
 

 
UNICÒMIC XX. CONGRÉS INTERNACIONAL 

D’ESTUDIS UNIVERSITARIS SOBRE EL CÒMIC 
Universitat d’Alacant / Universitat de València / Université Clermont Auvergne 

Alacant, 27, 28 i 29 de setembre del 2018 
  
INSTRUCCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ VIRTUAL 
Les comunicacions virtuals s'han de presentar en format vídeo/presentació de          

diapositives locutada, bé amb l'exposició per part de l'autor/a, o bé amb una presentació en               
Power Point i la veu gravada. 

Les presentacions no han de tenir més de 30 diapositives i és recomanable que no               
se superen els 10MB de mida de l'arxiu. El temps estimat d'exposició no ha d'excedir els 10                 
minuts. 

Independentment del format de presentació (vídeo o presentació amb àudio), s'hi ha            
d'incloure el següent: índex, resum (introducció, objectius, metodologia i conclusions o           
aportacions) i referències bibliogràfiques (les utilitzades). En tots els formats cal incloure en la              
presentació un correu electrònic i una foto de l'autor/a. 

  
Cada autor/a, abans del 5 de setembre del 2018, haurà de desar la presentació a               

Youtube i enviar un correu a congreso.unicomic@gmail.com amb còpia a          
jrovira.collado@gcloud.ua.es amb la següent informació:  

 
● Nom dels/de les autors/es. 
● Correu electrònic (serà públic en el web per si cap persona vol contactar-hi). 
● Títol de la comunicació. 
● Resum de la comunicació (el mateix aprovat pel Comité Científic). 
● Paraules clau. 
● Enllaç Youtube. Ha d’estar en obert per a poder incrustar-lo en el blog. 

  
Totes les comunicacions virtuals, organitzades per seccions temàtiques, es faran          

públiques mitjançant el següent blog: https://unicomicvirtual2018.blogspot.com/ durant els        
dies de celebració i en una llista de reproducció pública del Congrés a Youtube, amb l’etiqueta                
#Unicomic2018. Aquestes comunicacions romandran públiques com a repositori del Congrés.          
És recomanable utilitzar una llicència Creative Commons. 

A través del blog s'habilitarà un fòrum per a comentaris i en el qual es podrà                
interaccionar amb els/les autors/es de les diverses comunicacions. Cada comunicant haurà de            
respondre a les possibles intervencions, preguntes, etc. d'aquells qui hagen visibilitzat la seua             
comunicació. Aquest fòrum es tancarà 24 hores després que acabe el Congrés. Si vol consultar               
un blog de presentacions semblant, pot visitar: https://otraslecturasxxi.blogspot.com/ 

CONTACTE 
Consultes per correu electrònic: congreso.unicomic@gmail.com 
Totes les novetats són en el web del Congrés:         

https://web.ua.es/va/unicomic/congres-unicomic.html 
  
Viviane Alary (Université Clermont Auvergne) 
Álvaro Pons (Universitat de València) 
Eduard Baile López (Universitat d’Alacant) 
José Rovira Collado (Universitat d’Alacant) 
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