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CONCURS DE RELATS D’HISTÒRIA-FICCIÓ 

 Junt amb les roses, els llibres i la literatura són dos dels grans pilars de la diada 

de Sant Jordi. Per aquest motiu, des del departament de Geografia i Història, us 

animema que sigueu els creadors dels vostres propis relats.  

Un dels gèneres literaris més estesos i populars és la ciència ficció, la 

representació d’històries que imaginen les repercussions dels avenços científics o 

tecnològics en una societat futura. La nostra proposta és similar, però nosaltres us 

oferim el repte d’imaginar relats que tinguin com a eix principal la Història amb 

majúscules.  

Us donem l’oportunitat de crear textos imaginant què hagués succeït si els 

esdeveniments històrics haguessin estat uns altres o si fos possible barrejar 

personatges o fets del passat. Què hagués passat si mai s’hagués inventat el foc? Com 

hagués canviat l’Edat Mitjana si haguessin existit els cotxes i els avions? Què hagués 

succeït si Europa hagués estat colonitzada pels africans? I si Lluís Companys no hagués 

estat afusellat, les forces franquistes haguessin estat aturades i hagués triomfat la II 

República Espanyola?... 

 

BASES DEL CONCURS 

1. S’ha de realitzar un relat històric, però inventat, alterant els esdeveniments del 

passat i imaginant situacions o desenllaços diferents als quals realment van ocórrer 

o podien haver ocorregut.  

2. El relat serà fictici, però es valorarà la credibilitat del mateix; és a dir, tot i que el 

text que creeu sigui fruit de la vostra imaginació ha de basar-se en fets o 

personatges que puguin ser creïbles o que poguessin ser-ho en bona part, sempre 

amb un rerefons històric veraç. 
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3. També es valorarà l’originalitat, la correcta expressió escrita i que mantingui una 

composició adequada, amb inici, desenvolupament i desenllaç.   

4. El relat ocuparà com mínim la cara d’un full en blanc i com a màxim les seves dues 

cares, escrit a ordinador.  

5. Es farà servir un tipus de lletra de mida 12 de tipus Calibri. Els paràgrafs tindran un 

interlineat d’1’5. 

6. El relat haurà de tenir un títol, que pot destacar respecte a la resta del text. 

7. El text haurà de lliurar-se dins d’un sobre. Per la part de fora s’haurà d’escriure 

“CONCURS DE RELATS D’HISTÒRIA FICCIÓ”, el curs acadèmic (2017-2018), el grup 

(p.ex. 3r d’ESO) i un pseudònim. Dins del sobre, a part del relat, s’haurà d’incloure 

un paper tancat repetint allò anterior, però enlloc d’indicar el pseudònim s’indicarà 

el nom i cognoms reals.  

8. Els relats s’entregaran als respectius professors del departament de Geografia i 

Història. 

9. La data límit del lliurament serà  el dia 13 d’abril.  

10. Els relats rebuts seran llegits i valorats pels components del departament de 

Geografia i Història segons els criteris dels punts 2 i 3 i anunciaran la seva 

deliberació el dia de la festa de Sant Jordi. 

11. S’estableixen 3 categories: 

 1r CICLE: 1r i 2n d’ESO 

 2n CICLE: 3r i 4t d’ESO 

 BATXILLERAT: 1r i 2n de BATXILLERAT 
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12. Hi haurà un guanyador per categoria. El lliurament del premi, com anteriorment, es 

durà a terme el mateix dia de la festa de Sant Jordi.  

13. Tots els drets quedaran reservats per a l’institut i els relats guanyadors podran ser 

publicats a la revista de l’institut.  

 

 

MOLTA SORT i BON RELAT ! 

 

 


