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7ª Convocatoria do Concurso de 
Historia para Mozos e Mozas «Eustory»

Tema da 7ª Convocatoria do Concurso de 
Historia para Mozos e Mozas Eustory-RMR «América»

Benvidos á sétima edición do Concurso de Historia para
Mozos e Mozas. A rede europea Eustory promove este
concurso en España e Portugal a través da Real Maes-
tranza de Caballería de Ronda, entidade que o organiza en
colaboración coa Asociación de Profesores de Geografía
e Historia de Bachillerato de Andalucía, Hespérides, e a
Associação de Professores de História de Portugal.

Concursar en Eustory pode darche a oportunidade de,
alén de obter premios en metálico, participar nas Acade-
mias Eustory (foros de encontro e debate sobre temas da
historia europea) xunto con mozos e mozas europeos de
máis de vinte países.

Estudantes de toda España teñen participado dende
2008 nas Academias Eustory celebradas en Berlín, Bruxe-
las, Minsk, Gdansk, Ronda, Madrid, Scuol, Tromso, Venecia,
Liubliana, Helsinqui, Sofia, etc. Tomar parte nunha das Aca-
demias que se organizan anualmente axudarache a prac-
ticar o teu inglés, xa que é a lingua oficial, e permitirache
relacionarte con persoas con inquietudes e interese pola
historia, coas que poderás contrastar e intercambiar ideas
sobre o pasado e o presente do noso continente.

O TITOR do teu proxecto ten moita importancia. Así
que decidas o tema do traballo, guiarate  á hora de pro-
poñer as liñas principais da investigación, axudarache a

facer uso de canta información veraz ou verificable ato-
pes, ou da que che poidan proporcionar eles mesmos.
Indicarache a que persoas podes entrevistar e por que,
así como os arquivos, hemerotecas, museos e bibliotecas
que debes  consultar; ensinarache a investigar dunha
forma ordenada e a planificarte para acometer o proxecto.
Implicar a un titor é moi recomendable para participar no
concurso e, máis aló do premio, poderás establecer unha
relación diferente con eles, xa sexan os teus profesores,
familiares ou terceiras persoas que de algún xeito se in-
teresen polo tema. Pensa en que o coñecemento que ad-
quiras o irás compartindo con eles, analizándoo e valo-
rándoo, cada un co seu punto de vista e capacidades.
No caso de que participe un titor no teu traballo, este
será recoñecido cun premio en metálico.

Este concurso premia a túa iniciativa e o rigor no tra-
ballo de reconstruír a historia do teu entorno utilizando a
información que obteñas, ordenes e valores segundo o
teu criterio.

Non esquezas que debes ser ti o que atope e relacione
os datos dun xeito orixinal, o que escriba a historia en fun-
ción do coñecemento que vaias adquirindo cos teus acha-
dos, ata que ao fin consigas elaborar o teu relato, que po-
derás presentar en calquera formato.

«América» foi e segue a ser, para os españois, portugueses
e europeos en xeral, un mundo sobre o que proxectamos ilu-
sións, soños e futuro. Por que?

Os primeiros anos de historia común comportaron novas
controversias con respecto a quen descubrira a quen. Esta
nova realidade irá evolucionando dende a colonización ata
os procesos de independencia, os movementos étnicos,
políticos ou sociais, as guerras, a abolición da escravitude,
o final do Antigo Réxime, a creación de riqueza, da industria
e do comercio, ou os fluxos migratorios intercontinentais
dentro da implacable globalización do planeta.

América do Sur, Central e do Norte representan actual-
mente no imaxinario europeo unha extensión cultural e
identitaria próxima, algo que non acontecería sen unha
historia compartida.

¿É posible atopar trazas desta cultura común a partires
dos apelidos da túa familia? Participaron nalgún proceso
migratorio? Qué impacto tiveron os distintos exilios euro-
peos en América? Podemos atopar parentesco artístico
na denominada música de «ida e volta», na evolución da
arquitectura, nas distintas escolas de pintura, en persona-
xes que viviron entre os dous continentes, nas lendas, re-

latos, na literatura en xeral e nas frases e vocábulos das
distintas linguas, etc. ¿Atoparías algún personaxe do teu
entorno que na súa experiencia americana desenvolveu
algún labor artístico, literario, técnico ou científico que poi-
das investigar? Anímaste a investigar sobre estes vestixios
no teu entorno máis próximo? Algunha empresa, un ali-
mento, o nome dunha rúa ou unha escultura dunha praza
próxima, etc., poden ser as pistas para iniciar o traballo.

Algúns teredes a sorte de contar con documentos fami-
liares que garden relación con América, e outros buscare-
des en arquivos públicos ou privados, bibliotecas, heme-
rotecas ou museos.

En definitiva, propoñémosche que investigues en lugares
próximos, onde se desenvolveran os personaxes ou acon-
tecementos históricos que vas reflectir no traballo. Amplía
a túa busca con ferramentas como internet ou con entre-
vistas a expertos ou testemuñas da época, que poidan re-
latar vivencias ou acontecementos históricos. Verifica toda
esta información, relaciónaa coa historia que estudas no
teu centro escolar e saca as túas propias conclusións.

Anímate e participa!



BUSCA un tema próximo, que relaciones co teu entorno e
América, sobre o que poidas investigar.

VERIFICA e amplía a información, pon a túa imaxinación a
proba e pregúntate o como e o por que de todo o descu-
berto.

CONSIDERA e relaciona os aspectos do contexto histórico
coa túa historia máis próxima.
ELABORA UN PLAN que te axude a ordenar o material e a
distribuír o tempo, centrándote o máis posible.

DESCRIBE do xeito máis claro toda esta información.

VALORA os resultados obtidos dende a túa perspectiva
(contemporánea).

REFLEXIONA nun informe complementario sobre o proce-
demento que empregaches para a obtención de indicios,
sobre o que che chamou a atención do tema ou temas aos
que che levou o teu traballo, sobre as fases polas que pa-

saches e os aspectos da investigación que che resultaron
especialmente doados ou difíciles.

INDICA no teu traballo a procedencia —coa referencia de-
bida— das fontes: bibliográficas, arquivísticas, fotográficas,
audiovisuais, portais en Internet, entrevistas e outras.

A PARTICIPACIÓN está aberta aos alumnos de 4º da ESO,
1º e 2º de Bacharelato, FP regrada e ESA menores de 21
anos. Os traballos pódense realizar de xeito individual ou
en grupo, e mesmo poden ser ata dunha clase completa.
Iso si, só se permite un traballo por persoa ou grupo.

OS ESTUDANTES AMERICANOS, de entre 14 e 21 años —
excepto universitarios— de calquera Estado, están invita-
dos a participar nesta edición de xeito coordinado cun
centro escolar español ou portugués –creando equipos
mixtos de traballo-, ou individualmente, achegando unha
perspectiva de orixe americana á relación co continente
europeo. O xurado valorará estas iniciativas conxuntas
promovidas polos titores e polos centros docentes.

Tarefa

Requisitos de participación

O TEMA DA OBRA ten que tratar sobre o teu contorno hu-
mano ou xeográfico e área de coñecemento. O proxecto
ten que estar vinculado co ambiente dos autores, isto é,
có voso ambiente vital próximo.

O FORMATO é libre: traballos escritos, presentación multi-
media, desenvolvemento dunha páxina web, blog, vídeo,
audio, fotografía, obras de arte, textos dramatizados… Po-
des presentar o proxecto do modo que máis se axeite ao
teu estilo. Aínda así, os proxectos deben axustarse ás li-
mitacións seguintes: non deben exceder as 100 páxinas a
dobre espazo; no caso de presentacións tridimensionais
(exposición, formato dramatizado, etc.) prégase non enviar
o obxecto en si, senón unha documentación fotográfica
xunto cun informe por escrito. Todos os traballos teñen
que levar un informe de procedemento

TODAS AS FONTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS no tra-
ballo, así como as adopcións de contido e as citas literais
(mesmo as obtidas en Internet), teñen que estar conve-
nientemente sinaladas no apartado de bibliografía. O tipo

e o alcance da axuda do titor ou titora deberán indicarse
no formulario de participación. Como participante, deberás
estar disposto a explicar o teu traballo fronte ao xurado,
se fora preciso.

DI O QUE APRENDICHES ao rematar de facer o traballo.
Redacta unhas conclusións.

EN DEFINITIVA, haberá que presentar:

• Traballo, impreso ou noutro formato.

• Informe de procedemento (se o traballo non é impreso,
este informe ten que conter as fontes de información ou
bibliografía e as conclusións).

• Una copia dixital do traballo e do informe de procedemento.

A DATA LÍMITE DE RECEPCIÓN das obras a concurso é o
día 18 de agosto de 2014. Tomarase en consideración a
data do cuño. 



Premios

Poderás ganar premios en metálico e, por enriba de todo, te-
rás a oportunidade de participar nunha das Academias Eus-
tory. Nesta convocatoria extraordinaria, os estudantes que
non teñan residencia en España e Portugal non se incluirán,
en principio, como candidatos ás Academias Eustory.

Academias Eustory: Seminarios organizados e financiados
pola organización Eustory que teñen lugar en toda Europa. Os
gañadores dos diferentes certames teñen a oportunidade de
viaxar a un deles, e de debater e investigar sobre un tema en
concreto durante unha semana. Terás todas as portas abertas
para poder investigar sobre un tema específico, e coñecerás
outros países e a novos compañeiros de todos os recantos
europeos.

Premios Alumnos / Titor: 
1 primeiro premio de 2.500 € Alumnos / 1.250 €  Titor
4 segundos premios de 1.000 € Alumnos / 500 € Titor
5 terceiros premios de 500 € Alumnos / 250 € Titor

10 accésit de 200 € Alumnos / 100 € Titor

Envío
• Enche o formulario de participación en

www.eustory.es
• Envía o traballo ao seguinte enderezo de correo postal:

Real Maestranza de Caballería de Ronda
Virgen de la Paz, 15. 29400 Ronda, Málaga
952 871 539

¿Quen somos?

Eustory. «Aprender investigando» é o concepto básico que
subxace en tódalas competicións de Eustory. Cada ano,
moitos mozos e mozas dos países membros de Eustory em-
prenden unha viaxe cara á historia, adentrándose en nu-
merosos e diversos temas.

Os estudantes examinan e consideran a historia dende
diferentes perspectivas e discorren as súas propias con-
clusións, libéranse a si mesmos dos prexuízos frecuente-
mente establecidos e desenvolven a habilidade de pensar
con xuízo crítico. Deste xeito sentan as bases dunha parti-
cipación activa na sociedade civil.

Impulsada pola Fundación Körber-Stiftung de Alemaña,
Eustory é unha organización europea de organizacións
civís independentes que organiza concursos de historia
para mozos e mozas europeos, e que:

• Ofrece un espazo onde establecer encontros e facilita o
diálogo sobre a historia e o futuro de Europa mediante se-
minarios internacionais para xoves. Fomenta a relevancia

da historia para un futuro europeo común a través de con-
ferencias e seminarios internacionais.

• Proporciona material de debate sobre a historia de Eu-
ropa a través das súas publicacións. . 

• Conta coa participación de asociacións e estudantes de
Suecia, Noruega, Estonia, Finlandia, Rusia, Lituania, Dina-
marca, Reino Unido, Polonia, Bielorrusia, Alemaña, Bélxica,
Chequia, Ucraína, Eslovaquia, Suíza, Eslovenia, Romanía,
Serbia, Bulgaria, Italia, Austria, Francia, Letonia e España.

RMR. A Real Maestranza de Caballería de Ronda é unha en-
tidade sen ánimo de lucro fundada no 1573. Entre os seus
fins atópanse a conservación e difusión do seu patrimonio
histórico e documental, o fomento da investigación, a con-
cesión de premios e bolsas universitarias, o mantemento da
escola de equitación máis antiga de España e a organización
de actividades culturais de interese xeral.



www.rmcr.org

Consulta as bases en 

www.eustory.es
concurso@eustory.es

Séguenos en


