Bases del concurs de creació d’un logo commemoratiu 40è aniversari USTEC-STEs (IAC):
1.

Objectiu
L’objectiu és elaborar una obra artística per a la creació del logo commemoratiu del 40 aniversari
d’USTEC·STEs. Per tal d’ajudar-vos en la vostra obra, us fem una mica de memòria que us ajudi a
contextualitzar la vostra creació:
USTEC-STEs (IAC) és un sindicat format per treballadors i treballadores de l'ensenyament de
Catalunya que neix, ara fa més de 39 anys, com a instrument del moviment d'ensenyants per
defensar les condicions laborals del professorat i per millorar la qualitat de l'educació. L'any I997,
conjuntament amb altres organitzacions, funda la IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya).
USTEC-STEs (IAC) és un sindicat que entén l'educació com una eina compensadora de desigualtats
socials, per la qual cosa l'eix fonamental de la seva actuació ha estat sempre la ferma defensa de
l'ensenyament públic.
USTEC-STEs (IAC) ha apostat sempre per un ensenyament públic, català. laic, no sexista. democràtic i
participatiu, la qual cosa ens fa participar activament en els moviments socials que lluiten per una
societat no excloent solidària i amb justícia social. Entenem el sindicat com una eina de
transformació social.
USTEC-STEs (IAC) és un sindicat assembleari que basa el seu funcionament en la democràcia interna
que garanteix la participació oberta de l'afiliació en els seus òrgans de gestió.
USTEC-STEs (IAC) és un sindicat que depèn essencialment de les aportacions de l'afiliació (en més
d'un 90 %) i no pas de fons públics ni subvencions. Un fet que ens permet tenir la més absoluta
independència d'actuació davant l'Administració, els partits polítics i les institucions.

2. Participants:
Pot participar qualsevol persona afiliada al nostre sindicat.
3. Temàtica:
La temàtica és lliure tot i que la seva motivació ha de quedar reflectida a la creació. En aquest sentit, els
2 únics elements mínims que han d’aparèixer a l’obra són:
• USTEC·STEs (IAC), tipus de lletra (Futura XBlkCn BT)
• 40 Anys
4. Característiques del projecte i de la seva presentació:
El projecte ha d’estar construït amb la tècnica artística que més us agradi, en aquest sentit no posem
limitacions, només és obligatori presentar-la digitalment, per tal que sigui possible posar-ho a les nostres
publicacions.
5. Formats
El format digital d’entrega ha de ser PNG, sense fons de color, les mides són de 500 px x 500 px a 300
pp de resolució.
6. Lliurament dels continguts:
L’entrega es farà al nostre correu electrònic logo@sindicat.net
7. Termini de presentació:
La data màxima d’entrega serà el 31 de maig
8. Drets d’autor i llicència:

Aquesta obra estarà sota una llicència de Creative Commons Recononeixement-No ComercialCompartir Igual 4.0 Internacional.
9. Selecció dels projectes finalistes i guanyadors:
D’entre totes les obres presentades, el jurat encarregat de seleccionar les millors propostes, publicarà
les tres millors i l’obra guanyadora.
10. Criteris de selecció:
El Jurat tindrà en compte els següents criteris de selecció:
Es valorarà l’originalitat de l’obra fugint dels tòpics.
Comunicació clara dels continguts.
Capacitat del logo de fer entenedor el missatge.
L’organització i el jurat es reserva el dret d’excloure totes aquelles obres on el contingut dels quals
sigui obscè, violent, sexista, racista o vulneri algun dret fonamental. El jurat podrà deixar desert el
concurs.
11. Publicació dels resultats:
L’obra serà publicada al nostre web i a les eines de publicació impresa, així com a la resta d’espais
digitals si convé. La durada de publicació del logo serà present durant tot l’any d’aniversari.
12. El Jurat:
El jurat estarà composat per tres persones que formen part de la Comissió establerta per a l’organització
del 40è aniversari d’USTEC·STEs (IAC) i 2 membres de la Permanent Nacional d’USTEC-STEs (IAC).
13. Acceptació de les Bases:
El fet de participar en aquest concurs implica el coneixement i acceptació de les presents bases en la
seva integritat. Qualsevol incompliment donarà lloc a la desqualificació del participant.

