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L’Institut Italià de Cultura, és un dels més de 80 centres repartits arreu del món, que tenen la tasca de
promoure la imatge d’Itàlia, l’idioma i la seva cultura.
Som un lloc de trobada i diàleg.
Organitzem cursos d’italià per a tots els nivells y necessitats, seguin el MCER.
Garantim un recorregut d’ensenyament coherent, que permeti a l’alumne mesurar els seus progressos,
mitjançant paràmetres objectius.
En el nostre Institut, es possible també presentar-se a un examen oficial de la llengua italiana, reconegut per
institucions, empreses i universitats.

CURSOS DE ITALIANO PRESENCIALS - 60 HORAS
FEBRERO 2023 - JUNIO 2023

NIVELES
LUNES Y MIÉRCOLES

27.02.2023-26.06.2023
MARTES Y JUEVES

28.02.2023-27.06.2023
SÁBADO

25.02.2023-17.06.2023

2 (A2)
17,00-19,00
19,00-21,00

10,00-12,00 ---

3 (B1.1)
17,00-19,00
19,00-21,00

10,00-12,00 ---



IMPORT D’UN CURS
Cursos Intensius d’Italià Presencials (de 6 a 15 alumnes)
60 hores
480€ nous alumnes
450€ preu descomptat per:
Estudiants, persones a l’atur, sènior (més de 60 anys)

Inscripcions sempre obertes segon la disponibilitat de places, a través del següent enllaç:
Inscripcions Online 

NO S'ACCEPTEN PAGAMENTS NI BESTRETES EN EFECTIU
L'import total del curs s'ha d'abonar al moment de la matriculació.
No s'accepten reserves de plaça, mes informació : Com Matricular-se.
Consulteu : Termes i condicions d’inscripció y Polítiques de tractament de les dades personals

NOTA :
Amb l’objectiu de respondre millor a les exigències del nostre públic, a partir de l’a.a. 2022-23 hem renovat l’estructura didàctica del cursos.
Si ets antic/-ga alumne/-a i no trobes el nivell que et correspon, posat en contacte amb: coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it
L’IIC es reserva el dret de modificar aquest programa i realitzar les modificacions que consideri oportunes.
Consulteu la informació actualitzada al nostre web : CALENDARI

EXAMEN D’ACCES :
Per a tothom que es vulgui inscriure en un dels nostres cursos, però ja hagin estudiat italià, i siguin capaços de produir textos escrits i orals, o havent 
estat alumnes de l'Institut, faci més d'1 any que no freqüenten un curs, és necessari realitzar una prova d'accés.
S'ha de sol·licitar a la següent adreça : coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it.
La prova és gratuïta i es realitza a distància. 

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/
https://iicbarcellona.esteri.it/iic_barcellona/ca/imparare_italiano/i_corsi_di_lingua/come_e_quando_iscriversi/termini-e-condizioni-d-iscrizione.html
https://iicbarcellona.esteri.it/iic_barcellona/ca/avvisi/politiche-di-trattamento-dei-dati.html
mailto:coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it
https://iicbarcellona.esteri.it/iic_barcellona/ca/imparare_italiano/i_corsi_di_lingua/calendario
mailto:coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it
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