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CONCURSO 

Logotipo “Breaking down walls” 
 

 
1. En que consiste a iniciativa do concurso? 

 
O IES Elviña participa nun plan de internacionalización co proxecto “Derrubando 
muros” (breaking walls). Con este proxecto pretendemos rachar cos límites das 
clases tradicionais e explorar novos horizontes seguindo camiños alternativos. 
Necesitamos un logo que nos represente e queremos que vós sexades os creadores 
dese logo. Animádevos e deseñade o que será o noso emblema oficial e que nos 
guiará nesta aventura conxunta! 
 

2. Quen pode participar? 

 
Calquera estudante matriculado no IES Plurilingüe Elviña no curso académico 
2020-2021. 
 

3. Como participar? 

 
Para garantir o anonimato débese introducir o logotipo nun sobre, sen nome 
algún, e tamén achegar nel unha plica onde aparezan os datos persoais do alumno 
que participa (nome, apelidos e grupo). Unha vez pechado o sobre débese entregar 
na conserxería do centro. 
 

4. Cal é o formato do logotipo? 

 
Para participar no concurso débese entregar o deseño nunha cuartilla (a metade 
dunha folla A4). O tamaño do logotipo non pode ser inferior a 3 cm de alto por 
3cm de ancho, nin superior a 6cm de alto por 6cm de ancho. 
 
Unha vez finalizado o concurso, o gañador deberá repetir o logo seguindo as 
indicacións das profesoras do departamento de Debuxo. 
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5. Cal é o prazo? 

 
Ata o venres 22 de xaneiro de 2021. 
 

6. Que recoñecemento obterán os logotipos seleccionados? 

 
Os traballos finalistas serán recoñecidos como traballo voluntario para subir nota 
dentro da súa materia de Debuxo ou Plástica. 
 
O traballo gañador terá un cheque regalo de 50 euros para gastar na Librería 
Kikos en material. O logotipo empregarase como cabeceira en  tódolas 
actividades realizadas no proxecto e tamén na páxina web do centro para 
identificar o espazo adicado ó mesmo 

 
7. Como se seleccionará logotipo gañador? 

 
Os finalistas serán escollidos polo grupo de profesores do seminario de 
internacionalización e as profesoras do departamento de debuxo. 
 

Expoñeranse os traballos finalistas na pranta baixa do instituto e o gañador será 
elixido polo alumnado do centro mediante votación. 

 
8. Como e cando se fará público o gañador do concurso? 

 
Faranse públicos os traballos finalistas o venres 29 de xaneiro. 
 

O traballo gañador publicarase na páxina web do centro e en Instagram, ademais 
de comunicarllo persoalmente ao gañador, o luns 8 de febreiro. 
 

9. Recomendacións e suxerencias para os participantes. 
 
Na páxina web do centro colgarase unha sinxela guía con exemplos e condicións 
básicas que debe cumprir un logotipo. Así como varios exemplos. 
 

As profesoras Laura Molina e Iria Varela, do departamento de debuxo, resolverán 
as posibles dúbidas que poidan xurdir ao deseñar o voso logotipo. 

 


