
 
 
 
 
 

BASES DEL CONCURS PER A LA 
COMUNICACIÓ GRÀFICA DE 

L’ESDEVENIMENT 50+3 
Convocatòria oberta des del  

28 de novembre al 20 de gener. 

 

 

El 50è aniversari del naixement de l’EMAV (Institut de 
Mitjans Audiovisuals) i, d’alguna manera també, la 
inauguració del nou edifici, es celebrarà a l’abril de 2023. La 
celebració estava pensada per al curs 2019-2020 i va ser 
aturada per l’emergència COVID. A proposta de la comissió 
d’Activitats del centre i amb consens total per part de 
l’equip directiu es va prendre la decisió d’ajornar-ne 
indefinidament la seva organització fins que la situació 
epidemiològica permetés una celebració sense restriccions.  

Ha arribat el moment adequat per poder gaudir amb totes 
les persones que han format part dels 50 anys d’història del 
centre. El 27 d’abril de 2023 celebrem els 50+3 de l’EMAV. 

Per aquest motiu convoquem un concurs amb un premi-
dotació de 250€, per a la realització de la comunicació 
gràfica de l’aniversari de l’EMAV 50+3.  

 

REQUERIMENTS 

Poden concursar les persones que hagin estat alumnes de 
l’EMAV al llarg dels darrers 50 anys a més de les que 
actualment estiguin matriculades a estudis en qualsevol del 
cicles de GM o GS, cursos d’especialització o cursos propis. 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTS DE COMUNICACIÓ 

Els elements de comunicació gràfica tenen per finalitat la 
promoció de l’esdeveniment 50+3, i es destinaran a la 
promoció, de forma impresa i/o digital, de l’esdeveniment.  

Es concreten els següents elements de comunicació gràfica: 

 Disseny del logotip 50+3 
 Disseny del cartell esdeveniment 50+3 (format 

vertical) 
 Disseny de banner web de l’esdeveniment 50+3 

- Les imatges i/o il·lustracions que puguin composar 
l'original han de ser vectoritzades o han de de tenir una 
resolució de com a mínim 300 dpi a mida real. 

- Els dissenys es poden realitzar en qualsevol estil o tècnica 
que permeti la fotoreproducció. No s’acceptaran tintes 
plata, or, fluorescents, etc. 

- Les tipografies utilitzades hauran de ser lliures (gratuïtes), 
hauran d’incorporar accents i caldrà enviar-les 
conjuntament amb l’arxiu del format obert del cartell. 

- Si el disseny inclou fotografies, aquestes hauran d’estar 
lliures de drets d’imatge i hauran de tenir una resolució 
òptima per a impressió (min 300 dpi). En cas que siguin de 
bancs d’imatge, aquestes hauran de ser comprades per 
l’autor/a. 

- L’EMAV disposa de manual d’imatge corporativa (Annex).  

 

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

La presentació de propostes es realitzarà exclusivament on-
line. Les persones interessades a participar han de 
completar els formularis d'inscripció que es troben al web: 
www.emav.com  

Per a l'èxit de la inscripció és imprescindible emplenar 
correctament els formularis i respectar el format i pes que 
s'indica per documents adjunts. 
 

PROCEDIMENT I INFORMACIÓ NECESSÀRIA 

Cal emplenar la totalitat dels camps del formulari; en cas 
contrari es denegarà la sol·licitud. El formulari requereix 
l’aportació de la informació següent: 

1. Dades personals i informació de contacte.  
2. Biografia breu (màxim 500 caràcters). 
3. Dossier professional o portafoli que reculli la 

documentació gràfica de projectes recents i les 
corresponents fitxes tècniques. (Arxiu en format PDF no 
superiors a 3 MB). També es pot adjuntar un enllaç web 
a un portafoli digital. 

4. Declaració d'intencions / conceptualització del disseny 
de la imatge de la comunicació gràfica de 50+3 (màxim 
1.000 caràcters). 

http://www.emav.com/


 

5. Dossier professional o portafoli que reculli la proposta 
gràfica amb els elements de comunicació estipulats. 
(Arxiu en format PDF no superiors a 3 MB) 

6. Enllaços d'interès. 

 
CRITERIS DE VALORACIÓ 

Innovació i originalitat tant en el plantejament conceptual 
com en la formalització del projecte gràfic. Qualitat 
professional i creativitat del projecte.  Viabilitat del 
projecte. 

El Jurat podrà declarar deserta la convocatòria en cas de 
considerar que cap dels projectes presentats reuneix les 
condicions necessàries. 

 
CALENDARI 

El termini màxim d'inscripció on-line és el divendres 20 de 
gener a les 24 h.  

La resolució del jurat i l’anunci de la proposta de 
comunicació gràfica escollida tindrà lloc el dijous 27 de 
gener. 

 
COMPROMISOS DE LES PERSONES PARTICIPANTS 

La participació en la convocatòria suposa l'acceptació 
íntegra de les bases i l’acceptació de la resolució del jurat, 
la qual és inapel·lable. 

La persona finalista cedirà de forma exclusiva a EMAV els 
drets d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, per a 
reproduir i distribuir (per a possibles publicacions, dossiers 
de premsa, etc.). Els drets morals del o de la autora queden 
preservats. 

La persona guanyadora es compromet a treballar en 
col·laboració amb l’equip gestor i les persones membres del 
jurat en la concepció del disseny dels elements de 
comunicació vinculats a la programació de l’esdeveniment 
50+3, durant el període comprès entre la resolució de la 
convocatòria (febrer de 2023) i la presentació de 
l’esdeveniment (abril de 2023). 

La presentació de sol·licituds suposa l'acceptació 
d'aquestes bases. 

 

 

 

EMAV (Escola de Mitjans Audiovisuals) 
Gran Via de les Corts Catalanes, 173-175 
08014 Barcelona 
T 93 310 03 00 
agnespedros@emav.com  
www.emav.com 
 
Barcelona, 24 de novembre de 2022 

Direcció 
Jordi Aguilera 

 Firma 
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Imatge corporativa
Manual d’ús



Aquest manual reuneix les eines bàsiques per l’ús correcte i l’aplicació
gràfica de la marca EMAV, Escola de Mitjans Audiovisuals, en totes les seves 
possibles expressions. Ha estat ideat pensant en les necessitats de 
totes aquelles persones responsables d’interpretar, articular, comunicar
i aplicar la marca en diferents àmbits. 

El correcte i consistent ús de la marca de l’escola contribuirà a que 
aconseguim els objectius d’identificació i reforç de la mateixa. 

És un treball d’equip, en el qual tots participem per fer de l’EMAV
un referent d’escola d’audiovisuals moderna i actualitzada.



A.
SIMBOLOGIA 
BÀSICA

A.01 Logotip corporatiu
A.02 Àrees de seguretat
A.03 Mida mínima
A.04 Colors corporatius
A.05 Tipografies

C.
APLICACIONS 
DE LA MARCA

C.01 Papereria corporativa
- Carpeta administrativa
- Carpeta de l’alumne
- Carta i paper corporatiu
- Portada de dossier
- Material publicitari de cursos

B.
NORMES PEL BON 
ÚS DE LA MARCA

B.01 Versions del logotip
B.02 Aplicacions correctes
B.03 Aplicacions incorretes
B.04 Expressió textual de la marca



A.SIMBOLOGIA BÀSICA



A.01 Logotip corporatiu

ESCOLA DE MITJANS
AUDIOVISUALS



A.02 Àrees de seguretat

Per assegurar l’òptima aplicació i 
percepció del logotip en tots els suports
i formats, s’ha determinat una àrea de 
seguretat que estableix una distància
mínima respecte als textos i elements 
gràfics equivalent a l’altura de la “e” 
d’EMAV.

ESCOLA DE MITJANS
AUDIOVISUALS



La mida mínima d’aplicació del logo
amb llegenda la determina precisament
la mateixa llegenda. Bàsicament el límit 
el marca la seva llegibilitat.

L’opció sense llegenda, gràcies a la 
llegibilitat del logotip, ens permet 
aplicacions molt més petites.
S’ha de tenir en compte que la
marca funciona molt millor quan es 
fa servir en un tamany petit i no quan 
s’amplia de manera innecessària.

A.03 Mida mínima

Sense llegenda

10mm

Amb llegenda

ESCOLA DE MITJANS
AUDIOVISUALS

20mm



Els 5 colors que acompanyen a 
la marca són molt importants 
per la seva dinamització. 

Al marge de la seva base en color
negre, el rosa és el color principal. 
El blau serà el color secundari que 
s’aplicarà en qüestions més 
formals.

Els altres 3 colors és important 
tenir-los en compte per la creació
dels elements de l’univers que 
acompanya la marca; papereria, 
documents, imatges, gràfics...

A.04 Colors corporatius

PANTONE 213C

PANTONE 152C

C: 0
M: 96
Y: 26
K: 0

R: 255
G: 029
B: 121

PANTONE BLACK

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100

R: 0
G: 0
B: 0

C: 0
M: 73
Y: 72
K: 0

R: 255
G: 117
B: 074

PANTONE Cool Gray 6C

C: 47
M: 36
Y: 37
K: 0

R: 153
G: 153
B: 153

PANTONE 2975C

C: 51
M: 3
Y: 20
K: 0

R: 134
G: 199
B: 204

PANTONE 3945C

C: 8
M: 0
Y: 85
K: 0

R: 252
G: 238
B: 033



La tipografia corporativa és la familia 
Halis R. Serà la tipografia d’ús genèric
i obligada a tots els suports i 
documents, ja siguin interns o externs.

Destaca per la seva amabilitat gràcies
a l’acabat arrodonit i a la seva alta 
llegibilitat. Té una base molt 
geomètrica i destil·la un equilibri
adequat entre el precís i l’informal.

A.05 Tipografia

HALIS R - regular

ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñop
qrstuvwxyz
1234567890 ,.-!¡?¿#*+-



B.NORMES PEL BON ÚS DE LA MARCA



B.01 Versions del logotip

Els colors principals en els que 
s’aplicarà el logo d’EMAV són el 
negre i el rosa.

Aquests són els únics colors que s’han 
d’utilitzar i per assegurar la seva correcta
reproducció s’ha de fer a través dels arxius
digitals proporcionats per l’EMAV. 

Els colors han de ser les combinacions 
de quadricromia, RGB o tintes planes,
amb les fórmules indicades a les 
mostres (A.04). 



B.01 Versions del logotip

La versió del logotip en negatiu és 
important sobretot per pantalla. 

La versió amb llegenda, a ser possible,
no s’hauria d’utilitzar en la seva versió 
negativa. 



B.02 Aplicacions correctes

La màxima visibilitat, llegibilitat i contrast
han d’assegurar-se en totes les aplicacions.

Si el logotip s’ha d’aplicar sobre fons no
corporatius o fotografies, anirà 
en blanc o en negre, en funció de la 
lluminositat del fons. 

Sobre fons de colors clars farem servir 
la versió en positiu. 

Quan el color de fons sigui tan fosc 
que el negre no sigui visible, utilitzarem 
la versió en negatiu.



B.03 Aplicacions incorrectes

El logotip té unes mides i proporcions 
relatives determinades pels criteris de 
composició, jerarquia i funcionalitat.

En cap cas es faran modificacions 
d'aquestes mides ni proporcions.

Deformació Espaiat incorrecte

Mida massa petita pel 
logotip amb llegenda

Ocultació

Aplicació incorrecta del color

Tipografia incorrecta

emav



B.04 Expressió textual de la marca

Quan la marca EMAV estigui 
mecanografiada s’escriurà tal i com es 
mostra a l’exemple. 

És important mantenir la coherència
tant en l’ús del logotip com en la seva
expressió textual. 

Escriptura correcta

Exemple de com s’escriu EMAV

Exemple de com no s’escriu Emav

Exemple de com no s’escriu emav

Escriptura incorrecta

Escriptura incorrecta



B.APLICACIONS DE LA MARCA



C. Aplicacions de la marca

PAPERERIA CORPORATIVA
Aplicació de la marca corporativa a
la papereria oficial.

ESCOLA DE 

MITJANS
AUDIO
      VISUALS

ESCOLA DE 

MITJANS
AUDIO
      VISUALS

ESCOLA DE 

MITJANS
AUDIO
      VISUALS

Cabra Cortés, 
Guillem 

Realització de projectes 
audiovisuals i espectacles

2013-2015

Via Laietana 48 A, 
08003 Barcelona



C. Aplicacions de la marca

CARPETA ADMINISTRATIVA
Aplicació de la marca corporativa a 
la carpeta administrativa.



C. Aplicacions de la marca

CARPETA DE L’ALUMNE
Aplicació de la marca corporativa a 
la carpeta de l’alumne.

El disseny de la carpeta contempla 
una identitat visual dinàmica on 
es manté l’estructura però varia el 
contingut.

En el total de la superfície 
marcada amb aquesta 
textura es pot canviar
el contingut. 

ESCOLA DE 

MITJANS
AUDIO
      VISUALS

ESCOLA DE 

MITJANS
AUDIO
      VISUALS

ESCOLA DE 

MITJANS
AUDIO
      VISUALS

ESCOLA DE 

MITJANS
AUDIO
      VISUALS

ESCOLA DE 

MITJANS
AUDIO
      VISUALS



C. Aplicacions de la marca

CARTA I PAPER CORPORATIU
Aplicació de la marca corporativa a
la carta i al paper corporatiu. 

Nom Cognom Cognom
Carrer 107, 7é - 2a
00000 Barcelona



C. Aplicacions de la marca

PORTADA DE DOSSIER
Aplicació de la marca corporativa a 
la portada dels dossiers dels cursos.

En el cas del cursos certificats s’ha
contemplat una diferència: en el peu 
de pàgina s’ha de mostrar el logotip
corresponent.

Curs ordinari Curs certificat (afegir logo)



ESCOLA DE MITJANS
AUDIOVISUALS

Des de 1970, EMAV participa 
activament en la formació de 
professionals en el camp de la 
Comunicació Audiovisual. 
L'evolució apassionant del 
sector al llarg d'aquestes 
dècades, ens ha aportatalgunes 
conviccions respecte als 
continguts i la metodologia 
d'aprenentatge dels nostres 
alumnes.

CFGS 
PRODUCCIÓ,
CAPTACIÓ I 
TRACTAMENT
D’IMATGE

PRODUCCIÓ,

ESCOLA DE MITJANS
AUDIOVISUALS

Des de 1970, EMAV participa 
activament en la formació de 
professionals en el camp de la 
Comunicació Audiovisual. 
L'evolució apassionant del 
sector al llarg d'aquestes 
dècades, ens ha aportatalgunes 
conviccions respecte als 
continguts i la metodologia 
d'aprenentatge dels nostres 
alumnes.

CFGS 
IL·LUMINACIÓ, 
CAPTACIÓ I 
TRACTAMENT
D’IMATGE

IL·LUMINACIÓ,

ESCOLA DE MITJANS
AUDIOVISUALS

Des de 1970, EMAV participa 
activament en la formació de 
professionals en el camp de la 
Comunicació Audiovisual. 
L'evolució apassionant del 
sector al llarg d'aquestes 
dècades, ens ha aportatalgunes 
conviccions respecte als 
continguts i la metodologia 
d'aprenentatge dels nostres 
alumnes.

CFGS 
ANIMACIÓ
EN 3D, JOCS,
I ENTORNS
INTERACTIUS

ANIMACIÓ,

ESCOLA DE MITJANS
AUDIOVISUALS

Des de 1970, EMAV participa 
activament en la formació de 
professionals en el camp de la 
Comunicació Audiovisual. 
L'evolució apassionant del 
sector al llarg d'aquestes 
dècades, ens ha aportatalgunes 
conviccions respecte als 
continguts i la metodologia 
d'aprenentatge dels nostres 
alumnes.

CFGS 
SO
PER A 
AUDIOVISUALS I
ESPECTACLES

SO

C. Aplicacions de la marca

MATERIAL “PUBLICITARI” DE CURSOS
Aplicació de la identitat visual a material 
publicitari dels diferents cursos que es 
realitzen a l’escola. 

Els diferents colors corporatius s’han aplicat 
seguint un criteri flexible de tipologia de curs:
cicle, workshop, certificació, masterclass...

ESCOLA DE MITJANS
AUDIOVISUALS

Des de 1970, EMAV participa 
activament en la formació de 
professionals en el camp de la 
Comunicació Audiovisual. 
L'evolució apassionant del 
sector al llarg d'aquestes 
dècades, ens ha aportatalgunes 
conviccions respecte als 
continguts i la metodologia 
d'aprenentatge dels nostres 
alumnes.

CFGS 
REALITZACIÓ
DE PROJECTES
D’AUDIOVISUALS
I ESPECTACLES

REALITZACIÓ

ESCOLA DE MITJANS
AUDIOVISUALS

Des de 1970, EMAV participa 
activament en la formació de 
professionals en el camp de la 
Comunicació Audiovisual. 
L'evolució apassionant del 
sector al llarg d'aquestes 
dècades, ens ha aportatalgunes 
conviccions respecte als 
continguts i la metodologia 
d'aprenentatge dels nostres 
alumnes.

CERTIFICACIÓ 
AVIDAVID

ESCOLA DE MITJANS
AUDIOVISUALS

Des de 1970, EMAV participa 
activament en la formació de 
professionals en el camp de la 
Comunicació Audiovisual. 
L'evolució apassionant del 
sector al llarg d'aquestes 
dècades, ens ha aportatalgunes 
conviccions respecte als 
continguts i la metodologia 
d'aprenentatge dels nostres 
alumnes.

WORKSHOP
RED EPICRED EPIC

ESCOLA DE MITJANS
AUDIOVISUALS

Des de 1970, EMAV participa 
activament en la formació de 
professionals en el camp de la 
Comunicació Audiovisual. 
L'evolució apassionant del 
sector al llarg d'aquestes 
dècades, ens ha aportatalgunes 
conviccions respecte als 
continguts i la metodologia 
d'aprenentatge dels nostres 
alumnes.

MASTERCLASS
ANIMACIÓ
PUBLICITÀRIAANIMACIÓ
PUBLICITÀRIA

ESCOLA DE MITJANS
AUDIOVISUALS

Des de 1970, EMAV participa 
activament en la formació de 
professionals en el camp de la 
Comunicació Audiovisual. 
L'evolució apassionant del 
sector al llarg d'aquestes 
dècades, ens ha aportatalgunes 
conviccions respecte als 
continguts i la metodologia 
d'aprenentatge dels nostres 
alumnes.

MASTERCLASS
SO
DIRECTOSO
DIRECTO

ESCOLA DE MITJANS
AUDIOVISUALS

Des de 1970, EMAV participa 
activament en la formació de 
professionals en el camp de la 
Comunicació Audiovisual. 
L'evolució apassionant del 
sector al llarg d'aquestes 
dècades, ens ha aportatalgunes 
conviccions respecte als 
continguts i la metodologia 
d'aprenentatge dels nostres 
alumnes.

MASTERCLASS
RETOC DE
FOTOGRAFIA DE
MODA
RETOC DE 
FOTOGRAFIA DE
MODA



Versió per a revisió
Setembre 2014


