Guia de l'estudiant
Aquí trobaràs tota la informació necessària per a conèixer-nos millor.

Modalitat de les classes
Classes presencials
•

Seu FICB (classes de dilluns a dissabte)

C/Elisabets 10,

08001,

Barcelona

(Metro:

L1/L2

Universitat;

L2/L3

Pl.

Catalunya)

Les aules s’han adaptat per complir amb les mesures de prevenció i seguretat COVID-19:
•
•
•
•

Distància entre taules
Ventilació de les aules
Utilització de mascareta
Gel hidroalcohòlic

Classes en línia
Es realitzen en directe a través de la plataforma Zoom en l’horari indicat. Una setmana abans del
començament de les classes, es donaran instruccions de com accedir a l’aula virtual amb un ID i una guia
d’utilització.

Classes semipresencials
•
•

75% en directe a través de la plataforma Zoom en l’horari indicat.
25% a la seu de la FICB.

Una setmana abans del començament de les classes, s’indicaran les dates de les classes virtuals i les classes
presencials, amb instruccions d’accés i ubicació de l’aula.

Materials
Recomanem adquirir el material abans de l’inici del curs: https://www.alibri.es/escuelas/fundacioinstitut-confuci-de-barcelona. Si estàs inscrits a un curs de 120h i solament et planteges cursar un semestre,
en el cas que hi hagués dos llibres, per favor adquireix només el primer.

Plataforma Edvoice
Els alumnes de la FICB tenen accés a una plataforma de comunicació i
docència
(https://www.additioapp.com/es/edvoice/) a la qual es podrà descarregar el contingut del curs, material
complementari, notes de seguiment i rebre notificacions generals de la FICB. Una setmana abans de
l’inici del curs, rebràs un correu amb instruccions sobre com registrar-te i accedir al curs.

Avaluació
Per a obtenir el certificat acreditatiu del curs, hauràs d'obtenir una nota superior a 6/10 en el butlletí de
notes final. S'utilitzaran els següents barems per a calcular la nota final:
- Examen escrit 50%
- Examen oral 30%
- Participació 10%
- Deures 10%

Matèria optativa
Els alumnes de secundària (ESO) que es matriculin en un curs de 120h anuals poden obtenir el
reconeixement d'aquesta formació com a matèria optativa de segona llengua estrangera.
Per a més informació consultar el punt 1.3.4 del document següent:
Reconeixement de la Segona Llengua Estrangera cursada fora del centre (PDF)

Calendari acadèmic
El segon semestre inicia el 7 de febrer i finalitza el 4 de juny.
Descàrrega aquí el calendari acadèmic.

Consultes
Si tens qualsevol altra consulta, no dubtis a contactar amb nosaltres a través
fundacion@confuciobarcelona.es o a través del telèfon 937688927. Estarem encantats d'atendre't!
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