
I CERTAME LITERARIO DE RELATO HISTÓRICO 

         

O certame está organizado polos departamentos de Ciencias Sociais, Lingua Galega e Normalización 

Lingüística do IES de Mos e conforman o xurado do concurso. 

Os relatos deberán ser orixinais e inéditos.  

O relato ten que vir presentado por un título e polo contexto histórico en que se desenvolve. 

O contexto histórico escollido deberá ser anterior ao s. XXI. 

Poderán presentarse ao concurso todo o alumnado do IES de Mos, docentes e PAS. 

A lingua do relato será o galego.  

A ambientación histórica e a ausencia de anacronismos serán tidos en conta polo xurado á hora de valorar 

as obras literarias.  

A extensión mínima dos relatos será dunha páxina e a máxima de tres páxinas. 

Haberá tres categorías:  

Categoría A: 1º, 2º e 3º da ESO.  

Categoría B: 4º da ESO, 1º e 2º de Bacharelato. 

Categoría C: profesorado e PAS.  

Premios: en cada categoría nomearase un relato gañador e outro finalista. Eventualmente poderá haber 

unha ou dúas mencións especiais por categoría.  

Categoría A: 

1º Premio: un diploma, un agasallo e un vale de 50 euros na librería Arte e Ciencia de Mos. 

2º Premio: un diploma, un agasallo e un vale de 30 euros na librería Arte e Ciencia de Mos. 

Categoría B: 

1º Premio: un diploma, un agasallo e un vale de 50 euros na librería Arte e Ciencia de Mos. 

2º Premio: un diploma, un agasallo e un vale de 30 euros na librería Arte e Ciencia de Mos. 

Categoría C: 

1º Premio: un diploma e un agasallo. 

2º Premio: un diploma e un agasallo. 

Os nomes das persoas vencedoras e finalistas serán comunicados na semana das Letras Galegas.  

Os relatos presentaranse baixo pseudónimo. Presentaranse nun sobre pechado co nome do relato no 

exterior e a categoría na que concursa. No interior figurará o pseudónimo e nome real da persoa autora do 



relato. 

O prazo de presentación comeza no día de publicación das presentes bases e remata o 14 de abril. As 

obras depositaranse nunha caixa situada en Conserxería.  

O xurado resérvase o dereito a desestimar todo aquel relato que, baixo o seu xuízo, vulnere o respecto á 

dignidade da persoa, que sexa discriminatorio, xenófobo, racista, pornográfico, ou que atente contra a 

xuventude ou infancia. 

Calquera cuestión suscitada que non se encontre contemplada nas presentes bases, será resolta a criterio 

da organización do concurso e o xurado do mesmo. 

A participación neste concurso leva implícita aceptación destas bases e do fallo do xurado. 

AGRADECEMOS A COLABORACIÓN DA ANPA DO IES DE MOS 


