
I.E.S.  SANXENXO 
Baltar s/n – 36970 Portonovo (Pontevedra) 
Tefl. 886159797 - e-mail: ies.sanxenxo@edu.xunta.gal 
Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iessanxenxo 

 

 

 

 

BASES CONCURSO  LOGOTIPO IES SANXENXO 20 ANIVERSARIO 

 

 

OBXECTIVO: 

 

Con motivo do 20 Aniversario do IES Sanxenxo a ANPA E O IES SANXENXO convocan este 

certame coa finalidade de crear un logotipo que poida ser imaxe do centro nas actividades e medios 

que así o requiran. 

 

 

PARTICIPANTES 

 

Poderán participar no concurso todos os estudantes matriculados durante este curso 2018-19 e cada 

concursante poderá presentar ata 2 deseños. 

 

 

MATERIAL A ENTREGAR 

 

A técnica será libre podendo usarse tanto medios informáticos como tradicionais. 

Os participantes entregarán nun sobre pechado os seus traballos quer non poderá ter un tamaño 

superior a un A4 e dentro do mesmo outro sobre cos seus datos persoais á Profesora de EPV Dª 

Laura Malvárez García. 

Tamén, se se opta pola entrega electrónica deberá enviarse o traballo escaneado previamente ao 

seguinte enderezo: endlsanxenxo@gmail.com 

 

ASPECTOS A VALORAR 

 

1. O logotipo deberá ser orixinal e inédito 

2. Debe reflectir a natureza do centro 

2. O único texto que pode figurar é o nome do centro (IES Sanxenxo) aínda que non é obrigatorio 

3. Lexible, incluso en tamaño pequeno 

4. Reproducible e modificable a escala 

5. Facilmente recordable 

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN 

 

O prazo para presentar os deseños comezará o día 8 de abril de 2019 e finalizará o 10 de maio de 

2019 ás 14:05horas 

 

O XURADO 

 

O xurado estará formado por: 

- Un membro do equipo directivo 

- Dous profesores do claustro 

- Dous pais/nais pertencentes á ANPA 

- Un alumno/a de 1º ciclo 

- Un alumno/a de 2º ciclo 
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O xurado escollerá a dous premiados dos deseños presentados, puidendo declarar un ou os dous 

premios desertos se considera que non acadan un nivel mínimo. 

A decisión do xurado será  inapelable. 

 

PREMIOS: 

 

1º Premio 50€ en material escolar ou informático. 

 

2º Premio 30€ en material escolar ou informático. 

 

A entrega dos premios terá lugar durante a entrega de premios do Certame Literario o xoves 13 de 

xuño de 2019 a partir das 20:00h no Auditorio Emilia Pardo Bazán en Sanxenxo. 

 

PROPIEDADE  E DEREITOS 

 

A partir  da presentación dos traballos, a propiedade, utilización e dereitos quedarán reservados ao 

IES Sanxenxo. 

O autor ou autores dos deseños premiado cederán os seus dereitos  que quedarán en propiedade 

exclusiva e permanente do centro, que terá completa liberdade para usalo total ou parcialmente ou 

para modificalo no momento e na forma que considere. 

 

EXPOSICIÓN 

 

A organización  poderá  facer  uso  de  todos  os  traballos  participantes  para  a  organización 

dunha exposición ao longo do presente curso así como para a súa publicación na revista anual 

Aquelar. 

 

A PARTICIPACIÓN NO CONCURSO IMPLICA A TOTAL ACEPTACIÓN DESTAS BASES 

 

 

 

 


