
Concurs escolar de logotips del Pla Educatiu d’Entorn de Balaguer
Octubre de 2021

Convocat per la regidoria d’Educació de la Paeria de Balaguer i el Departament d'Educació

a través del Servei Educatiu de la Noguera, està adreçat a centres de primària,

secundària i educació especial de la ciutat de Balaguer.

Aquest concurs vol oferir un espai de participació entre l’alumnat de la ciutat. El seu objectiu

és difondre, dinamitzar i potenciar la creació del Pla d’entorn de Balaguer; i recollir una

proposta per definir la imatge corporativa d’aquest Pla Educatiu d’Entorn que ajudi a

identificar-lo per la comunitat a la que s’adreça.

Es valorarà que les propostes reflecteixin trets identitaris del Pla Educatiu d’Entorn, com per

exemple*…

● Camins escolars: poble segur – poble dels infants
● Escoles diverses: Balaguer, una sola escola.
● Grups heterogenis – treball cooperatiu a l’escola, extraescolars, esport, etc.
● Escola a Temps Complet: matí instrumentals escola + tarda amb vincles amb l'entorn
● Famílies i comunitat entren a l’escola, i l’escola surt de manera quotidiana
● Diverses maneres de ser excel·lent acadèmicament
● Inclusió, mediació i pràctiques restauratives connectades amb famílies i territori.
● Patis i menjadors educatius: desfutbolitzar, jocs co-educadors, autonomia
● Treball per projectes significatius, reals i amb vincle amb famílies i comunitat (ApS).
● Extraescolars gratuïtes, de qualitat i que privilegien infants més vulnerables
● Especial atenció als períodes de vacances i estiu. Temps de casals i de família.
● Que els infants visquin amb seguretat, suport i acompanyament
● Entrades i sortides d’escola com a espais de trobada amb infants i famílies
● Reconèixer i valorar allò que són i allò que fan les famílies més allunyades.
● L’èxit educatiu sabem que és un fenomen comunitari.
● Democratitzar l’escola: persones delegades, assemblea, etc.
● AFA = PONT entre docents, direccions i TOTES les famílies.
● Segones, terceres, quartes... oportunitats per una equitat real:
● El rol de les TIC, reducció de la bretxa digital

(*) De Jordi Collet: “Educació en el marc comunitari: Cohesió i èxit educatiu”



TERMINI DE LLIURAMENT: 15 de novembre a les 15:00 mitjançant aquest formulari:

https://forms.gle/FzJGAWgTUSGLWhwF6

BASES DEL CONCURS:

1. Poden participar-hi tots els centres educatius de Primària, Secundària i Educació

Especial de la Ciutat de Balaguer. S‘estableix una categoría única per tots els

centres participants.

2. El tema és “Logotip del Pla educatiu d’entorn de Balaguer”. Es poden realitzar les

propostes de logotip utilitzant qualsevol tècnica plàstica i/o amb el suport d’eines

informàtiques. Cal  incloure la denominació “PEE Balaguer” en la proposta.

3. Les propostes participants han de ser inèdites. Qualsevol proposta de logotip que

sigui una còpia o plagi de logotips existents serà descartada.

4. S’acceptarà una proposta per cada grup-classe de cada centre participant.Es farà

una entrada al formulari per cada proposta participant, i caldrà afegir una breu

explicació dels elements del disseny.

5. Es valorarà l’originalitat, la creativitat i el reflex de trets identitaris del Pla educatiu

d’entorn de Balaguer.

6. El Servei Educatiu es reserva el dret de versionar o modificar el logotip guanyador

per adequar-lo a la utilització.

7. Els originals es lliuraran al Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera abans del

15 de novembre de 2021 a les 15:00 mitjançant el formulari que es trobarà al web

www.se-noguera.cat, a l’apartat “Pla Educatiu d’Entorn”

8. S’atorgaran 1 premi i 2 accèssits. El premi serà una representació o taller teatral a

concretar amb el centre guanyador i la difusió de la proposta com a logotip del Pla

Educatiu d’entorn de Balaguer. Els dos accèssits seran lots de llibres orientats a

l’edat del grup que hagi presentat la proposta guanyadora.

9. El jurat estarà format per dos representants del Departament d’Educació, dos

representants de la Paeria de Balaguer, i dues persones del món de les arts

plàstiques i de la comunicació. Els dissenys presentats seran anònims per als

membres del jurat.

10. Totes les propostes presentades seran exposades al públic el dia d’entrega de

premis que tindrà lloc a la Sala d’Actes de la Paeria el dijous 18 de novembre de

2021.

11. No s’acceptaran les propostes que no compleixin els requisits establerts en aquestes

bases.

https://forms.gle/FzJGAWgTUSGLWhwF6
http://www.se-noguera.cat


12. La presentació de propostes mitjançant el formulari comporta l’acceptació de les

bases i la conformitat amb el tractament de les dades per part del Servei Educatiu de

la Noguera.

A Balaguer, 21 octubre de 2021


