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7ª Convocatòria del Concurs 
d’Història per a Joves «Eustory»

Tema de la 7ª Convocatòria del Concurs d’Història 
per a Joves  Eustory-RMR «América»

Benvinguts a la setena edició del Concurs d’Història per a
Joves. La xarxa europea Eustory promociona aquest con-
curs a Espanya i Portugal a través de la Real Maestranza
de Caballería de Ronda, entitat organitzadora en col·labo-
ració amb l’Asociación de Profesores de Geografía e His-
toria de Bachillerato de Andalucía, Hespérides i la Asso-
ciação de Professores de História de Portugal.

Concursar a Eustory t’ofereix l’oportunitat, a més d’ob-
tenir premis en metàl·lic, de participar a les Acadèmies
Eustory (fòrums de trobada i debat sobre temes de la his-
tòria europea) amb altres joves europeus de més d’una
vintena de països.

Estudiants de tot Espanya han participat des de 2008 a
les Acadèmies Eustory organitzades a Berlín, Brussel·les,
Minsk, Gdansk, Ronda, Madrid, Skuol, Tromso, Venècia,
Ljubljana, Hèlsinki, Sofia, etc. Participar en una de les Aca-
dèmies que s’organitzen anualment t’ajudarà a practicar
el teu anglès, ja que n’és la llengua oficial; et permetrà re-
lacionar-te amb persones amb inquietuds i interès per la
història amb les quals podràs contrastar i intercanviar idees
sobre el passat i el present del nostre continent.

EL TUTOR del teu projecte hi té gran importància. Un
cop hagis decidit el tema del treball, et guiarà a l’hora de

proposar les línies principals de la recerca, t’ajudarà a
fer ús de tota aquella informació veraç o verificable o
que et puguin proporcionar ells mateixos, t’indicarà quines
persones pots entrevistar i per què, així com els arxius,
les hemeroteques, els museus i les biblioteques a con-
sultar, t’ensenyarà a fer la recerca ordenadament i plani-
ficar-te per dur a terme el projecte. Implicar un tutor és
molt recomanable per participar en el concurs i, més enllà
del premi, podràs establir una relació diferent amb ells,
siguin els teus professors, familiars o terceres persones
què d’alguna manera s’interessin pel tema. Pensa que el
coneixement que adquireixis l’aniràs compartint amb ells,
analitzant-lo i valorant-lo, cadascun amb el seu punt de
vista i capacitats. En el cas que un tutor participi en el
teu treball, serà reconegut amb un premi en metàl·lic.

Aquest concurs premia la teva iniciativa i el rigor en el
treball de reconstruir la història del teu entorn utilitzant la in-
formació que obtinguis, ordenis i valoris segons el teu criteri.

No oblidis que has de ser tu qui trobi i relacioni les da-
des d’una manera original, qui escrigui la història en fun-
ció del coneixement que vagis adquirint amb les teves
troballes, fins que finalment puguis elaborar el teu relat
que podràs presentar en qualsevol format.

«Amèrica», el continent a l’altre costat de l’Atlàntic, ha
estat i segueix sent per als espanyols, portuguesos i euro-
peus en general un món sobre el qual projectem il·lusions,
somnis i futur. Per què? 

Els primers anys d’història comuna varen plantejar noves
situacions pel que fa a qui descobria qui. Aquesta nova re-
alitat anirà evolucionant des de la colonització fins als pro-
cessos d’independència, els moviments ètnics, polítics o
socials, les guerres, l’abolició de l’esclavitud, la fi de l’Antic
Règim, la creació de riquesa, de la indústria i el comerç, o
els fluxos migratoris intercontinentals dins de la implacable
globalització del planeta. 

Amèrica del sud, centre i nord representen actualment en
l’imaginari europeu una extensió cultural i identitària propera,
cosa que no es donaria sense una història compartida. 

És possible trobar traces d’aquesta cultura comuna a
partir dels cognoms de la teva família? Varen participar en
algun procés migratori? Quin impacte van tenir els diferents
exilis europeus a Amèrica? Podem trobar parentiu artístic
en la denominada música d’«anada i tornada», en l’evolució
de l’arquitectura, a les diferents escoles de pintura, en per-
sonatges que van viure entre els dos continents, en les lle-

gendes, els relats, en la literatura en general i en les frases
i vocables de les diferents llengües, etc. Serà possible tro-
bar algun personatge del teu entorn que en la seva expe-
riència americana va desenvolupar alguna tasca artística,
literària, tècnica, científica que puguis investigar? T’animes
a investigar sobre aquests rastres en el teu entorn més
proper? Alguna empresa, un aliment, el nom d’un carrer o
una escultura d’una plaça propera, etc., poden ser les
pistes per iniciar el treball.

Alguns tindreu la sort de comptar amb documents fami-
liars que tinguin relació amb Amèrica i d’altres buscareu
en arxius públics o privats, biblioteques, hemeroteques o
museus.

En definitiva, et proposem que investiguis en llocs pro-
pers on s’han desenvolupat els personatges o esdeveni-
ments històrics que cal reflectir en el treball. Amplia la
teva recerca amb eines com ara Internet o amb entrevistes
a experts o testimonis de l’època que puguin relatar vivèn-
cies o esdeveniments històrics. Verifica tota aquesta in-
formació, relaciona-la amb la història que estudies al teu
centre escolar i treu-ne les teves pròpies conclusions.

Anima’t i participa-hi!



BUSCA un tema proper, que relacionis amb el teu entorn i
Amèrica, sobre el qual puguis investigar.

VERIFICA i amplia la informació, posa la teva imaginació a
prova i pregunta’t el com i el perquè de tot allò descobert.

CONSIDERA i relaciona els aspectes del context històric
amb la teva història més propera.

TRAÇA UN PLA que t’ajudi a ordenar el material i a distribuir
el temps, centrant-te com més millor.

DESCRIU de la manera més clara tota aquesta informació.
.  
VALORA els resultats obtinguts des de la teva perspectiva
(contemporània).

REFLEXIONA en un informe complementari sobre el pro-
cediment que has emprat per a l’obtenció d’indicis, què
t’ha cridat l’atenció del tema o temes als quals t’ha portat
el teu treball, les fases per les quals has passat i els as-

pectes de la recerca que t’han resultat especialment fàcils
o difícils.

INDICA en el teu treball la procedència —amb la referència
deguda— de les fonts: bibliogràfiques, arxivístiques, fotogrà-
fiques, audiovisuals, portals a Internet, entrevistes i altres.

LA PARTICIPACIÓ està oberta als alumnes de 4t d’ESO, 1r
i 2n de batxillerat, FP reglada i ESPA menors de 21 anys.
Els treballs es poden fer individualment o en grup, i fins i
tot poden ser d’una classe completa. Això sí, només es
permet un treball per persona o grup.

ELS ESTUDIANTS AMERICANS, d’entre 14 i 21 anys —ex-
cepte universitaris— de qualsevol Estat, estan convidats
a participar en aquesta edició de manera coordinada amb
un centre escolar espanyol o portuguès–creant equips
mixts de treball–, o individualment, aportant una perspec-
tiva d’origen americà a la relació amb el continent europeu.
El jurat valorarà aquestes iniciatives conjuntes promogu-
des pels tutors i pels centres docents.

Tasca

Requisits de participació

EL TEMA DE L’OBRA ha de tractar sobre el teu entorn humà
o geogràfic i àrea de coneixement. El projecte ha d’estar
vinculat amb l’entorn dels autors, és a dir, amb el vostre
entorn vital proper.

EL FORMAT és lliure. Treballs escrits, presentació multimèdia,
desenvolupament d’una pàgina web, blog, vídeo, àudio, fo-
tografia, obres d’art, textos dramatitzats… Pots presentar
el projecte de la manera que més s’adeqüi al teu estil. Tot i
així, els projectes han d’ajustar-se a les limitacions següents:
no ha d’excedir de 100 pàgines a doble espai; en cas de pre-
sentacions tridimensionals (exposició, format dramatitzat,
etc.), es prega no enviar l’objecte en si, sinó una documen-
tació fotogràfica amb un informe per escrit.

Tots els treballs han de portar un informe de procedi-
ment.

TOTES LES FONTS D’INFORMACIÓ UTILITZADES en el tre-
ball, així com adopcions de contingut i cites literals (fins i
tot les obtingudes a Internet), han d’estar assenyalades
convenientment en l’apartat de bibliografia. El tipus i l’abast

de l’ajuda del tutor o tutora hauran d’indicar-se en el for-
mulari de participació. Com a participant hauràs d’estar
disposat a explicar el teu treball enfront del jurat, si cal.

DIGUE’NS EL QUE HAS APRÈS en acabar de fer el treball.
Redacta unes conclusions.

EN DEFINITIVA, cal presentar: 

• Treball imprès o en un altre format.

• Informe de procediment (si el treball no és imprès, aquest
informe ha de contenir les fonts d’informació o biblio-
grafia i les conclusions).

• Una còpia digital del treball i de l’informe de procedi-
ment.

LA DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ de les obres a concurs és el
dia 18 d’agost de 2014. Es prendrà en consideració la data
del mata-segells.



Premis

Podràs emportar-te premis en metàl·lic i, sobretot, tindràs
l’oportunitat de participar en una de les Acadèmies Eustory.
En aquesta convocatòria extraordinària els estudiants que
no tinguin residència a Espanya o Portugal no s’inclouran,
en principi, com a candidats a les Acadèmies Eustory. 

Acadèmies Eustory: seminaris organitzats i finançats per
l’organització Eustory i que tenen lloc a tot Europa. Els gua-
nyadors dels diferents certàmens tenen l’oportunitat de
viatjar a un d’aquests seminaris i debatre i investigar sobre
un tema en concret durant una setmana. Tindràs totes les
portes obertes per poder investigar sobre un tema específic
i coneixeràs altres països i nous companys de tots els ra-
cons europeus.

Prémios Alunos / Tutor: 
1 primer premi de 2.500 € alumnes / 1.250 € tutor
4 segons premis de 1.000 € alumnes / 500 € tutor
5 tercers premis de 500 € alumnes / 250 € tutor

10 accèssits de 200 € alumnes / 100 € tutor

Enviament:
• Emplena el formulari de participació a  

www.eustory.es
• Envia el treball a l’adreça de correu postal següent:

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

Qui som?

Eustory. «Aprendre investigant» és el concepte bàsic que
subjeu en totes les competicions d’Eustory. Cada any, molts
joves dels països membres d’Eustory emprenen un viatge
cap a la història, endinsant-se en nombrosos i diversos te-
mes. 

Els estudiants examinen i consideren la història des de
diferents perspectives i discorren les seves pròpies conclu-
sions, s’alliberen a si mateixos dels prejudicis freqüentment
establerts i desenvolupen l’habilitat de pensar amb judici
crític. En aquest sentit, senten les bases d’una participació
activa en la societat civil.

Impulsat per la Fundació Körber-Stiftung d’Alemanya,
Eustory és una organització europea d’organitzacions civils
independents que organitza concursos d’història per a
joves europeus i que:

• Ofereix un espai on establir trobades i facilita el diàleg
sobre la història i el futur d’Europa mitjançant seminaris
internacionals per a joves.

• Fomenta la rellevància de la història per a un futur euro-
peu comú a través de conferències i seminaris interna-
cionals.

• Proporciona material de debat sobre la història d’Europa
a través de les seves publicacions.

• Compta amb la participació d’associacions i estudiants
de Suècia, Noruega, Estònia, Finlàndia, Rússia, Lituània,
Dinamarca, Regne Unit, Polònia, Bielorússia, Alemanya,
Bèlgica, República Txeca, Ucraïna, Eslovàquia, Suïssa,
Eslovènia, Romania, Sèrbia, Bulgària, Itàlia, Àustria,
França, Letònia i Espanya.

RMR. La Real Maestranza de Caballería de Ronda és una
entitat sense ànim de lucre fundada el 1573. Entre les seves
finalitats es troben la conservació i difusió del seu patrimoni
històric i documental, el foment de la recerca, la concessió
de premis i beques universitàries, el manteniment de l’escola
d’equitació més antiga d’Espanya i l’organització d’activitats
culturals d’interès general.



www.rmcr.org

Consulta’n les bases a:

www.eustory.es
concurso@eustory.es

Segueix-nos a:


