
 

  

  1r  CONCURS  

  DISSENY  

  CARPETA 

  INSTITUT MARINA                      

 

 

BASES DEL CONCURS 

 

 

QUI POT PARTICIPAR? 

Qualsevol estudiant que estigui matriculat a 3r, 4t, batxillerat, PQPI o cicles formatius en l’ Institut Marina. 

 

COM PREPARAR LA TEVA PROPOSTA? 

Cada proposta es pot presentar de forma individual o en grup. Cada persona o grup pot presentar un 

màxim de dues propostes. 

Cal presentar el disseny utilitzant els colors corporatius de l’Institut Marina: negre, blanc, turquesa, groc, 

blau i vermell. 

El tema de la proposta és lliure però ha de tenir en compte valors que es promouen des de l’institut, com la 

llibertat, la responsabilitat, el companyerisme, la tolerància, la igualtat, el respecte i la justícia, entre 

d’altres. 

 

I COM PRESENTAR-LA? 

La proposta, que ha de ser original i inèdita, s’ha de presentar en un sobre o embalatge amb la referència 

“1r Concurs Disseny Carpeta Institut Marina”, que ha de contenir: 

1. Una còpia impresa sobre suport rígid (cartró o cartró ploma) de mida real (podeu consultar les mides al 

dors). 

2. Si ho feu en format digital, un CD o port USB identificat, amb l’arxiu en el format original (Freehand, 

Ilustrator, Photoshop...) amb una resolució de 300ppp. 

3. La sol·licitud de participació emplenada amb les dades de l’autor/s (la podreu trobar a 

www.institutmarina.cat o al taulell de secretaria). 

 

¿vols veure el teu disseny a la 
carpeta del Marina el proper curs? 

 

http://www.institutmarina.cat/


 

 

QUÈ HA D’INCORPORAR EL DISSENY DE LA CARPETA? 

La proposta ha de projectar la imatge institucional de l’Institut Marina, així que ha d’incloure els següents 

elements: 

 El nom: INS Marina 

 El logotip de l’institut (el podreu trobar a www.institutmarina.cat). 

 Els estudis que es cursen actualment a l’institut:  

         ESO 

         Batxillerat Ciències i tecnologia 

         Batxillerat Humanitats i ciències socials 

         CFGM Gestió administrativa 

         CFGM Instal·lacions de telecomunicacions 

         CFGS Administració i finances 

         CFGS Manteniment electrònic 

 L’adreça:  

         c. Estació, s/n 

         08120 La Llagosta 

         Tel. 935607331  

         Fax. 935742546 

 L’adreça web www.institutmarina.cat 

 

http://www.institutmarina.cat/
http://www.institutmarina.cat/


ON I QUAN PRESENTAR LA TEVA PROPOSTA? 

A la direcció de l’institut, fins els 17 de maig de 2013.  

 

QUIN ÉS EL PREMI? 

La proposta guanyadora serà premiada amb la reproducció del disseny en la carpeta del curs 2013 – 2014 

que l’Institut Marina distribuirà entre tots els estudiants, on constarà el nomi cognoms de l’autor/s. 

 

EL JURAT  

Estarà constituït per l’equip directiu, membres del departament de visual i plàstica. La decisió del jurat serà 

inapel·lable podent quedar desert el concurs. 

QUAN ES CONEIXERÀ LA RESOLUCIÓ? 

La proposta guanyadora es farà pública finals maig a través del web www.institutmarina.cat. Es contactarà 

personalment amb el/s guanyador/s. 

 

ABANS DE POSART’HI A TREBALLAR... CAL SABER? 

Els drets de propietat del disseny i les imatges utilitzades en la proposta han de ser propietat del/s autor/s. 

En cas que s’utilitzi una imatge propietat d’un tercer, caldrà acreditar que s’han tramitat –i en aquest cas 

liquidat- els drets d’ús i de reproducció que corresponguin, exonerant l’ institut Marina de tota 

responsabilitat. 

 

 

http://www.institutmarina.cat/

