Paco Candel 

 

Premi: 
4 samarretes amb el nou disseny i logo de l'AFA estampat 

 

 

Bases generals del concurs: 

L’Associació de Famílies de l’Escola Paco Candel (AFA Paco Candel), a través de la comissió de 

Comunicació, ha creat aquest concurs de disseny de samarretes i de logotip de l’associació com a 

resposta a la necessitat de tenir una imatge i un disseny que representi l’esperit, la identitat i els 

valors de l’associació, així com, per poder reproduir en tota la seva activitat.   

El concurs consta de dues modalitats: 

Modalitat – S: Disseny de Samarreta 

Modalitat – L: Disseny del Logotip de l’AFA PACO CANDEL 

 

Participants: 

Podrà participar en aquests concurs qualsevol membre de la comunitat educativa, ja siguin: nens, 

pares, mares, alumnes, mestres, personal de l’escola o familiars i amics, i es podran presentar de 

forma individual o col·lectiva. 

 

Motiu: 

El motiu ha de ser: l’Associació de Famílies de l’Escola Paco Candel (AFA Paco Candel) en 

qualsevol de les dues modalitats, però:  

 Modalitat – S: 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... Podrà incloure un dibuix, una frase o qualsevol combinació 

d’ambdues coses. 

 Modalitat – L: el 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. Ha de 

sortir obligatòriament el nom de l’entitat: AFA PACO CANDEL. 



 
 
 
 

Es poden fer servir materials diversos i tècniques diverses (a mà, ordinador, etc…) però sempre 

tenint en compte que després (en el cas de ser el guanyador) caldrà que estigui en un format 

gràfic que permeti la seva estampació. 

 

Presentacióó dels dissenys: 

Cada concursant podrà presentar tantes obres com cregui oportunes. Els dissenys s’hauran 

d’entregar obligatòriament en paper (preferiblement impressió en Din-A4) i en color. 

Per a aquelles persones que no tinguin possibilitat d’imprimir el disseny, poden entregar-ho: 

a) Mitjançant el correu electrònic a: afapacocandel@gmail.com, posant a l’assumpte la 

referència: CONCURS DISSENY DE SAMARRETES. Parla primer amb el teu delegat perquè 

els imprimeixi i et doni la butlleta. 

b) Entregar una fotografia del disseny en color. 

En tots els casos: 

 Dirigir-te al teu delegat de classe. 

 Posar el nom i cognoms a la butlleta de participació i dades de contacte 

 Posar el número de la butlleta en cada disseny que es presenti a la part de darrera del 

full. 

 

L’entrega es farà al delegat de classe qui recollirà el disseny i entregarà la butlleta, verificant que 

cada disseny està associat al número de la butlleta correctament. Això es fa per mantenir en tot 

moment l’anonimat de les obres i fer que la votació sigui en tot moment imparcial. 

Termini: 

El termini de presentació de les obres comença el divendres 8 de març i finalitzarà el dijous 4 

d’abril del 2013. 

Funcionament del concurs: 

El concurs està format per tres fases:  

1. FASE PRESENTACIÓ DE LES OBRES: entre els dies 8 de març i 4 d’abril del 2013 es 

recolliran les obres participants a través dels delegats de classe. 

2. FASE VOTACIÓ POPULAR dels SOCIS: els dies divendres 5 d’abril, dilluns i dimarts 8 i 9 

d’abril es farà una exposició a l’escola i cada soci votarà els tres dissenys que més li 

agradin de cada modalitat. La votació serà només pels socis de l’AFA i hi haurà un vot per 

membre de la família (nens inclosos).  

3. FASE JURAT: entre el 10 i el 15 d’abril. Les tres obres finalistes de cada una de les 

modalitats, passaran a una segona fase de votació. Un jurat escollirà l’obra guanyadora 

de cada modalitat entre les tres finalistes. 



 
 
 
 

4. ANUNCI GUANYADORS: el dia 23 d’abril es farà públic el nom dels guanyadors del 

concurs de cada modalitat i se’ls hi farà entrega del premi, també als finalistes, en un 

acte que tindrà lloc al pati de l’escola, amb motiu de la cel·lebració de la Diada de Sant 

Jordi. 

 

Jurat: 

La votació dels dissenys serà anònima, ja que no s’associarà el nom del concursant amb el disseny 

fins a la seva resolució. El jurat deliberarà quin dels tres dissenys finalistes de cada una de les 

modalitats s’ajusta més a l’esperit i valors de l’associació i, indirectament, de l’escola. 

 

Vereditcte: 

El veredicte del jurat es farà públic el dia 23 d’abril del 2013, en una festa d’entrega de premis.  A 

partir d’aquell dia, sortirà publicat al blog de l’AFA i a la resta de canals habituals de difusió 

(cartells, notes, etc, Facebook…) de l’associació. 

El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs, així com donar un premi accèssit. 

El disseny guanyador 

Els dissenys guanyadors de les dues modalitats s’utilitzaran com a motiu d’estampació de la 

samarreta de l’AFA. A més, el disseny del logotip (modalitat – L) passarà a ser la imatge que 

identifiqui a l’associació en la seva activitat diària (comunicacions, cartells, cartes oficials, 

butlletins, web...) En aquell moment, el disseny passarà a ser propietat de l’AFA Paco Candel qui 

tindrà tots els drets de reproducció per fer-lo servir sempre i quan ho necessiti per dur a terme la 

seva activitat. 

 El disseny s’haurà de poder imprimir a 300ppp en un DIN A3, aproximadament 

3500x5000px. En la mesura del possible el guanyador de cada modalitat haurà d'entregar 

el disseny en el format original o un adequat per editar i poder ser reproduït en una 

samarreta. 

 L'AFA es reserva el dret de modificar el disseny tot mantenint el seu esperit. 

 

Premi: 

El premi és la samarreta de l’AFA amb l’estampació del disseny i logotip guanyadors. 

S’estableixen els següents premis: 

 Guanyador de cada modalitat:  4 samarretes (dos adults + dos nens)  

 Dos finalistes de cada modalitat: 1 samarreta de nen 

 

Altres: 

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les seves bases. 

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. En 

l’estampació de la samarreta hi figurarà el nom de l’associació AFA. 

ANNEX 1: FormaciÓó del Jurat 

El jurat està format per: 

 Membre de la comissió de comunicació: Berta Cardona Peitx 

 Pare/mare soci de l’AFA: Victoria Gutiérrez Salguero 

 Mestra de l’escola: Lluïsa García Arenas 

ANNEX 2: Delegats de classe 

Recordem els delegats de classe: 

 P3 A-Cargols: Maribel Ramírez (mamà del Lucas Martínez) 

 P3 B-Peixos: Xavi Montes (papà de l’Òscar Montes) 

 P4 A-Cavalls: Inés Ramos (mamà de la Sara Garrido) 

 P4 B-Crancs: Elisabet Antúnez (mamà de la Sara Martín) 

 P4 C-Sirenes: Asun Pulido (mamà de la Laia Medrano) 

 P5-Dofins: Paco Arias (papà de la Laia Arias) en substitució de la Berta Cardona que no 

pot recollir dissenys ja que forma part del jurat. 

 

 

 

A l’Hospitalet de Llobregat, a 5 de març del 2013 

Comissió de Comunicació – Afa Paco Candel 

afapacocandel-comunicacio@googlegroups.com 

http://afapacocandel.wordpress.com/ 

 

afapacocandel-comunicacio@googlegroups.com
http://afapacocandel.wordpress.com/

