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ACTIVIDAD B1.1
Escribe un mensaje electrónico (80 palabras) a José, tu amigo español que vive en Atenas, para
proponerle que te acompañe al concierto de guitarra de Sanja Plohl.
¡OJO! No uses tu nombre original. Puedes firmar como Jorge o María.

Actividades Culturales
14.12.2012, 19.30 h.
Concierto de Guitarra de Sanja Plohl
I Premio del II Festival Internacional de la Guitarra de
Sevilla
En el marco de la colaboración del Instituto Cervantes de
Atenas con el Festival Internacional de la Guitarra de
Sevilla, acogemos a la ganadora del primer premio de la
segunda edición de este concurso, la eslovena Sanja Plohl,
una de las guitarristas clásicas más destacadas de su
generación.
Salón de Actos del Instituto Cervantes de Atenas,
Mitropóleos 23.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Está prohibida la entrada una vez empezado el concierto.
Entradas se estarán repartiendo desde las 18.45 h.

ACTIVIDAD B2.1
Eres profesor/a de música en el conservatorio de Atenas y quieres organizar un festival de música y
canto. Escribe una carta (100 palabras) a Sanja Plohl para convencerla de que participe gratis en el
festival de tu escuela.
¡OJO! No uses tu nombre original.

ATENCIÓN
 Escribe tus respuestas en la Hoja de
Respuestas n° 2 [ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 2].

 Intenta realizar todas las actividades.
 Dispones de 85 minutos para terminar esta parte del examen.

Κ Π γ / Examen de español

Noviembre 2013

ACTIVIDAD B1.2
A tu amigo Pedro que está cursando un semestre Erasmus en la Facultad de Filosofía le encanta la
pintura. Le escribes un mensaje electrónico (80 palabras) para invitarlo a participar en el concurso de
pintura mural que organiza la Facultad.
¡OJO! No uses tu nombre original. Puedes firmar como Jorge o María.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ
για τους φοιτητές της Φιλοσοφικής

Για να γιορτάσει τα 25 χρόνια λειτουργίας του κτηρίου στην
Πανεπιστημιούπολη, η Φιλοσοφική Σχολή αποφάσισε να
βάλει λίγο χρώμα στις πιο σκοτεινές γωνιές της!
Η Κοσμητεία προκηρύσσει διαγωνισμό τοιχογραφίας,
ανοιχτό σε όλους τους φοιτητές της Φιλοσοφικής.
Σας καλούμε όλους να αναπτύξετε τη φαντασία
και το ταλέντο σας!
Όποιος θέλει να συμμετάσχει, θα πρέπει μέχρι τις 30
Νοεμβρίου να υποβάλει στο γραφείο της Κοσμητείας σχέδιο (μακέτα). Η κριτική επιτροπή, που
αποτελείται από τους Ιστορικούς της Τέχνης των Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας και
Θεατρικών Σπουδών, θα επιλέξει τα σχέδια που θα κοσμήσουν τους προεπιλεγμένους τοίχους. Αν
υπάρξουν περισσότερες επιτυχημένες συμμετοχές, θα τεθούν σε ψηφοφορία, ώστε τον τελικό
λόγο να τον έχουν οι φοιτητές.
Το θέμα είναι ελεύθερο. Μπορεί να είναι εντελώς πρωτότυπη σύνθεση, συμπεριλαμβανομένων
γκράφιτι, ή οποιαδήποτε σύλληψη με αφορμή ένα υπαρκτό έργο τέχνης ή μνημείο πολιτισμού από
οποιαδήποτε περίοδο της παγκόσμιας δημιουργίας.
Η κρίση δεν μας επιτρέπει να δώσουμε αμοιβή στους νικητές του διαγωνισμού, αλλά θα
διαθέσουμε τα υλικά και τα έργα τους θα είναι επώνυμα (εκτός αν οι ίδιοι δεν το θέλουν) και θα
προβληθούν στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας μας και σε όσα ΜΜΕ ενδιαφερθούν. Ένας από
τους στόχους αυτής της πρωτοβουλίας άλλωστε είναι να λειτουργήσει ως αντίδοτο στην κρίση και
στην όλο και πιο έντονα προβαλλόμενη εικόνα μιας κοινωνίας που δεν παράγει τίποτα. Η
Φιλοσοφική θα παραγάγει τέχνη.
Οι τοιχογραφίες θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση στα πλαίσια του εορτασμού για τα 25
χρόνια του κτηρίου, τα οποία συμπληρώνονται την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.
Ευχόμαστε να συμμετάσχουν πολλοί από σας με έμπνευση και ενθουσιασμό!

ACTIVIDAD B2.2
Has decidido participar en el concurso de pintura mural de la Facultad de Filosofía de la Universidad de
Atenas. Teniendo en cuenta la información que has leído en la revista universitaria, escribe una carta
(100 palabras) al Comité para presentar tu idea.
¡OJO! No uses tu nombre original.
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