
 
 

 

Adreçat a menors de 18 anys 
 
El Papiol, 22 de maig de 2020 
 

Bases per al concurs del logotip del Consell de la 
Infància i Adolescència del Papiol 
 
APARTAT 1 
 
Convocatòria 
 
El Consell de la Infància i Adolescència del Papiol convoca un concurs de logotips amb 
l’objectiu de escollir-ne un, que identifiqui aquest nou òrgan consultiu de participació ciutadana 
integrat per menors d’entre 10 i 12 anys.  
 
APARTAT 2 
 
Qui pot participar en el concurs? 
 
Infants i joves del Papiol que encara no hagueu fet els 18 anys. 
 
Quants logos pot presentar cada participant? 
 
Només podeu presentar un logo per participant. 
 
Com s’ha de lliurar el treball? 
 
L’heu d’enviar a l’adreça electrònica consellinfanciadelpapiol@gmail.com. En el text del correu, 
heu de dir el nom de l’autor i l’edat (aquesta informació només la llegiran el jurat, un cop hagin 
fet públic el seu veredicte).  
 
Fins quan es poden lliurar els treballs? 
 
Data límit: fins a les 23.59 h del diumenge 7 de juny de 2020. 
 
Qui triarà el logo guanyador del concurs? 
 
El jurat d’aquest concurs estarà integrat per les 16 conselleres i consellers del Consell de la 
Infància i Adolescència del Papiol. 
 
Quan sabrem el veredicte? 
 
Dimarts 9 de juny de 2020. Es comunicarà a través del web de l’Ajuntament del Papiol.  
 
 
 



 
 

 

APARTAT 3 
 
Com han de ser els treball per presentar al concurs? 
 
Teniu llibertat absoluta per a la creació del logotip, és a dir, podeu deixar volar la vostra 
imaginació i creativitat. Això sí, heu de seguir unes pautes. 
 
Pautes per a la creació del logotip: 
 

- Els podeu fer a mà o amb ordinador. 
- Heu d’incloure el nom Consell de la Infància i Adolescència del Papiol.  
- Tingueu en compte que els logos solen mostrar-se en mida petita, per tant, l’heu de fer 

molt clar perquè tots els seus elements es puguin distingir molt bé, tant els elements 
gràfics com el nom.  

- En cap cas podeu signar els treballs, perquè els membres del jurat puguin decidir 
sense saber qui en són els autors. 

 
En quin format heu de lliurar el treball? 
 

- Si el feu amb ordinador: l’heu de lliurar en format pdf.  
- En el cas que el feu a mà: el podeu escanejar o fotografiar.  

 
APARTAT 4 
 
Us facilitem informació que us servirà per a la creació del logotip. 
 
Què entenem per logotip? 
 
Pel que fa a aquest concurs, entenem per logotip un element gràfic que ha de representar el 
Consell de la Infància i Adolescència del Papiol. Ha d’incloure el nom del consell.  
 
Què és el Consell de la Infància i Adolescència del Papiol? 
 
Us facilitem dos enllaços de l’apartat de Notícies del web de l’Ajuntament del Papiol, on podreu 
llegir coses sobre el Consell de la Infància i Adolescència del Papiol: 
 

1) Es busquen consellers i conselleres per al Consell de la Infància i l'Adolescència 
 
http://www.elpapiol.cat/comunicacio/noticies/es-busquen-consellers-i-conselleres-per-al-consell-
de-la-infancia-i-ladolescencia 
 

2) Resultat del sorteig de les candidatures al Consell de la Infància i l'Adolescència 
 
http://www.elpapiol.cat/comunicacio/noticies/resultat-del-sorteig-de-les-candidatures-al-consell-
de-la-infancia-i-ladolescencia 
 

 


