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IIa EDICIÓ DEL CONCURS DE DISSENY DE PORTADES INFORMA’T
pesca, logística i art.

Format: els dissenys s’han de presentar en format
digital (JPG, TIFF, PNG i BMP) amb una mida de 21
cm d’amplada i 18 cm d’alçada. L’arxiu ha de tenir
una mida màxima de 20 MB.
Termini de presentació: finalitzarà el 30 de novembre de 2017.

Convoquem la segona edició del Concurs de Disseny
de Portades de la nostra revista per a totes les edicions del 2018!
Com bé sabeu, la revista INFORMA’T es publica amb
una periodicitat trimestral. En l’edició de desembre del
2016, vam obrir el primer Concurs de Disseny de Portades, del qual en van sortir cinc de guanyadores.
Aquestes portades s’aniran publicant fins al desembre
del 2017.
Aquest mes, donem el tret de sortida a la convocatòria del segon Concurs perquè tingueu prou temps per
presentar les vostres propostes.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Poden presentar propostes tots els participants de
cursos de formació professional per a l’ocupació de
les àrees professionals relatives al disseny i les arts
gràfiques de les convocatòries de l’any en curs i de
l’any immediatament anterior, sempre que s’avinguin
a les condicions que estableixen aquestes bases.
Les persones interessades a participar en el Concurs
han d’emplenar l’imprès adjunt. Document de participació en el Concurs de portades INFORMA’T.

BASES DEL CONCURS
Quantitat: cada participant pot presentar només una
creació per temàtica proposada.
Originalitat: els treballs han de ser inèdits i propis.
Temàtica: la temàtica de la portada ha d’anar explícitament relacionada amb la formació, l’empresa, l’ocupació o el treball, i, preferiblement, ha de tractar un
dels temes següents: reconversió industrial, idiomes,
TIC, turisme i hostaleria, atenció sociosanitària, automoció, moda, alimentació, indústria farmacèutica, química industrial i química fina, agricultura, ramaderia i

Presentació de les propostes: els participants han
de lliurar els seus dissenys a l’adreça electrònica revista@conforcat.cat. Al correu, a l’apartat de
l’assumpte, cal posar-hi: “Concurs portada 2018 INFORMA’T” i, en l’apartat reservat al text, s’ha
d’indicar la proposta de disseny. A més, cal adjuntar
una còpia escanejada del Document de participació
en el Concurs de portades 2018 INFORMA’T convenientment registrat.
Acceptació: la participació en el Concurs implica
l’acceptació de totes i cadascuna de les bases del
Concurs i del veredicte del jurat.
Drets: els autors del disseny de les portades guanyadores han de cedir gratuïtament els drets de comunicació pública, divulgació, reproducció i transformació
al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
(CFCC), que es reserva aquests drets d’acord amb
l’objectiu del Concurs, que és fer ús d’aquests dissenys en aquesta revista. Sempre que en faci ús, ha
d’esmentar els noms dels autors.
Jurat: els millors dissenys han de ser escollits per un
jurat format pel Consell de Redacció de la revista. Els
criteris de valoració són: originalitat, qualitat de la proposta i adequació al tema. Cada membre del jurat ha
de triar dues portades, d’entre les quals s’han d’escollir quatre de les que hagin obtingut la puntuació més
alta. Els noms dels guanyadors s’han de fer públics al
web del CFCC. A més, la persona guanyadora ha de
rebre un correu electrònic en què se li comuniqui que
ha estat escollida.
Premi: el disseny guanyador serà una de les portades
de la revista, on constarà el nom de l’autor. A més, a
la revista del mes en què es publiqui el disseny, apareixerà l’entrevista que es farà a l’autor i al centre
de formació que impulsava el curs o al formador que
l’impartia.
Aclariments: el jurat es reserva el dret de deixar el
Concurs totalment o parcialment desert.

