
Manual bàsic d’identitat visual de l’Escola d’Art d’Olot



La marca de l’Escola d’Art d’Olot, consta de 3 elements: 
el símbol, el logotip i el logotip del Departament d’Educació.
Té 3 variants que es presenten a continuació i s’explica el seu ús. 

Per a la documentació interna i difusió de suports informatius de l’EA d’Olot s’utilitzaran les següents variants: 

color

Principal Secundari

blanc i negre

color

blanc i negre



Ús en negatiu 

Principal Secundari



Per a la documentació oficial del Departament d’Educació i per a concursos, esdeveniments,... 
vinculats al Departament s’utilitzarà la següent variant.

Positiu Negatiu 



Per a suports informatius d’activitats puntuals de l’EA d’Olot, el logotip 
del Departament d’Educació no cal que apareixi juntament amb el de l’EA d’Olot. 
Tot i així, el del Departament d’Educació haurà de ser visible dins del suport, però no cal que es presentin integrats.

Color dos línies (principal) Color una línia (secundari)



Suports monocroms

Blanc i negre dos línies (principal) Blanc i negre una línia (secundari)



Ús en negatiu 

Dos línies (principal) Una línia (secundari)



El símbol de l’EA d’Olot és un element distintiu i aquest es pot utilitzar 
de manera independent. El seu ús és indicat a les XXSS, així com en suports on la reducció 
no permeti l’ús de tota la marca o es vulgui posar èmfasi en el símbol.  

Color positiu Blanc i negre positiu

Negatiu



Marges de seguretat

Seguretat

En totes les variants se seguirà el mateix criteri de seguretat

x
xx

x x

x

xx

x x



Tipografia dels documents interns

Helvetica Neue 75 Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678910

Helvetica Neue 55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12345678910

Alvar Essential Alt Black
Alvar Essential Alt Bold
Alvar Essential Alt Semibold
Alvar Essential Alt Medium

Alvar Essential Alt Regular

Alvar Essential Alt Light

BentonSans Black
BentonSans Regular

Tipografia per suports informatius del centre Tipografia per activitats

Tipografia

La tipografia utilitzada per la documentació interna serà la Helvetica Neue, en dos estils: Bold i Roman

La tipografia utilitzada pels elements de difusió contempla dues variants:



Color negre Color vermell

C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0 
#000000

C15 M100 Y100 K0
R217 G0 B0 
#D90000

Color secundari

El color secundari es farà servir pels fons 
i també podrà conviure amb el logotip de la EA d’Olot

Colors

Els colors principals són dos: el negre i el vermell. Es podrà usar el color secundari si el suport ho requereix. 

C15 M15 Y18 K0
R221 G216 B210
#DDD8D2



Fons vermell + color secundari

Fons color secundari + vermell + negre

Combinacions cromàtiques



Signatura

La signatura del correu electrònic seguirà la següent estructura. 
Només s’indicarà el càrrec si aquest és una coordinació


