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 IV CONCURS ESCOLAR SALÓ DEL CÒMIC  

LLEGENDES, RONDALLES I MITES  

Cicle mitjà i cicle superior d’educació primària  
ESO  

Ensenyament postobligatori  

En el marc de la 33a edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona, que 

tindrà lloc entre el 16 i el 19 d’abril de 2015, FICOMIC, amb la col·laboració del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, convoca el IV concurs 

escolar del Saló Internacional del Còmic de Barcelona.  

Enguany, els temes centrals del Saló del Còmic són la ciència-ficció i el gènere 

fantàstic, especialment el subgènere d’“espasa i bruixeria”. Per aquest motiu, les 

temàtiques del concurs són les següents:   

- Llegendes i rondalles populars (categories A i B). 

- Crea el teu propi mite (categories C, D i E). 

El concurs consta de cinc categories (A, B, C, D, E), d’acord amb els nivells 

educatius de l’alumnat participant.  

 
 

BASES DEL CONCURS  

1. S’estableixen cinc categories en funció del nivell educatiu:  

• Categoria A. Alumnat de cicle mitjà d’educació primària.  

• Categoria B. Alumnat de cicle superior d’educació primària.  

• Categoria C. Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria.  

• Categoria D. Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria.  

• Categoria E. Alumnat d’ensenyament postobligatori 

2. Temàtiques del concurs: 

- Llegendes i rondalles populars (categories A i B) 

Categoria dirigida als alumnes del cicle mitjà i superior de primària, en què es 

demana que els alumnes expliquin una llegenda o una rondalla popular, amb el 

format i els recursos narratius del còmic. La versió que creïn pot ser fidel a una 

de les versions de la rondalla o de la llegenda, o pot ser-ne una versió lliure. 

- Crea el teu propi mite (categories C, D i E) 

Categoria dirigida als alumnes d’ESO i d’ensenyament postobligatori. Es 

demana que l’alumne creï una narració original fantàstica o de ciència ficció en 

la qual el protagonista sigui un heroi, utilitzant els recursos narratius que són 

propis del còmic. 

3. En el treball ha de constar el títol del còmic, però no hi ha d’aparèixer cap altra 

dada referida a l’autor o al centre docent.  

4. El còmic s’ha de presentar fet a mà, en color o en blanc i negre.  

5. Els textos dels còmics poden ser en català, occità o en les altres llengües 

curriculars.  

6. Els treballs han de ser individuals i només se’n pot presentar un per participant.  
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7. L’extensió de les obres presentades serà d’un màxim de 2 pàgines 

(preferiblement 2 fulls per una sola cara), en format DIN A4 (21x29,7cm.).  

8. Es valorarà la correcció lingüística, els recursos narratius propis del llenguatge 

del còmic, la creativitat i la tècnica del dibuix. També es valorarà que el contingut 

del còmic presenti una visió crítica dels possibles estereotips de gènere i que 

inclogui valors relacionats amb el respecte a les persones i a la convivència.  

9. S’hauran de presentar els treballs originals. Les obres que es presentin al 

concurs han de ser creacions pròpies i inèdites.  

10. Totes les obres són propietat dels autors. L’organització es reserva el dret de 

reproduir les obres dels guanyadors i finalistes durant un any natural a comptar des 

del dia 20 d’abril del 2015. Un cop passat aquest període, els drets sobre les obres 

seran dels autors.  

11. Els concursants es responsabilitzen totalment del fet que no es derivin drets a 

tercers sobre les obres presentades, així com de totes les reclamacions que es 

puguin interposar en relació als drets de les obres.  

12. La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases i 

de les decisions del jurat, que seran inapel·lables.  

LLIURAMENT DELS TREBALLS  

13. La data límit d’admissió de treballs és el dia 16 de març del 2015.  

14. Els participants han de fer arribar els treballs a l’adreça següent:  

Departament d'Ensenyament  

Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics  

Concurs Saló del Còmic  

Via Augusta, 202-226, planta 2C  

08021- Barcelona  

15. Els treballs s’han de lliurar en un sobre tancat, dins del qual s’ha d’incloure un 

altre sobre tancat amb les dades següents:  

• Nom, adreça i telèfon del centre de l’alumne.  

• Títol del treball.  

• Nom i cognoms de l’autor o de l’autora (cal fer constar els dos cognoms, 

tret que només en tingui un).  

• Curs i grup a què pertanyen.  

• Nom del professor que ha dirigit el treball.  

• Escrit amb el vistiplau de la direcció del centre a la participació de l’alumne 

en el concurs.  

16. Els participants que desitgin recuperar els originals presentats ho podran fer del 

4 de maig al 4 de juny, de 9 a 15 hores en l’adreça següent:  

Departament d'Ensenyament  

Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics  

Via Augusta, 202-226, planta 2C  

08021- Barcelona  

SELECCIÓ DE FINALISTES I GUANYADORS  

17. El jurat estarà format per membres de FICOMIC i del Servei d’Immersió i 

Acolliment Lingüístics del Departament d’Ensenyament. Una tècnica del 

Departament d’Ensenyament farà de secretària.  
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18. En cada categoria, es triaran dos treballs finalistes i un treball guanyador. En 

cas que el jurat ho consideri oportú, també es podran atorgar accèssits o es podrà 

declarar deserta la modalitat.  

19. Els guanyadors de cada categoria rebran de premi una Nintendo 3DS XL i els 

finalistes un lot de còmics. A més, les obres guanyadores i finalistes s’exposaran 

dins del marc del Saló del Còmic.  

20. Els noms dels autors dels treballs finalistes es publicaran el dia 10 d’abril en la 

pàgina web de FICOMIC i en la pàgina web L’impuls de la lectura del Departament 

d'Ensenyament. En l’acte de lliurament de premis es farà públic els guanyadors de 

cada categoria.  

ACTE PÚBLIC 

21. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el diumenge 19 d’abril a les 13 h. en 

el marc del Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Els guanyadors i finalistes 

tindran 4 invitacions cadascun perquè hi puguin assistir acompanyats de familiars. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per sol·licitar més informació o per fer consultes sobre el contingut de les bases, 

us podeu adreçar al correu pedagogia@ficomic.com 

http://www.ficomic.com/
http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura
mailto:pedagogia@ficomic.com?subject=CONCURS

