Concurs LOGOTIP i cartell conferència grup ICE d’Altes Capacitats Lleida

Organitza
L’equip ICE d’Altes Capacitats de la Universitat de Lleida (UdL) és un grup format per una vintena
de persones implicades en la millora de l’atenció educativa de les altes capacitats des de diferents
nivells educatius (infantil, primària i secundària) i diferents àmbits (professors d’aula, membres
d’equips directius, equips d’assessorament pedagògic, psicòlegs i membres de la FANJAC). Tots
els membres de l’equip tenen formació en altes capacitats i comparteixen inquietuds, sensibilitat
i estratègies per a la millora de l’educació inclusiva.

Objectiu
L’objectiu és la creació del disseny d’un logotip com identitat visual que representarà el grup ICE
d’Altes Capacitats de la UdL. A més, del disseny d’un cartell en el qual es donarà a conèixer
quatre conferències que organitzarà el grup ICE Altes Capacitats.

Participants


Hi podran participar tots els socis de FANJAC.



Cada participant pot dissenyar un logotip i un cartell, els quals hauran de ser originals i
inèdits.



Queden exclosos en la participació els socis i familiars dels membres de FANJAC
integrants del grup ICE o del jurat.

Disseny logotip


La tècnica serà lliure, tenint en compte que el logotip ha de ser reproduït posteriorment
en diversos suports.



S’haurà de lliurar digitalment per correu electrònic.



El disseny ha de ser original i inèdit.

Disseny cartell


La tècnica serà lliure.



Format en DIN A3.



El disseny ha de ser original i inèdit.



El cartell ha d’incloure tota la informació sobre les següents conferències:
1.

Què canvia quan identifiquem una alta dotació intel·lectual? A càrrec del psicòleg
i professor Àngel Guirado. Dia 7/10/2020 a les 18h.

2.

Emocions a les altes capacitats. A càrrec de la pedagoga Magaly Castañeda
Guerrero. Dia 17/10/2020 a les 10h.

3.

Programa TALENT. A càrrec del Col·legi El Carme. Dia 3/11/2020 a les 18h.

4.

Recerca sobre la doble excepcionalitat: concepte, avaluació diagnòstica i atenció
educativa. A càrrec de la psicopedagoga Natàlia Luján. Dia 13/11/2020 18h.

Termini de presentació


Les obres s’hauran d’enviar per correu electrònic a lleida@fanjac.org abans del dia 25
d’agost de 2020.



S’ha de fer constar el número de soci al cos del correu.

Jurat
El guanyador/a serà seleccionat pels membres del grup ICE Altes Capacitats de la Universitat de
Lleida.
Premi
Durant el mes de setembre es publicarà el guanyador/a a la pàgina web del grup ICE UdL

(https://bit.ly/3iYQMC3) i a la pàgina web de FANJAC (https://www.fanjac.org).
El premi consistirà en un lot de productes de la UdL i un xec regal

per valor de 50€.

Acceptació de les bases
La participació en aquesta convocatòria suposa el coneixement i la total acceptació de les bases
per part dels participants.
Propietat intel·lectual
El guanyador/a renuncia a qualsevol dret d’explotació sobre la imatge, reservant-se únicament els
drets d’autoria. Cedeix a Institut de Ciències de l’Educació de la UdL els drets de propietat
industrial i intel·lectual que poguessin correspondre-li en relació amb el cartell i el logotip, així
com qualsevol altre que li pugui correspondre, o el seu “copyright”.
L’Institut de Ciències de Educació de Lleida és el propietari dels drets de manipulació, edició,
exposició i reproducció sense limitacions.

