Bases concurs per a la carpeta ESDAP curs 20-21
Qui pot participar-hi?
Pot presentar una proposta de disseny al concurs tot l'alumnat matriculat a l'ESDAP Catalunya durant el curs
2019-20. Les propostes es poden presentar individualment o en equip.
Cada persona pot presentar només una proposta, sigui individual o com a part d'un equip. La coincidència d'un
mateix concursant en més d'una proposta serà motiu de desqualificació de totes les propostes en què aparegui.
Quines característiques han de tenir els treballs?
Les propostes presentades han de ser obres originals i inèdites i no poden haver estat presentades a cap altre
concurs. L’ESDAP Catalunya pot modificar posteriorment l’ús de la marca i hi afegirà les dades de l’autor a la
carpeta.
Les propostes de disseny de carpeta s’han de fonamentar en els valors de l’ESDAP: proximitat, excel·lència,
desig, vocació, honesta, directa.
Com s'han de presentar els treballs?
La superfície total impresa visible (inclou les dues cares i la solapa) de la carpeta és de 631 mm x 340 mm (cal
afegir un sagnat de 5 mm). Totes les imatges han de tenir un mínim de 300 ppp de resolució –les imatges en
mapa de bits han d'estar a 1200 ppp– i poden estar en format TIFF o bé en format vectorial (.ai/.pdf).
Cal dissenyar tota la carpeta, tenint en compte que serà una carpeta amb classificadors, igual al model del curs
19-20. Per tal de mantenir les directrius corporatives d’ESDAP, cal treballar sobre la plantilla adjunta. Els
elements s’han de mantenir a la cara on s’han disposat a la plantilla i es poden col·locar com convingui a cada
proposta. Si es considera convenient es podria augmentar la mida de la marca ESDAP Catalunya
Sota els logotips no hi poden haver elements que interfereixin, per tant s’aplicaran sempre sobre una base en
blanc o negre, tal com es mostra a la plantilla. Es pot escollir entre aplicar la marca en positiu o en negatiu (al
model hi trobareu una opció de cada).

>>>> Descarrega't el model

Quan s'ha d'entregar?
Abans del 17 de febrer de 2020.
On i què s'ha d'entregar?
1. Per participar en el concurs cal enviar a comunicacioesdap@gmail.com un JPG de 1300 x 700 píxels que s’ha
de nomenar amb un pseudònim (exemple: liufencia.jpg)
Important Aquest arxiu s’utilitzarà per previsualitzar d'una manera ràpida cada proposta, al participar al
concurs s’assumeix el compromís que en cas de resultar guanyador, les arts finals s’entregaran com a màxim
una setmana després de publicar-se el veredicte del jurat.
2. Juntament amb el jpg, s’enviarà un .pdf on constin les dades de l’autor i el pseudònim escollit (exemple:
Marc Hunes García, proposta: liufencia, campus:, curs)
Com i quan se seleccionarà el treball escollit?
Al llarg del mes de març es farà el veredicte
Un jurat format per un representant de l'ESDAP, un representant de la comissió de comunicació, una persona
del Departament d'Educació i un professional farà una selecció de la proposta finalista. El jurat, si ho considera
necessari, podrà declarar desert el concurs.
El disseny finalista passa a ser propietat de l’ESDAP Catalunya, que es reserva tots els drets per a l'ús, la
reproducció, la difusió, exhibició, comunicació pública i divulgació en tota mena de materials de l’ESDAP, amb
l'esment de l'autor.
Quin premi hi haurà?
El guanyador del concurs obtindrà un premi equivalent a l'import 22 crèdits matriculats en el semestre en que
es realitzi el veredicte, moment en el que es descomptarà l'import de la matrícula efectuada

