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Para participar neste concurso debes ter en conta as seguintes BASESBASESBASESBASES: 

• Poderán participar todos/as os/as alumnos/as, cun máximo de dmáximo de dmáximo de dmáximo de dous traballoous traballoous traballoous traballos por s por s por s por 
persoapersoapersoapersoa. 

• Os logotipos deben ser imaxes que identifiquen ao noso Instituto. Lembra a 
importancia de que o resultado final sexa unha imaxe con poucas cores e formas simples, imaxe con poucas cores e formas simples, imaxe con poucas cores e formas simples, imaxe con poucas cores e formas simples, 
sinxela e directa. sinxela e directa. sinxela e directa. sinxela e directa.  

• Podes atopar exemplos exemplos exemplos exemplos doutros logotiposdoutros logotiposdoutros logotiposdoutros logotipos nas seguintes direccións de Internet: 

� www.liderlogo.es 
� www.ars-logo-design.com 
� www.logotipos.com  
� www.logocreadores.com 

• Aínda que non é obrigatorio, si sería recomendable que no logotipo aparecese o texto aparecese o texto aparecese o texto aparecese o texto 
“IES “IES “IES “IES dededede BARRO” BARRO” BARRO” BARRO”. 

• O traballo pode estar realizado con calquera técnicarealizado con calquera técnicarealizado con calquera técnicarealizado con calquera técnica (ordenador, rotulador, lapis etc.). 

• Os logotipos propostos deberán presentarse en soporte papel, tamaño A4 e dentro soporte papel, tamaño A4 e dentro soporte papel, tamaño A4 e dentro soporte papel, tamaño A4 e dentro 
dun sobredun sobredun sobredun sobre. 

• Os traballos entregaranse na conserxaríentregaranse na conserxaríentregaranse na conserxaríentregaranse na conserxaría entre o a entre o a entre o a entre o 7777 e o 1 e o 1 e o 1 e o 18888 de abril de abril de abril de abril. 

• O xurado estará formado por tres profesores/as e un/unha alumno/a, e o fallo do 
mesmo será inapelable. Se o xurado considera que a calidade Se o xurado considera que a calidade Se o xurado considera que a calidade Se o xurado considera que a calidade dos traballos dos traballos dos traballos dos traballos 
presentados presentados presentados presentados non é non é non é non é o o o o suficientesuficientesuficientesuficientementementementemente boa boa boa boa, resérvase o dereito de declarar o concurso , resérvase o dereito de declarar o concurso , resérvase o dereito de declarar o concurso , resérvase o dereito de declarar o concurso 
desertodesertodesertodeserto. 

• Ademais, a persoa gañadora comprométese a non poñer obxeccións se non poñer obxeccións se non poñer obxeccións se non poñer obxeccións se o xurado o xurado o xurado o xurado decide decide decide decide 
facer pequenas modificacións no deseño elixidofacer pequenas modificacións no deseño elixidofacer pequenas modificacións no deseño elixidofacer pequenas modificacións no deseño elixido. 

• Levarase a cabo unha exposición no Instituto cexposición no Instituto cexposición no Instituto cexposición no Instituto cos traballos recibidosos traballos recibidosos traballos recibidosos traballos recibidos. 

• Concederase un 1º Premio valorado, aproximadamente, en 1º Premio valorado, aproximadamente, en 1º Premio valorado, aproximadamente, en 1º Premio valorado, aproximadamente, en 100€100€100€100€, así como un accésit accésit accésit accésit 

duns duns duns duns 25€25€25€25€. 

• A presentación de traballos supón a total aceptación destas basestotal aceptación destas basestotal aceptación destas basestotal aceptación destas bases. 


