
	

ACTIVITATS	COMPLEMENTÀRIES	
Si ets alumne de la FICB del curs acadèmic 2022-2023, no et perdis les activitats que hem organitzat per a 

vosaltres 

 
CONCURS “LLETRES XINESES” – 
SECUNDÀRIA 
 
DIVENDRES	17 	DE 	FEBRER	DE 	17.30 	A 	19.00 	
 
T'agradaria participar en el concurs “Lletres 
xineses” però desconeixes com fer-ho? El nostre 
professorat llegirà amb tu el capitulo inicial de la 
novel·la Diaris del Sàhara de Sanmao i 
t'explicarà una mica la seva trajectòria perquè et 
sigui més facil trobar la inspiració per a la teva 
bibliotrailer. Destinat als nostres alumnes de 
secundària. (Consulta les bases del concurs a la 
web de la FICB) 
 

  
CONCURS "LLETRES XINESES" – 
PRIMÀRIA	
	
D ILLUNS	13 	DE 	FEBRER	DE 	17.30 	A 	19.00 	 	
 
T'agradaria participar en el concurs "Lletres 
xineses" però desconeixes com fer-ho? El 
nostre professorat llegirà amb tu els contes 
inclosos en el concurs perquè et sigui més 
fàcil trobar la inspiració per a un bon dibuix o 
un conte. Destinat als nostres alumnes de 
primària. (Consulta bases del concurs a la 
web de la FICB) 
	

 
CELEBRA EL CARNESTOLTES AMB LA FICB	
DESTINAT	A	TOTS	ELS	GRUPS	 	
ESPAI 	OBERT	
	
SETMANA	DEL 	16 	AL 	22 	DE 	FEBRER	
	
La FICB desitja celebrar el carnestoltes amb tu! 
Acudeix a la FICB amb la teva millor disfressa… 
No et preocupis, el teu docent també 
t'acompanyarà vestit amb un vestit tradicional 
xinès. A més, els alumnes disfressats rebran un 
obsequi a l'aula… T'animes? Destinat a tots els 
grups el dia de la seva classe. 

  
SIMULACRE D'EXAMEN HSK 
	
D IMARTS	7 	DE 	MARÇ	DE 	10.00 	A 	13.00 	
DIJOUS	27 	D 'ABRIL 	DE 	15.30 	A 	18.30 	
 
Si tens dubtes sobre a quin examen oficial 
presentar-te, la FICB t'ajuda brindant-te 
l'oportunitat de participar a un simulacre de 
l'examen HSK en línia. 
Destinat als nostres alumnes a partir de 14 
anys. 
 
Segons la demanda es podrà ampliar l'oferta 
de simulacres d'exàmens. 

 
TALLER DE LECTURA 

 
DIMECRES 	15 	DE 	MARÇ	DE 	17.30 	A 	19.00 	 (EN 	
L ÍNIA) 	
D IMECRES 	12 	D 'ABRIL 	DE 	17.30 	A 	19.00 	
(PRESENCIAL) 	
 
Taller de dues sessions de lectura per a millorar 
la comprensió escrita i lectora de l'alumne. 
Destinat a alumnes de nivell avançat i 
professional.  
 

  
TALLER DE LECTURA 
 
DIMECRES 	22 	DE 	MARÇ	DE 	17.30 	A 	19.00 	
(EN	L ÍNIA) 	
D IMECRES 	19 	D 'ABRIL 	DE 	17.30 	A 	19.00 	
(PRESENCIAL) 	
 
Taller de dues sessions de lectura per a 
millorar la comprensió escrita i lectora de 
l'alumne. Destinat a alumnes de nivell 
intermedi. 
 



 
PARTICIPA EN EL CONCURS PONT A LA 
XINA 
	
SESSIÓ 	 INFORMATIVA	(EN	L ÍNIA) : 	D IVENDRES	
17 	DE 	MARÇ	DE 	16.00 	A 	17:00H	
SESSIONS	PREPARATÒRIES 	 (PRESENCIALS) : 	
D IVENDRES	31 	DE 	MARÇ	DE 	16.00 	A 	17:30H 	
DIVENDRES	14 	D 'ABRIL 	DE 	16.00 	A 	17:30H 	
 
El concurs pont a la xina és una gran 
oportunitat per mostrar el talent i coneixements 
de xinès del nostre alumnat. Si vols participar, 
assisteix a les sessions preparatòries amb el 
nostre professorat. Et donarem informació sobre 
com participar en el concurs. També t'ajudarem 
amb la fonètica del teu discurs i et donarem 
idees per a millorar la teva actuació! 
Destinat a alumnes de la categoria secundària i 
universitària. 

  
TROBA EL TEU TÀNDEM LINGÜÍSTIC	
	
D I JOUS	4 	DE 	MAIG	DE 	18.00 	A 	19.30 	
Punt de trobada per a aquells que desitgen 
trobar un tàndem lingüístic espanyol – xinès o 
català – xinès. A més, per a ajudar-vos a 
conèixer-vos millor, passarem una tarda 
divertida jugant a jocs de taula. 
Destinat a alumnes de la categoria secundària 
i universitària.	

 
COMPTE CONTES (INFANTIL) 
 
DIVENDRES	5 	DE 	MAIG	DE 	17.30 	A 	19.00 	
	
Per als més petits de la FICB, ens endinsarem 
en les històries màgiques dels contes infantils 
xinesos. Destinat a alumnes infantils i els seus 
pares. 

  
INSCRIPCIÓ GRUPAL HSK I YCT 
	
Si consideres que el registre en la pàgina web 
dels exàmens oficials és complicat, ara la 
FICB et facilita la inscripció amb un formulari 
intern. Tu solament has d'emplenar les 
dades... nosaltres ens encarreguem de pujar 
tota la informació al programa chinesetest! 
 
S'informarà l'alumnat de l'enllaç del formulari 
web a través de correu electrònic.	

 
CONCURS I FESTA DE CAP D'ANY 
ACADÈMIC 
 
DIMECRES 	14 	DE 	 JUNY	DE 	16.00 	A 	18.00 	
 
L'any acadèmic ha passat en un tancar i obrir 
d'ulls! A nosaltres ens ha encantat tenir-vos com 
a alumnes, per això, aquesta festa és per a 
vosaltres, per a acomiadar-nos i esperar tornar 
a veure'ns el curs que ve. 
 

  	

	  
 


