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* Per qualsevol dubte respecte a aquest document, dirigeix-te al Punt JIP, els dimecres (Joan 
d'Àustria) i dijous (Infanta Isabel)  a l’hora del pati. 

 

1. Presentació 
A moltes i molts de nosaltres ens agrada dibuixar i reflectir els nostres sentiments i               

idees sobre el paper, sigui per escrit o digitalment. El còmic és un format que permet                

fusionar el dibuix amb l'escriptura, fent d'aquest una font d'inspiració i un canal únic              

per on expressar-nos.  

Arran de l’interès i la motivació d’algunes alumnes del centre hem organitzat la             

primera edició d’aquest concurs de còmic amb moltes ganes i il·lusió. 

Així, aquest Sant Jordi tots els apassionats del còmic tindrem l'oportunitat de            

demostrar el nostre talent amagat! Participa-hi!  

 



2. Finalitat del concurs  
La finalitat del concurs és animar als joves interessats en el món del còmic i de la 

narració visual a fer volar la imaginació i a escriure la seva pròpia història.  

3. Participants  
Podran participar-hi tots els alumnes de l’institut Joan d'Àustria i Infanta Isabel d'Aragó             

des de 1r ESO fins a Batxillerat/Cicles o graus (s’acceptaran obres realitzades en             

grup). Aquests, però, es presentaran en dues categories: 

 

Categoría A: de 1r d’ESO fins a 3r d’ESO.  

Categoria B: de 4t d’ESO fins a 2n Batxillerat, alumnat de cicles i graus. 
 

4. Obres i treballs 

La temàtica i l’estil d’aquesta convocatòria és lliure, englobant des de còmic europeu,             

còmic americà, manga, manhwa, tires còmiques i estils purament visuals, entre d’altres. 

Es podran presentar obres escrites en català i en castellà. 

A l’hora de valorar les històries es tindrà en compte la qualitat del dibuix i de l’història,                 

així com l’originalitat i la creativitat de l’obra.  

No s’acceptaran còmics on es faci apologia o cap mena de discriminació, ja sigui per               

raó de sexe, d’orientació sexual, d’ètnia, de cultura o religió.  

Les obres s’hauran d’adequar a la resta de requisits exposats a l’apartat 5 i 6               
d’aquest document per ser admeses al concurs. 

 



5. Requisits de presentació 

Els còmics hauran de tenir entre 8 i 16 pàgines en format DIN-A4, amb les pàgines                

numerades i la primera pàgina a de ser LA PORTADA amb el títol de l’obra.  

La lletra dels còmics haurà d’expressar-se EN MAJÚSCULES en cas de ser escrita a              

mà, o mecanografiada. Serà motiu de desqualificació que no s’entengui la lletra, la             

presència de faltes d’ortografia, no posar el títol i el plagi d’altres obres. Qualsevol tipus               

de agraiment o dedicació es podrà fer a una viñeta final que estigui dins del límit de                 

pàgines esmentades abans. Qualsevol obra dibuixada a llapis sera descalificada, per           

dificultar el escaneig del cómic.  

6. Convocatòria i documentació  

El termini per lliurar les obres participants en el concurs finalitza el 25 de febrer a les                 

11:25. El guanyador o guanyadora serà anunciat durant la jornada de Sant Jordi a              

l’institut.  

Totes les obres s’hauran d’entregar en format digital escanejades, a causa del            
COVID està prohibit presentar-ho físicament. En cas contrari, quedaran excloses del           

concurs. 

S’haurà d’enviar la versió escanejada i completa del còmic al correu           

biblioteca@iesjoandaustria.org (com si ets alumne de l’Infanta com el del Joan           

d’Àustria). “L'assumpte” del correu haurà de constar del títol de l’obra, i en el cos del                

missatge s’han d’incloure el teu correu electrònic, el centre, nom, cognoms, edat,            

classe, categoria i pseudònim del concursant (o concursants si és un treball            

grupal). 

 



7. Premis  

Els premis d’aquest concurs estan pensats per afavorir que els/es concursants puguin            

seguir treballant i gaudint de la seva afició al còmic, ja sigui adquirint material de dibuix                

o llibres i altres materials relacionats.  

Tot seguit es detallen els premis: 

 

Categoría A: 

- Primer guanyador: curs de còmic de l’escola Joso*. 
- Segon guanyador: el seu propi còmic imprès. 

 
Categoría B: 

- Primer guanyador: xec 20 euros de l'abacus i el seu propi còmic imprès. 
- Segon guanyador: el seu propi còmic imprès. 

 
Finalistes: 

- Exposició de les seves obres al centre cívic.  
 

*Si el guanyador rebutja el curs de l’escola Joso s’intercanviara el premi amb el              

primer guanyador de la següent categoria (1r guanyador de la categoria B). 

El jurat es reserva el dret a declarar deserts els premis si considera que els               

treballs presentats no mereixen dita assignació.  

Els premis seran el mateix per a la gent que participi individualment o en grup. Els                

treballs en grup compartiran el mateix premi, en cas d’haver guanyat el curs de l’escola               

Joso en grup, només un dels concursants del grup podra accedir a aquest curs.  

El lliurament de premis tindrà lloc el mateix dia de Sant Jordi, en què seran proclamats                

els guanyadors.  

 

Anima’t i participa! 


