
 

CURSOS DE LLENGUA I CULTURA ITALIANA 
CURS 2019-2020 / SEGON QUADRIMESTRE 

FEBRER - JUNY 2020 
 

Cursos de llengua inter setmanals 
30 classes de 2 hores cadascuna - 2 dies per setmana 

15 setmanes - 60 hores 

NIVELLS 
DILLUNS I DIMECRES 

24/02/2020 – 17/06/2020 
DIMARTS I DIJOUS 

25/02/2020 – 16/06/2020 

A2.1 10,00-12,00  
17,30-19,30 
19,30-21,30 

A2.2 19,00-21,00 
10,00-12,00 
17,30-19,30 
19,30-21,30 

B1.1 10,00-12,00  17,30-19,30 

B1.2 19,00-21,00 
10,00-12,00 
19,30-21,30 

B1.3 19,00-21,00  

B2.1 19,00-21,00  

 C1.1* 19,00-21,00  

 C1.2*  19,30-21,30 

 

Cursos de divendres i dissabte 
15 classes de 4 hores cadascuna - 1 dia per setmana 

15 setmanes - 60 hores 

DIVENDRES 
28/02/2020-19/06/2020 

NIVELLS 

17,30-21,30 A2.1 ; B2.2; C1.1* 

DISSABTE 
29/02/2020-13/06/2020 

NIVELLS 

10,00-14,00 A2.1 ; B2.1 ; C1.1*; C1.2* 

 
Els cursos a partir del nivel C1 es podrán obrir també en altres horaris a petició d’un ombre suficiente 
d’estudiants. Per a més informació: coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it   

mailto:coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it


 

Preus  

Cursos de llengua en grup (de 6 a 15 alumnes) 
de 60 hores  
480€ nous alumnes 
450€ preu descomptat per a: 
antics alumnes IIC 
estudiants 
persones aturades 
sènior (mes de 65 anys) 
 
 
 
Cursos de llengua en grup reduït (de 3 a 5 alumnes) 
de 30 hores  
480€ nous alumnes 
450€ preu descomptat per a: 
antics alumnes IIC 
estudiants 
persones aturades 
sènior (mes de 65 anys) 
 
 
 
Cursos de llengua per a 1 o 2 estudiants 
Preu cursos x1 
40€/hora, mòdul mínim: 20 hores 
Preu cursos x2 
60€/hora, mòdul mínim: 20 hores  
 
  



 

Per a inscriure’s 
 
Ingrés o transferència bancària al següent compte corrent : 
TITULAR : ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA 
Nº COMPTE : ES72 0049 4707 5323 1606 5554 
  BANCO SANTANDER 
  PAU CLARIS, 157 
  08037 BARCELONA 
 
Indiqueu el nom de l’alumne. 
És necessari lliurar o enviar el comprovant del pagament a la següent adreça : 
segreteriacorsi.iicbarcellona@esteri.it 
Afegint les següents dades : 
nom i cognoms, curs i horari triat, DNI, telèfon i correu de contacte 
No es garanteix la plaça en un curs si no se segueixen les indicacions correctes 
 
Modalitat online : Disponible des del 18 de Desembre. 
 
Tots els horaris estan disponibles en el següent enllaç : 
https://icbl.eduplanweb.it/courses/#/corsi-in-partenza  
 

• Modalitat presencial 

• Del 03/02 al 18/02/2020 
Horari Secretaría: 
De dilluns a dijous de 09,00 a 16,00 h. 
divendres de 09,00 a 14,00 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO S'ACCEPTEN PAGAMENTS NI BESTRETES A COMPTE EN METÀL·LIC 
L'import total del curs s'ha d'abonar al moment de la matriculació. 
No s'accepten reserves de plaça. 
L'import pagat es retornarà només en cas que s'anul·li el curs (vegeu “normes generals” en el següent  
link 
Un curs es realitzarà si, al tancament de les inscripcions, compta amb un mínim de alumnes. 
Aquest número pot variar segons el nivell del curs, de l'horari i a discreció de la Direcció del IIC. En el 
cas que el número sigui de 3 a 5 matriculats, se'ls oferirà l'opció de freqüentar en l'horari triat un 
curs de durada inferior (30 hores).   

mailto:segreteriacorsi.iicbarcellona@esteri.it
https://icbl.eduplanweb.it/courses/#/corsi-in-partenza
https://iicbarcellona.esteri.it/iic_barcellona/ca/imparare_italiano/i_corsi_di_lingua/come_e_quando_iscriversi/


 

Si es la primera vegada que t'inscrius en un curs del Istituto Italiano di Cultura i tens coneixements 
previs d'italià, hauràs de realitzar una prova de nivell.  

Així mateix hauran de fer el test els alumnes que no freqüenten un curs del Istituto des de més d'1 any. 

Si no tens coneixements d'italià, hauràs d'inscriure't en un curs del nivell A2.1. 

Per a les proves i per rebre atenció personalitzada: coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istituto Italiano di Cultura 
Ptge. Méndez Vigo, 5 
08009 Barcelona 
Tel 934875306 
segreteriacorsi.iicbarcellona@esteri.it 
coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it 
www.iicbarcellona.esteri.it 
https://twitter.com/IICBarcellona 
https://facebook.com/IICBarcellona 
 
NOTA : 
 
El IIC es reserva el dret de modificar aquest programa. 
Consulta la informació actualitzada en la nostra web : www.iicbarcellona.esteri.it 
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