
BASES DEL CONCURS PONT A LA XINA A BARCELONA 2022 
 

INTRODUCCIÓ 

La FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA celebrarà el concurs Pont a la Xina a Barcelona 2022 
en modalitat presencial.  

CLÀUSULA 1.- ENTITAT ORGANITZADORA 

1.1. FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA (FICB) amb domicili social a Barcelona, al  
C/Elisabets, 10 planta baixa i primera i CIF G65442014, organitza el CONCURS PONT A LA XINA A 
BARCELONA. 
 

CLÀUSULA 2.- CONCURS 

2.1. En què consisteix el concurs? 

El concurs es desenvoluparà en modalitat presencial a la seu de la FICB (C/Elisabets, 10, 08001, 
Barcelona).  

El concurs es divideix en tres fases: 

1. Discurs en xinès (2 minuts màxim). 
2. Ronda de preguntes sobre cultura o llengua xinesa (4 preguntes d’elecció múltiple). 
3. Representació d’arts culturals xineses (3-5 minuts). 

2.2. Categories 

1. Universitària: els concursants d’aquesta categoria participen en les tres fases del concurs:                       
1. Presentació en xinès, 2. Ronda de preguntes sobre cultura xinesa, 3. Representació d’arts culturals 
xineses. 

2. Secundària: els concursants d’aquesta categoria participen en les tres fases del concurs:                           
1. Presentació en xinès, 2. Ronda de preguntes sobre cultura xinesa, 3. Representació d’arts culturals 
xineses. 

3. Amateur: els concursants d’aquesta categoria participen només en la part artística:                                        
3. Representació d’arts culturals xineses. La FICB es reserva el dret de realitzar una selecció de les 
actuacions que participaran en la categoria Amateur. 

 

 

2.3. Públic 

El concurs es durà a terme amb públic. Per raons d’aforament, es requerirà inscripció prèvia per assistir 
com a públic al concurs. 

 



CLÀUSULA 3.- FORMA DE PARTICIPAR I REQUISITS D’INSCRIPCIÓ 

3.1 Requisits 

Els participants del concurs hauran de tenir la nacionalitat espanyola i estar domiciliats a Catalunya. 
A més, la llengua materna dels concursants no podrà ser el xinès i haurà d’haver nascut i haver-se 
escolaritzat fora de la Xina.  

1. Universitaris: obert a estudiants universitaris d’entre 18 i 30 anys (nascuts entre l’1 de juliol 
del 1992 i l’1 de juliol de 2004). Els concursants han de presentar una còpia de la matrícula 
universitària en el moment de la inscripció.  
 

2. Secundària: obert a estudiants d’entre 15 i 20 anys (nascuts entre l’1 d’octubre de 2002 i l’1 
d’octubre de 2007). 
 

3. Amateur: obert a participants d’entre 10 i 65 anys. Els concursants que, per qüestions d’edat 
o d’estudis, no compleixin els requisits per participar en el Grup de Secundària o en  
l’Universitari, podran participar en la Categoria Amateur. 

Tots els concursants participaran en les tres fases de manera individual, a excepció dels participants 
Amateur, que poden concursar individualment o en grup en la representació artística. 

Els participants poden utilitzar material audiovisual de suport pel seu discurs (fotografies, presentació 
de PPT, etc.). Aquests materials s’hauran d’enviar juntament amb la inscripció del concursant i hauran 
de ser validades per l’organització. 

3.2. Participació i termini 

El concurs PONT A LA XINA A BARCELONA tindrà lloc el divendres 6 de maig del 2022 a les 17:00h a 
la seu de la FICB (C/Elisabets, 10, 08001, Barcelona). 

Per participar en el concurs és necessari complir els requisits, a més s’ha de: 

1. Omplir el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ EN LÍNIA abans del 20 d’abril del 2022. 
2. Enviar mitjançant WeTransfer els materials necessaris per a l’actuació, si n’hi ha (música, 

presentació de PPT, o altres) al correu de  fundacion@confuciobarcelona.es.  

3.3 Criteris de puntuació 

Un jurat, format per quatre professors/es de xinès de la FICB, valorarà i puntuarà cada actuació per 
determinar els guanyadors de les categories d’universitaris i secundària. 

1. El discurs tindrà una valoració màxima de 5 punts. El jurat valorarà la fluïdesa, la pronunciació, 
la gramàtica, el lèxic i la coherència. El temps total serà de 2 minuts, es restaran 0,2 punts per 
cada 30 segons de més. 
 

2. Les preguntes sobre cultura i llengua xinesa es valoraran sobre un total de 2 punts, cada 
resposta correcta val 0,5 punts. 
 

3. El talent artístic es valorarà sobre el total de 3 punts. El jurat valorarà el grau de dificultat de 
la representació, el contingut, etc. La duració de l’actuació artística haurà de durar entre 3 i 
com a màxim 5 minuts. Es restaran 0,2 punts per cada 30 segons de més. 



La puntuació total dels concursants serà sobre 10 punts. Els concursants que aconsegueixin més 
punts en les categories d’universitaris i de secundària seran els guanyadors del primer premi en la 
categoria corresponent. 

Al final del concurs es realitzarà un recompte dels punts obtinguts i es comunicaran els guanyadors i 
premis per categoria.   

Els certificats i premis materials s’entregaran als guanyadors el dia del concurs. 

3.4. Premis 

3.4.1 Categoria Universitària 

Primer premi:  

Certificat de guanyador del primer premi del Concurs Pont a la Xina a Barcelona 2022 en la categoria 
Universitària; Curs de xinès de 60h a la FICB durant el curs acadèmic 2021-22 o 2022-23; Possibilitat 
de participar a la final nacional del Concurs Pont a la Xina; Selecció de llibres de llengua i cultura xinesa. 

Segon premi:  

Certificat de guanyador del segon premi del Concurs Pont a la Xina a Barcelona 2022 en la categoria 
Universitària; Selecció de llibres de llengua i cultura xinesa. 

Tercer premi:  

Certificat de guanyador del tercer premi del Concurs Pont a la Xina a Barcelona 2022 en la categoria 
Universitària; Selecció de llibres de llengua i cultura xinesa. 

Resta de concursants:  

Certificat de participant en el Concurs Pont a la Xina a Barcelona 2022 en la categoria Universitària; 
Un obsequi. 

3.4.2 Categoria de Secundària 

Primer premi: Certificat de guanyador del primer premi del Concurs Pont a la Xina a Barcelona 2022 
en la categoria de Secundària; Curs de xinès de 60h a la FICB durant el curs acadèmic 2021-22 o 2022-
23; Possibilitat de participar en la final nacional del Concurs Pont a la Xina; Selecció de llibres de llengua 
i cultura xinesa. 

Segon premi: Certificat de guanyador del segon premi del Concurs Pont a la Xina a Barcelona 2022 en 
la categoria de Secundària; Selecció de llibres de llengua i cultura xinesa. 

Tercer premi: Certificat de guanyador del tercer premi del Concurs Pont a la Xina a Barcelona 2022 en 
la categoria de Secundària; Selecció de llibres de llengua i cultura xinesa 

Resta de concursants: Certificat de participant en el Concurs Pont a la Xina a Barcelona 2022 en la 
categoria de Secundària; Un obsequi. 

3.4.3 Categoria Amateur 

Tots els concursants de la categoria Amateur del Concurs rebran un certificat de participació del 
Concurs Pont a la Xina a Barcelona 2022 en la categoria Amateur i un obsequi. 



CLÀUSULA 4.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

De conformitat amb l'establert al REGLAMENT (UE) 2016/679 del 27 d'abril del 2016, i la Llei Orgànica 
3/2018 de Protecció de dades i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals 
proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de FUNDACIÓ INSTITUT 
CONFUCI DE BARCELONA, per tal de participar en el concurs "Pont a la Xina" a no ser que se’ns 
manifesti el contrari. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i, si 
s’escau, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del DNI a la següent 
adreça: C/Elisabets, 10 planta baixa i primera 08001 BARCELONA o bé enviant-ho per correu electrònic 
a dpd.fundacion@confuciobarcelona.es 

CLÀUSULA 5.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT 

5.1. S'informa els possibles participants que el fet de participar en el concurs implica l'acceptació 
íntegra de les Bases que estan a disposició dels participants a la pàgina web de la FICB: 
www.confuciobarcelona.es 

5.2. FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA es reserva el dret de modificar les bases del 
concurs, parcialment o totalment, en qualsevol moment. Així mateix, també es reserva el dret 
d'anul·lar el concurs o deixar el premi desert en cas de detectar-se alguna irregularitat. 

5.3. FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA es reserva el dret d'excloure de la participació en 
el concurs aquells participants que consideri que estan incomplint qualsevol condició de participació 
inclosa a les Bases. L'exclusió d'un participant per causa motivada, comporta la pèrdua de tots els 
drets derivats de la seva condició com a tal. 

5.4. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes Bases donarà lloc a la desqualificació 
consegüent del participant. A títol enunciatiu, però no limitatiu, s'entendrà que es produeix abús o 
frau, quan un participant s'inscrigui al concurs utilitzant una identitat falsa o identitats de tercers sense 
el seu consentiment. 

5.5. FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA queda eximida de qualsevol responsabilitat si hi ha 
algun error en les dades facilitades pel mateix guanyador que n'impedeixi la identificació. 

CLÀUSULA 6.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT 

FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA queda expressa i totalment exonerada de qualsevol 
responsabilitat, en relació amb el guanyador del concurs derivat de qualsevol accident, sinistre, succés 
o incidència que es pugui produir durant la seva representació o durant el lliurament dels premis. 

CLÀUSULA 7.- DRETS D’IMATGE I DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA informa que durant les activitats que es derivin de la 
participació en el concurs i de l'atorgament dels premis es tractaran les fotografies i/o vídeos 
realitzats, podent ser difosos per qualsevol dels mitjans de comunicació i xarxes socials habituals de 
FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA. 

FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA es reserva el dret a publicar el nom i la foto dels 
guanyadors, amb finalitats promocionals, a qualsevol mitjà de comunicació, sense que generi dret a 
favor dels guanyadors a rebre una contraprestació. 



Les dades personals recollides dels participants del concurs seran incloses al Registre d'activitats de 
tractament titularitat de FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA. 

En acceptar el premi, el participant guanyador haurà de consentir i autoritzar a FUNDACIÓ INSTITUT 
CONFUCI DE BARCELONA la utilització de la seva imatge i el seu nom a la publicitat o promoció per 
qualsevol mitjà, en particular, per mitjans impresos, radiofònics, televisius, o per Internet. 

Les autoritzacions regulades en aquesta clàusula tenen caràcter gratuït i es concedeixen amb abast 
mundial, pel termini màxim de durada dels drets i per a qualsevol modalitat, suport i format 
d’explotació. 

CLÀUSULA 8.- MISCEL·LÀNIA 

Modificacions i/o annexos: FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA es reserva el dret a realitzar 
modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, sempre que aquestes 
estiguin justificades o no perjudiquin els participants, i es comuniqui degudament a aquests. 

FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA no assumeix la responsabilitat de respondre dels casos 
de força major (com vagues, temps, etc.) que puguin impedir als participants el correcte compliment 
del timming del Concurs. 

En cas que el Concurs no es pogués dur a terme o fos necessari suspendre'l per frau detectat, errors 
tècnics o qualsevol altre motiu, FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA es reserva el dret de 
cancel·lar, modificar o suspendre'l. 

CLÀUSULA 9.- LLEI APLICABLE: 

Aquestes bases estan subjectes a la legislació espanyola. 

CLÀUSULA 10. ACCEPTACIÓ 

La participació en el concurs implica l'acceptació íntegra per part dels participants de les presents 
bases legals. 

 

Publicat a Barcelona, el 22 de març del 2022. 


