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COMENÇA ... EL VIATGE EXPRÉS DE CICLE MITJÀ 

Nom de l’alumne o alumnes: 
Nom de l’equip:   
 

Logo "dibuix que t'identifica individualment o com equip":  

 

QUÈ ÉS UN LOGO?  

• Símbol format per imatges o lletres que serveix per identificar una empresa, 

una marca, un grup... 

• A vosaltres us servirà (enganxat a una gorra o samarreta) per identificar-vos 

com a participants en el projecte per recuperar el supercomputador.  

  

COM PODEM FER UN LOGO?  

• Una paraula, un fons, una lletra original, un dibuix simbòlic....   

• Ha de ser original.   

  

Exemples de logos coneguts  

 

 
 

 

Eslògan de l’equip:  

 

QUÈ ÉS UN ESLÒGAN?  

•  Un eslògan és una frase curta, impactant i fàcil de recordar que trobem en 

els textos publicitaris i que resumeix el missatge que es vol fer arribar al públic.  

 



 

COM PODEM FER UN ESLÒGAN?  

• El missatge ha de ser breu i concís, no s'han de fer frases llargues, per tal 

que sigui fàcil de recordar.  

• Ha de ser original. 

• Ha de tenir relació amb l’activitat que fareu (destacar valors com valentia, 

ganes d’aventura, motivació, companyerisme...).  

• L’eslògan l’escriurem entre cometes.  

 

Exemples d’eslògans coneguts  

 Nike – “Just do it”  

 Red Bull – “Red Bull te da alas”  

 Pescanova – “Lo bueno, sabe bien”  

 Kinder – “Es Kinder y es Bueno”  

 Kit Kat – “Tómate un respiro, tómate un kit kat”  

 Media Markt – “Yo no soy tonto”  

 FCB Barcelona – “Més que un club”  

 

 

Anunci de l’equip (és una activitat d’ampliació que pot ser molt divertida). 

Cal presentar-la en vídeo. 

 

QUÈ ÉS UN ANUNCI?  

• Discurs breu presentat al públic que crida l’atenció sobre un producte, marca 

o servei.  

 

COM PODEM FER l’ANUNCI?   

• Ha de ser ràpid, clar i senzill d'entendre.  

• Ha d'explicar el missatge que vol transmetre l’equip relacionat amb el 

projecte (presentació de l’equip, problema, desig...).  

• Especificar les característiques, habilitats i virtuts de l’equip per resoldre el 

repte.  

• Ha d’incloure el logo i l’eslògan.  

 

 

Envieu-nos els vostres treballs: 
Logo i eslògan (foto o fitxa): mcuerva@maristes.com 

Anuncis: npinto@maristes.com 
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Nom:____________________________________Data:_____________Curs:__________Nº:_______ 

 

Logo  

 

 

Eslògan 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


