
 

 
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 

  
PRIMERA CIRCULAR 
  
Amb motiu del XX aniversari de l'associació Unicòmic, les jornades del còmic, des de              
la Universitat d'Alacant, la Universitat de València i la Université Clermont Auvergne            
tenim el plaer de convidar-vos a participar a Unicòmic XX. Congrés Internacional            
d’Estudis Universitaris sobre el Còmic, que tindrà lloc a  la Universitat d'Alacant els             
dies 27, 28 i 29 de setembre del 2018. 
En la pàgina web del congrés [<https://web.ua.es/va/unicomic/>], hi podreu trobar tota           
la informació sobre el seu desenvolupament, modalitats i opcions de participació,           
terminis d'inscripció, etc. Periòdicament, anirem ampliant la informació general sobre          
activitats acadèmiques i socials previstes mitjançant diverses circulars. 
  
INSCRIPCIÓ 
Per a inscriure-s'hi, tant com a assistent o per a presentar una comunicació, s’haurà              
d'emplenar el formulari disponible en el nostre web a partir del 25 d’abril del 2018. 
  
Quotes de les inscripcions: 
Persones que presenten comunicació presencial: 80 € 
Persones que presenten comunicació presencial vinculades a entitats col·laboradores:         
60 € 
Persones que presenten comunicació virtual o pòster: 60 € 
Assistents: 50 € 
Estudiants universitaris/àries i persones en atur: 20 € 
  
Període d'inscripció: 
Des del 25 d’abril fins al 5 de setembre del 2018. 
  
PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS 
S’hi podran presentar comunicacions d’acord amb TRES modalitats: presencial, pòster          
o virtual. 
Totes les persones que presenten comunicació s'han d'inscriure i pagar la quota            
específica.  Cada participant podrà presentar un màxim de DUES comunicacions          
(individual o grupal). 
  
MODALITAT PRESENCIAL: tindrà lloc a la Universitat d'Alacant durant els dies 27, 28             
i 29 de setembre del 2018. 
MODALITAT PÒSTER: tindrà lloc a la Universitat d'Alacant durant els dies 27, 28 i 29               
de setembre del 2018. 
MODALITAT VIRTUAL: es durà a terme mitjançant comunicacions gravades         
prèviament i posades a disposició del públic en obert a través de Youtube/web del              
congrés entre el 25 i el 30 de setembre del 2018. Si s'opta per aquesta modalitat,                
s'hauran de seguir les indicacions que apareixeran en el nostre web més avant. 
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Presentació de resums: 
Les propostes de comunicació hauran d'incloure: nom i cognoms, universitat d'origen,           
correu electrònic de contacte, breu CV (10 línies), títol de la comunicació, resum             
(300-500 paraules) i paraules clau (3-5). 
Les llengües oficials del congrés seran: català, espanyol i anglés. 
El termini per a l'enviament dels resums començarà el 25 d’abril del 2018 i acabarà l’1                
de juny del 2018. El comité organitzador en notificarà l'acceptació abans del 30 de              
juny. Els textos definitius s'enviaran després de la celebració del congrés segons les             
instruccions de les futures circulars. 
  
LÍNIES TEMÀTIQUES 
1. El còmic en educació i la seua didàctica. 
2. Estudis universitaris sobre aplicacions educatives de la narració gràfica. 
3. Investigacions sobre narració gráfica. 
4. Còmic i Igualtat: inclusió, feminisme, LGTB i drets humans. 
5. 80 anys de Superman. El gènere superheroic. 
6. Historietes d'Europa a Amèrica Llatina. 
7. Lectures transversals del còmic en el segle XXI. 
  
L'organització podrà recomanar l'adscripció a una línia temàtica diferent de la           
seleccionada pel/per la participant. 
  
PUBLICACIÓ 
S'ha previst la publicació en suport electrònic d'una monografia d'«Estudis Universitaris           
sobre Còmic». La direcció del congrés podrà triar determinades comunicacions per a            
ser enviades, seguint els criteris de selecció de les revistes, a publicacions científiques             
indexades. 
  
DATES D'INTERÉS 
25 de abril: inici per a l'enviament de resums de comunicacions i primer dia per a la                 
inscripció. 
1 de juny: últim dia per a l'enviament de resums de comunicacions. 
30 de juny: últim dia de notificació de comunicacions acceptades. 
5 de setembre: últim dia per a la inscripció. 
5 de setembre: últim dia per a l’enviament d’enllaç de comunicacions virtuals. 
25-30 de setembre: comunicacions segons modalitat virtual. 
27-29 de setembre: celebració del congrés presencial. 
  
CONTACTE 
Consultes per correu electrònic: congreso.unicomic@gmail.com  
El web del congrés s’activarà a partir del 26 de març del 2018:             
 [<https://web.ua.es/va/unicomic/>]. 
  

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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