Joventut : Concurs ´Pont a Xina´ 2015
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Administració Pública
Tipus entrada al calendari: Joventut
Temàtica activitat del calendari: Concurs d'idiomes
Tags: ESO, Idiomes, concurs, estranger, universitat
Dates de realització

Del dijous 19 de febrer de 2015 al dilluns 16 de març de 2015
Dates d'inscripció

Del dijous 19 de febrer de 2015 al dilluns 16 de març de 2015
Descripció

Amb l'objectiu d'ampliar la difusió del xinès mandarí, despertar el seu interès entre els joves
espanyols i consolidar el coneixement de la llengua i la cultura xineses, l'Ambaixada de la
República Popular Xinesa a Espanya, junt als Instituts Confuci de Barcelona, Madrid, la
Universitat de Granada, la Universitat de València, la Universitat de Lleó i la Universitat de
Las Palmas de Gran Canarias, entre altres institucions educatives d'Espanya, convoca per a
aquest any 2015 dos concursos:
XIV Concurs Universitari Mundial Pont a Xina, per menors de 30 anys que no tinguin
nacionalitat xinesa. Se celebrarà el 20 de març a les seus dels Instituts Confuci d'Espanya.
Inclou:
- Discurs de 2 minuts
- Ronda de 5 preguntes
- Representació d'arts culturals xineses en 3 minuts
- VIII Concurs del Xinès per alumnes de Secundària, de entre 14 i 18 anys, que no tinguin
nacionalitat xinesa
DOTACIÓ
Els guanyadors a nivell nacional (Semifinals) tindran prioritat a l'hora d'aconseguir una plaça
de la beca de l'Institut Confuci i viatjaran a Xina per a representar el seu país a la gran final
internacional del concurs.
Més informació en els diferents Instituts Confuci d'Espanya: Barcelona, Madrid, la Universitat
de Granada, la Universitat de València, la Universitat de Lleó i la Universitat de Las Palmas de
Gran Canaria.
Font: Informajoven
Públic objectiu:
Concurs universitari: menors de 30 anys.

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Concurs educació secundària: entre 14 i 18 anys.

Localització i contacte
Embajada de la República Popular China
C/ Arturo Soria Nº 113
28043 Madrid
Madrid
Telèfon: 915 19 42 42
Informació addicional: http://institutoconfucio.ugr.es/pages/concursos-y-premios/concurso_puente_chino/...
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://barcelonesjove.net/node/68162
Data del document:

4.03.2015
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