
 
 

CONCURS: CREA UN LOGO PEL NOSTRE PROJECTE 
ERASMUS+ 

 

EOI LLEIDA: TOWARDS A CONSCIOUS AND SUSTAINABLE FUTURE ALONG WITH 
DIGIT@LL INCLUSION 

 
 

Objectius 
 

El propòsit del concurs és: 
1. Involucrar de forma activa a tota la comunitat educativa 
2. Començar la difusió del projecte creant una imatge institucional que representi 

el projecte del centre 
3. Donar a conèixer a l'alumnat el nostre projecte de centre 

 

Participants 
 

El concurs queda obert a tota la Comunitat Educativa de l'EOI Lleida: 
Alumnat matriculat en qualsevol idioma/nivell impartit al centre 
Professorat en actiu al centre  
PAS  
 

Tipologia dels arxius i format 
 

Cada participant podrà enviar un sol fitxer digital. Els fitxers podran contenir text en 
qualsevol idioma impartit a l'EOI (alemany, espanyol, francès, anglès, italià) i imatge(s). 
Si la creació està feta a mà, caldrà fer una foto del disseny en màxima resolució. 
 

Drets d'autor 
 

Tot el material que es presenti haurà de ser original, inèdit i d’accés obert (lliure de 
copyright). 
Els participants declararan expressament que són autors de les obres que presenten i 
es responsabilitzen del compliment de les disposicions en matèria de propietat 
intel·lectual/drets d'imatge sobre el material presentat, a més de garantir que no hi ha 
drets a tercers.  
Les obres que es considerin irrespectuoses, difamatòries o que infringeixin drets d'un 
tercer seran automàticament desqualificades. 
Els continguts presentats passaran a ser propietat de l'EOI Lleida, cedint en exclusiva 
els drets d'ús, difusió, distribució, comunicació pública, exhibició i reproducció amb 
fins promocionals i/o culturals. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Terminis i condicions de presentació 
 

Les persones que vulguin participar al concurs hauran d'enviar els seus arxius entre l’1 i 
el 20 d’abril. 
El fitxer s'adjuntarà a un mail dirigit a: 

erasmusplus@eoilleida.cat 
“Assumpte: Concurs LOGO Erasmus+” 

Al cos del mail els participants hauran d'especificar: 
Nom i cognoms, idioma i nivell/grup, correu electrònic i telèfon de contacte. 

Totes les obres es publicaran el dia 22 d’abril al nostre tauler Erasmus+ (a l'entrada del 
centre), i a les nostres xarxes socials. 
 

Selecció guanyador 
 

El grup impulsor encarregat de la difusió del projecte Erasmus+ del centre seleccionarà 
i donarà a conèixer el logotip guanyador el dia 26 d’abril. 
Es valorarà molt especialment la qualitat, la creativitat, la síntesi i transmissió de 
l'essència del nostre projecte Erasmus+ al logotip. 
El premi consistirà en un val de 100 € per adquisició de material escolar a la llibreria ‘La 
Fatal’ de Lleida. 
 

Acceptació de les bases 
 

L'enviament del material implica un consentiment exprés d'acceptació de:  
● Totes les bases 
● La cessió de dades personals perquè els organitzadors es puguin posar en 

contacte amb el guanyador/a a través d'un e-mail i/o d'una trucada telefònica. 
El nom de la persona guanyadora es farà públic als canals disponibles (tauler 
d'anuncis, pàgina web i xarxes socials de l'EOI Lleida) 

● Les decisions de l'EOI Lleida i la renúncia a qualsevol reclamació legal. 
  
  
 
  
  


