
 

Concurs Pont Xinés 2020 
  
 
Què és el concurs Pont Xinés? 
 
L'objectiu principal del concurs Pont Xinés és ampliar la difusió de la llengua xinesa, despertar l'interés per 
l'aprenentatge de l'idioma entre els joves i consolidar el coneixement de la llengua i la cultura xineses. En aquest concurs, 
els estudiants podran demostrar el seu nivell lingüístic, així com els seus coneixements de la cultura i les seues habilitats 
artístiques, entre altres. Els qui aconseguisquen la victòria en la fase local passaran a la final nacional i els finalistes 
d'aquesta  passaran a la fase mundial, que tindrà lloc a la Xina.  
 
Aquest concurs, promogut per la Seu Central dels Instituts Confuci (Hanban), l'ambaixada  de la República Popular de 
la Xina a Espanya, al costat dels Instituts Confuci; convoca per a enguany la celebració del XIX Concurs Mundial Pont 
Xinés per a alumnat universitari i el XIII Concurs Mundial Pont Xinés per a alumnat  d'ensenyament secundari.  
 
La fase local del concurs Pont Xinés se celebrarà el dia 30 de maig 2020 a les 17h. en modalitat online. 
 
En què consisteix el concurs? 
Per a alumnat d'ensenyament  secundari (ESO – Batxillerat) i universitària. 
El concurs està dividit en tres parts: 
1. Discurs en xinés sobre el lema del concurs “ESTUDIA XINÉS I CONSTRUEIX EL TEU FUTUR” “携手汉语，

筑梦未来” o "VOLA ALT AMB EL XINÉS" "追梦中文，不负韶华" (secundària i batxillerat) / “UN MÓN, 

UNA FAMÍLIA” “天下一家” (universitària), relacionat amb la llengua i/o cultura xineses. Tindrà una duració 
de 2 minuts i no es podrà llegir cap text. Puntuació: 5 punts. 

  
2. Ronda de 4 preguntes sobre cultura i llengua xineses. Puntuació: 2 punts (0,5 cada pregunta). 

  
3. Vídeo d'actuació d'art i cultura xineses (música, cant, dansa, poesia, cal·ligrafia, arts marcials, pintura, 

etc.). Aproximadament 3-4 minuts. S'enviarà aquest vídeo amb l'actuació, que podrà ser editat, abans del dijous 
28 de maig de 2020, per wetransfer , a instituto.confucio@uv.es  i que es projectarà durant el concurs. Puntuació: 
3 punts. 

  
Per a amateurs i infantil (menors de 15 anys). 
Podran participar, fora de concurs, amb una actuació artística (2-3 minuts). La participació podrà ser individual o en 
grup. L'actuació ha de guardar relació amb la cultura xinesa. S'enviarà aquest vídeo amb l'actuació, que podrà ser editat, 
abans del dijous 28 de maig de 2020, per wetransfer , a instituto.confucio@uv.es  que es projectarà durant el concurs. 

Amateurs i infantil Estudiants de secundària i 
batxillerat  Estudiants de nivell universitari 

De 5 a 14 anys d'edat i participants 
que no entren dins de les categories 
“secundària i batxillerat” o 
“universitària” 

De 15 a 20 anys d'edat 
(Nascuts després del 01 
d’octubre de 2000 i abans 
del 01 d’octubre de 
2005). 

De 18 a 30 anys d'edat (Nascuts després del 
01 de juliol de 1990 i abans del 01 de juliol 
de 2002). Requisit imprescindible estar 
matriculat en una universitat. 

Fase local del concurs Fase local, nacional i 
mundial 

Fase local, nacional i mundial 

  
Inscripció 
 
Podran participar estudiants de nacionalitat espanyola la llengua materna dels quals no siga el xinés i no hagen estat 
escolaritzats a la Xina. 
La inscripció és gratuïta i, per a participar, cal inscriure's en www.instituto-confucio.com i emplenar degudament el 
següent formulari i enviar-lo juntament amb la documentació a: instituto.confucio@uv.es abans del 25 de maig  de 
2020.  
 
Enviar, a través de WeTransfer , el vídeo de la teua actuació artística, que podrà ser editat, al correu 
instituto.confucio@uv.es abans del dijous 28 de maig de 2020: 
 
Per a una millor visualització el vídeo ha de complir aquestes característiques tècniques: 

 Enregistrament en horitzontal. 
 Resolució del vídeo: 720p HD o 1800p HD (són vàlides els enregistraments amb mòbil) 
 Duració màxima: 5 minuts 

https://youtu.be/97GwhIhmFBY
http://www.instituto-confucio.com/
https://www.uv.es/confucio/Pont-xines/2020/Puente_chino_inscripcion2020.pdf
mailto:instituto.confucio@uv.es
mailto:instituto.confucio@uv.es


 
 Està permesa l'edició del vídeo 
 A l'inici del vídeo, has de dir la següent frase: “Sóc (nom complet) participant del Concurs Pont Xinés en 

l'Institut Confuci de la Universitat de València del 30 de maig de 2020” 
 
Documentació 
 

Categories secundària i universitària: 
• DNI i/o passaport (còpia escanejada) 
• 1 foto recent de grandària carnet escanejada 
• Justificant de matrícula del centre d'ensenyament 
• Acreditació de coneixements de xinés 

  
Documentació per a amateurs/infantil: 

• DNI i/o passaport (fotocòpia o original escanejat) 
• 1 foto recent de grandària carnet escanejada 

  
Premis i guanyadors 
 
El primer premi de la categoria universitària i de la de secundària rebran un CURS QUADRIMESTRAL GRATUÏT 
per al curs 2020/2021 en l'Institut Confuci de la Universitat de València. 
 
D'altra banda, la resta de participants rebran un detall com a agraïment a la seua participació, que s'entregarà al setembre 
de 2020 en les nostres oficines. 
El primer premi de la categoria universitària i el primer premi de la categoria secundària de la fase local, celebrada a 
València, participaran en la final nacional que organitza la Fundació Institut Confuci de Barcelona , diumenge 14 
de juny de 2020, de 10:00 a 14:00 h. en modalitat online. 
  
Només els qui hagen obtingut el primer premi de la fase nacional a Espanya, del grup d'estudiants universitaris i del 
grup d'estudiants de secundària i batxillerat, podran concursar en la final a la Xina quan s'anuncie, en dates encara per 
confirmar. 
  
Preparació del concurs: 
El professorat de l'Institut Confuci de la Universitat de València   ajudarà a aquells que desitgen en la preparació de les 
proves de manera gratuïta.  (Contactar amb instituto.confucio@uv.es). 
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