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- CALENDARIO 2023  -



14 de març 2023
(de A2 a B2)

Inscripcions obertes del 09.01 al 27.01.2023

20 de juny 2023
(de A2 a C2)

Inscripcions obertes del 15.03 al 05.05.2023

21 de novembre 2023
(de A2 a C2)

Inscripcions obertes del 03.07 al 04.10.2023

TARIFES 2023 Normal Estudiants* Aturats*

Examen complet € 145,00 € 135,00 € 125,00

Examen parcial
(part escrita o part oral) € 101,50 € 94,50 € 87,50

(*) Per a beneficiar-se del descompte sobre la taxa d'examen, els
estudiants universitaris o persones en atur hauran d'adjuntar els
documents necessaris que acreditin respectivament, la inscripció a una
Universitat o al Servei d'Ocupació.
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Modalitat i documents necessaris per a la inscripció a l'examen
• Online
• Mòdul d'inscripció CELI que es pot descarregar en el següent link:
• Fotocòpia del DNI, NIE o passaport no caducats
• Document que acrediti el descompte

IMPORTANT.- La inscripció a una sessió d'examen no està en cap cas vinculada a l'assistència a un curs de preparació ofert pel IIC.
L'elecció del nivell a acreditar, és de completa responsabilitat del candidat.

Textos per a la preparació a l'examen CELI
Per a més informació, es poden consultar els materials disponibles en la web oficial dels exàmens CELI.
Trobareu informació detallada sobre l'estructura i descripció de les proves, i un model d'examen: 
https://www.unistrapg.it/node/3278.
En el mercat es poden trobar 2 manuals de preparació al CELI 3-B2: Facciamo il CELI 3! (ed. Hoepli, Milano) i Preparazione al CELI 3 
(nuova edizione+CD, Edilingua).
Es troben disponibles també, els manuals d'aprenentatge Espresso 4 (nivel B2) y Espresso 5 (nivel C1) publicats per Alma Edizioni,
a més de la Grammatica Avanzata per i livelli B2+/C2, publicada per Edilingua.
Recentment s'han publicat diversos volums en format digital, de l'editorial Ornimi Editions.
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https://icbl.eduplanweb.it/courses/#/certificazioni
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