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NORMATIVA D’ACCÉS A LA URV PER A PERSONES  MÉS GRANS  DE  45 ANYS I PER 
PERSONES MÉS GRANS DE 40 ANYS AMB ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA LABORAL 
O PROFESSIONAL

Aprovada en Consell de Govern de 21 d’abril de 2022 

ANTECEDENTS

El Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, que deroga el Reial Decret 1892/2008, de 
14 de novembre, estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als 
ensenyaments universitaris oficies de grau, modifica els requisits per l’accés a la 
universitat per la via de més grans de 45 anys i per la via d’acreditació d’experi-
ència laboral o professional per als més grans de 40 anys. 

Aquest Reial decret preveu que es pugui regular l’accés a les proves de 45 anys, a 
través de les comissions organitzadores de les proves d’accés dins de l’àmbit au-
tonòmic. A Catalunya aquestes funcions les assumeix el Consell Interuniversitari 
de Catalunya. Però, deixa un seguit de qüestions que han de regular les pròpies 
universitats, per tant, s’estableix la normativa que regularà aquesta via d’accés a 
la URV.

CAPÍTOL I 
ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER ALS MÉS GRANS DE 45 ANYS

Els requisits, l’estructura i el procediment d’admissió de la prova venen determi-
nats per la normativa d’àmbit estatal i/o autonòmic que regula la prova d’accés a 
la universitat per als més grans de 45 anys en el moment de la matricula. Aquesta 
normativa deixa en mans de les universitats la constitució de les comissions ava-
luadores que han de valorar la maduresa i idoneïtat de la persona candidata per 
seguir i superar els ensenyaments als quals vol ser admesa.

ARTICLE 1. COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DE L’ENTREVISTA
1. La Comissió d’Avaluació estarà constituïda pel vicerector o vicerectora com-

petent en matèria d’accés que la presideix, el coordinador o coordinadora
d’accés, el responsable de l’ensenyament pel qual se sol·licita l’entrevista
i un representant de la unitat encarregada de la gestió de les proves, que
actuarà com a secretari/ària tècnic/a. Sens perjudici de les persones en qui
deleguin.

2. La Comissió d’Avaluació tindrà la funció de valorar les entrevistes dels aspi-
rants, i qualificar el candidat o candidata com Apte/a o no Apte/a.

3. Les persones candidates que no estiguin d’acord amb el resultat de l’avalu-
ació poden presentar una reclamació davant de la Comissió d’Avaluació en
el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació
de l’avaluació. La Comissió ha de resoldre la reclamació en el termini de
cinc dies hàbils i ha de notificar l’acord a les persones interessades. Contra
aquest acord, la persona interessada pot presentar un recurs d’alçada da-
vant del rector/a de la Universitat en el termini d’un mes.

CAPÍTOL II 
ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A PERSONES MÉS GRANS DE 40 ANYS AMB 
ACREDITACIÓ D’EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

ARTICLE 2. REQUISITS
Podran accedir a la universitat per aquesta via les persones que reuneixin els re-
quisits següents:

a) Tenir 40 anys l’any que es sol·licita l’accés a la universitat.

b) No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.

c) Poder acreditar una experiència laboral o professional en relació a un ense-
nyament de grau.
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ARTICLE 3. CONVOCATÒRIA I MATRÍCULA
1. Les proves d’accés a la Universitat Rovira i Virgili per a persones més grans

de 40 anys es convoquen una vegada l’any per a les persones que vulguin
cursar un ensenyament de grau en aquesta Universitat. Cada candidat dis-
posa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

2. Els candidats han d’adreçar una sol·licitud al rector o rectora de la Universi-
tat Rovira i Virgili, en el calendari que s’estableixi anualment quan es realitzi
la convocatòria de la prova.

3. A la sol·licitud de matrícula, els candidats han d’especificar el títol de grau
al qual volen accedir.

4. Documentació que cal presentar:

a) Sol·licitud de matrícula amb la declaració jurada (signada pel candidat)
que asseguri que reuneix els requisits legals per presentar-se a les
proves.

b) Currículum vitae documentat.

c) Certificat de vida laboral, expedit per l’organisme competent, i con-
tractes de treball o certificats d’empresa on consti específicament
l’activitat desenvolupada.

d) Carta de motivació.

e) Original i fotocòpia del DNI o passaport.

f) Documentació acreditativa, si escau, que justifiqui gaudir d’una bonifi-
cació o exempció de les taxes (segons la legislació aplicable).

La comissió podrà demanar al candidat/a la documentació aclaridora que con-
sideri pertinent.

La taxa de matrícula  serà l’establerta per la Generalitat de Catalunya per a la 
realització de les proves d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 
anys. 

ARTICLE 4. ESTRUCTURA DE LA PROVA
Les proves d’accés a la Universitat per a persones més grans de 40 anys per acre-
ditació de l’experiència laboral i professional s’estructura en dos fases: valoració 
de l’experiència acreditada i entrevista personal.

1.FASE DE VALORACIÓ DE L’ExPERIèNCIA ACREDITADA

En base a la informació aportada, es valorarà l’experiència laboral o professional 
i el contingut tècnic i/o d’especialització d’aquesta en relació amb el títol de grau 
sol·licitat i la formació adquirida atenent a:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

b.1) Dins de l’àmbit professional

b.2) Transversal

c) Altres mèrits

a) Experiència laboral i professional:

Es valorarà l’experiència laboral i professional en treballs relacionats específica-
ment amb el grau sol·licitat, amb una qualificació numèrica, expressada amb tres 
decimals i amb un màxim de 7 punts.
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b) Formació:

Es valorarà la formació sobre matèries relacionades amb el títol de grau o amb 
habilitats que aquest títol requereixi així com cursos de caràcter transversal.

La formació es valorarà amb un màxim de 2 punts, qualificació numèrica que s’ex-
pressarà amb tres decimals.

L’ acreditació de la formació es realitzarà mitjançant el corresponent certificat de l 
curs que ha d’estat avaluat, en el qual han de constar, necessàriament, el període 
de realització i la durada en hores.

Només es consideraran els cursos amb una durada igual o superior a 10 hores.

b.1) Dins de l’àmbit professional:

Cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui directament 
relacionat amb l’ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, atenent a:

Durada inferior a 10 hores No es valora
Durada entre 10 i 20 hores 0,005 punts
Durada superior a 20 ho-
res

Nombre hores x 0,005 punts

b.2) Transversal:

Es valoraran cursos que garanteixin l’adquisició de competències transversals (co-
neixements de català, coneixements de terceres llengües, coneixements d’ofimà-
tica).

b.2.1) Coneixements de català:

Es valoraran els certificats acreditatius del coneixement del català expedits o ho-
mologats per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o 
pel Servei Lingüístic de la URV.

Nivell A (coneixements orals) 0,050 punts
Nivell B (coneixements elementals) 0,100 punts
Nivell C (coneixements mitjans) 0,200 punts
Nivell D (coneixements superiors) 0,300 punts
Nivell E (coneixements de llenguatge administratiu) 0,400 punts

Només es valorarà el nivell de coneixement més alt obtingut. 

b.2.2) Coneixements de terceres llengües:

Els certificats acreditatius els han d’haver expedit l’Escola Oficial d’Idiomes o el 
Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili. Tanmateix també es valoraran 
les titulacions reconegudes d’acord amb el marc europeu de referències (MECR).

Nivell A

Basic User

Nivell A1 0,050 punts

Nivell A2 0,100 punts

Nivell B

Independent User

Nivell B1 0,150 punts

Nivell B2 0,200 punts

Nivell C

Proficient User

Nivell C1 0,300 punts

Nivell C2 0,400 punts

Només es valorarà el nivell de coneixement més alt obtingut.
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b.2.3) Coneixements d’ofimàtica:

En els certificats acreditatius dels coneixements d’ofimàtic a, per a la seva valora-
ció, necessàriament haurà de constar el període de realització, les hores de durada 
i el nivell d’usuari assolit (bàsic, intermedi o avançat).

Es valoren d’acord amb el barem següent:

Durada inferior a 20 hores No es valora
Durada superior a 20 hores Nombre hores x 0,005 punts

Només es valorarà el nivell més alt assolit. No es tenen en compte els cursos dels 
quals no consti l’avaluació al document que els acrediten.

c) Altres mèrits

Es valoraran altres mèrits a criteri de la comissió amb un màxim de 1 punt.

2. FASE D’ENTREVISTA PERSONAL:
Un cop valorada l’experiència, la comissió realitzarà una entrevista amb el candi-
dat. La finalitat de l’entrevista serà valorar la maduresa i idoneïtat del candidat per 
poder seguir i superar amb èxit un ensenyament de grau concret.

Aquesta prova serà qualificada com APTE/A o NO APTE/A.

ARTICLE 5.- QUALIFICACIÓ FINAL I SUPERACIÓ DE LA PROVA
1. La qualificació final està determinada per la suma de les puntuacions ob-

tingudes en la fase de valoració, qualificada de 0 a 10 i expressada amb
tres decimals.

2. Per superar la prova d’accés, la persona candidata ha d’obtenir una quali-
ficació d’APTE/A en l’entrevista personal i un mínim de 5 punts a la fase de
valoració.

3. La superació de la prova d’accés no implica obtenir una plaça universi-
tària, sinó que dona dret a participar en el procés d’assignació de pla-
ces.

4. Les persones candidates que no estiguin d’acord amb el resultat de
d’avaluació poden presentar una reclamació davant de la Comissió
d’Avaluació en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la notificació de l’avaluació. La Comissió ha de resoldre la reclama-
ció en el termini de cinc dies hàbils i ha de notificar l’acord a les per-
sones interessades. Contra aquest acord, la persona interessada pot
presentar un recurs d’alçada davant del rector o la rectora de la Uni-
versitat en el termini d’un mes.

ARTICLE 6.- RESERVA  DE PLACES I ADMISSIÓ
1. Els candidats que accedeixin a la universitat mitjançant les proves d’accés

per als més grans de 40 anys tenen reservat un nombre de places no infe-
rior a l’1% per cent de cada ensenyament de grau ofert per la universitat
per aquesta via, amb un mínim d’una plaça.

2. La selecció de candidats per a cadascun dels ensenyaments oficials de
grau es fa d’acord amb el títol de grau i universitat pels que s’ha expe-
dit una resolució favorable.

ARTICLE 7. COMPATIBILITAT AMB ALTRES VIES D’ACCÉS
Les persones que puguin accedir a la universitat per la via de més grans de 25 
anys, més grans de 45 anys i més grans de 40 anys i vulguin fer ús d’aquestes 
vies, podran fer-ho matriculant-se a les tres proves, abonant les taxes correspo-
nents.
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ARTICLE 8.- VALIDESA DE L’ACCÉS
La prova és vàlida per accedir al curs acadèmic que s’inicia l’any de la seva rea-
lització.

ARTICLE 9. COMISSIÓ D’AVALUACIÓ
1. La Comissió d’Avaluació estarà constituïda pel vicerector o vicerectora

competent en matèria d’accés que la presideix, el coordinador o coordina-
dora d’accés, el responsable de l’ensenyament pel qual se sol·licita l’entre-
vista i un representant de la unitat encarregada de la gestió de les proves,
que actuarà com a secretari tècnic o secretària tècnica. Sens perjudici de
les persones en qui deleguin.

2. La comissió d’avaluació tindrà per funció valorar el currículum dels aspi-
rants i desenvolupar l’entrevista per tal d’atorgar una qualificació final a la
prova.

3. La comissió d’avaluació aplicarà els criteris generals indicats a l’article 4,
resolent els dubtes i situacions no previstes en l’aplicació de la present
normativa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Aquesta normativa regula l’accés a la URV per a persones més grans de 40 anys 
amb acreditació d’experiència laboral o professional, també estableix la composi-
ció de la comissió d’avaluació de la fase d’entrevista personal de les proves d’accés 
per a persones més grans de 45 anys, sens perjudici d’altres normes o acords als 
que aquests accessos a la universitat puguin estar sotmesos. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

El barem per a la valoració de l’experiència adquirida en treballs que es relacionin 
específicament amb l’ensenyament oficial de grau sol·licitat, està establert com 
annex 1 a aquesta normativa.

Per valorar els altres mèrits aportats pel candidat/a, la comissió d’avaluació tindrà 
en compte l’establert a l’annex 2 a aquesta normativa.

Els certificats emesos per entitats acadèmiques d’acord amb el marc europeu 
comú de referències (MECR), així com d’altres que puguin establir les autoritats 
competents, està establert com a annex 3 a aquesta normativa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquesta normativa deroga l’aprovada per la mateixa finalitat pel Consell de Govern 
de la URV de 22 de desembre de 2009, i modificada posteriorment a les sessions 
de 21 de desembre de 2010, 20 de desembre de 2012 i 18 de desembre de 2013.

ANNEX  1: BAREM PER A LA VALORACIÓ DEL CURRÍCULUM

Es valorarà l’experiència adquirida i demostrable en treballs que es relacionin 
específicament amb l’ensenyament de grau sol·licitat.

Si l’experiència laboral és concordant, la puntuació serà:

Puntuació = temps treballat * valoració temps treballat * valoració nivell compe-
tència

(amb un arrodoniment a tres decimals)
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Temps treballat
Només es considerarà el temps de l’experiència professional vinculat al títol de 
grau al que es vulgui accedir, segons el que consti al certificat de vida laboral 
aportat pel candidat.

Quan el càlcul del temps treballat sigui igual o superior a 15 dies es considerarà el 
mes sencer, si el càlcul dona inferior a 15 dies treballats no es considerarà.

Valoració temps treballat
S’ha considerat que amb 20 anys o més d’experiència professional vinculats al títol 
de grau sol·licitat, valorats amb el coeficient màxim d’1 (nivell 3, 2 i 1) s’obtenen 
els 7 punts de valoració màxima.

• Per any complet treballat 0,35000

• Per mes complet treballat 0,02916

Valoració nivell competència1

Nivell 12

Nivell 23

Nivell 3

Nivell 4

Nivell 5

La valoració del nivell de competència es realitzarà segons la informació de la vida 
laboral aportada pel sol·licitant. Es consideraran tots els grups de cotització de la 
seguretat social, excloent el nivell 11.

Segons el nivell dins de cada família se li assigna un coeficient:

Nivell 1: 0,6

Nivell 2: 0,8

Nivell 3: 1

Nivell 4: 1

Nivell 5: 1

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

Grup de Cotització Categories

1 Enginyers i llicenciats, personal d’alta direcció no inclòs 
a l’article 1.3.c de l’Estatut dels Treballadors

2 Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats

3 Caps Administratius i de Taller
4 Ajudants no Titulats
5 Oficials Administratius
6 Subalterns
7 Auxiliars Administratius

1 Segons l’establert pel Instituto Nacional de Calificaciones (INCUAL).
2 Només es consideraran aquells títols que no donin accés a la universitat. 
3 Només es consideraran aquells títols que no donin accés a la universitat.
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8 Oficials de primera i segona
9 Oficials de tercera i Especialistes
10 Peons
11 Treballadors menors de 18 anys, de qualsevol categoria

Grup de Cotització Nivell Valoració nivell

1 Nivell 5 1
2 Nivell 4 1
3 Nivell 3 1
4 Nivell 3 1
5 Nivell 3 1
6 Nivell 2 0,8
7 Nivell 2 0,8
8 Nivell 2 0,8
9 Nivell 1 0,6
10 Nivell 1 0,6

ANNEX 2: ALTRES MÈRITS

La comissió d’avaluació podrà atorgar fins un màxim de 1 punt, en concepte d’al-
tres mèrits:

S’atorgarà una valoració de 0,200 punts, per:
• Articles publicats a revistes especialitzades, diaris, etc.

• La realització de comunicacions, pòsters a jornades i/o con-
gressos.

• La presentació de treballs de recerca a jornades i/o congres-
sos.

• Docència en cursos de formació.

• Per assumir les funcions de tutor/a respecte a estudiants que
realitzin pràctiques d’estudi.

S’atorgarà una valoració de 0,500 punts, per:
• La participació com a voluntari/a en organismes de coopera-

ció no governamentals, sense i quan puguin tenir relació amb la
branca de coneixement a la qual estigui adscrit el títol de grau al
qual es vol accedir.
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La comissió d’avaluació podrà valorar altres situacions no previstes en el pre-
sent annex.

ANNEX  3: Taula d’equivalències de nivells en llengües modernes (MECR)

Coneixements Terceres Llengües: ANGLÈS

Nivell MCER
Servei Lingüístic Escola 

Oficial 
d’Idio-

mes

Titulacions  
reconegudesfins curs al 

2008-09

a partir del 
curs 2009-

10
A

Basic User

A1

Breakthrough

Nivell 1 Nivell 1 (A1) Nivell 1 • Cambridge YL
(Young Lear-
ners)

A2

Waystage

Nivell 2 Nivell 2 (A2) Nivell 2 • Cambridge KET
(Key English
Test)

• Trinity ISE 0
(Trinity Interna-
tional Examinati-
ons Board)

B

Indepen-
dent User

B1

Threshold

Nivell 3

Nivell 4

Nivell 3 (B1) Nivell 3

Certificat 
cicle Ele-
mental

• Cambridge PET
(Prelimina ry En-
glish Test)

• BEC Prelimina
ry (Business En-
glish Certificate)

• Trinity ISE 1
(Trinity Interna-
tional Examinati-
ons Board)

Certificat 
cicle In-
termedi

B2 Nivell 5 Nivell 4 
(B2.1)

Nivell 4 • Cambridge FCE
(First Certificate
in English)

• BEC Vantage
(Business En-
glish Certificate)

• Trinity ISE 2
(Trinity Interna-
tional Examinati-
ons Board)

Vantage Nivell 6 Nivell 5 
(B2)

Nivell 5

Certificat 
cicle Su-
perior

Certifi-
cat nivell 
Avançat
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C
Proficient 
User

C1

Effective 
Operacio-
nal Profici-
ency

Nivell 7 Nivell 6 
(C1.1)

• Cambridge CAE
(Certificate in Advanced
English)
• BEC Higher (Business
English Certificate)
• Trinity ISE 3 (Trinity In-
ternational Examinations
Board)

C2

Mastery

• Cambridge CPE
(Certificate of Proficiency
in English)
• Trinity ISE 4 (Trinity In-
ternational Examinations
Board)

Coneixements Terceres Llengües: FRANCÈS

Nivell MCER
Servei Lingüístic

Escola 
Oficial 

d’Idiomes

Titulacions  
reconegudesfins curs al 

2008-09
a partir 
del curs 
2009-10

A

Basic User

Nivell 1 Nivell 1 
(A1)

Nivell 1 • DELF A1 (Di-
plôme d’Etudes
en Langue Fran-
çaise)

Nivell 2 Nivell 2 
(A2)

Nivell 2 • DELF A2 (Di-
plôme d’Etudes
en Langue Fran-
çaise)

B

Independent User

Nivell 3

Nivell 4

Nivell 3 
(B1)

Nivell 3

Certificat 
cicle

• TCF B1 (Test
de connaissance
du français B1) –
Centre
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Elemental

Certificat 
cicle Inter-
medi

International 
d’Etudes Pédago-
giques

• DELF B1 (Diplôme
d’Etudes en Langue
Française B1)
– Ministère de l’Edu-
cation Nationale

• CEFP 2 (Certificat
d’Etudes de Français
Pratique 2) – Alliance
Française

B2 Nivell 5 Nivell 4
(B2.1)

Nivell 4 • DL (Diplôme de
Langue Française)

• TCF B2 (Test de
connaissance
du français B2) – Al-
liance Française

• DELF B2 (Diplôme
d’Etudes en Langue
Française) – Minis-
tère de l’Education
Nationale

• DS (Diplôme Supé-
rieur d’Etudes Fran-
çaises
Modernes)

Vantage Nivell 6 Nivell 5
(B2)

Nivell 5

Certificat 
cicle 
Superior

Certificat 
nivell 
Avançat

C
Proficient 
User

C1

Effective

Nivell 7 Nivell 6 
(C1.1)

• TCF C1 (Test de
Connaissance ce du
Français) – Alliance
Française
• DALF C1
(Diplôme

Operacional

Proficiency



1111

Approfondi de 
Langue Française) – 
Ministère de l’Educa-
tion Nationale
• DHEF (Diplôme de
Hautes Etudes Fran-
çaises)

C2

Mastery

• TCF C2 (Test de
Connaissan ce du
Français) – Alliance
Française
• DALF C2 (Diplôme
Approfondi de
Langue Française) –
Ministère de l’Educa-
tion Nationale

Coneixements Terceres Llengües: ALEMANY

Nivell MCER
Servei Linguistic

Escola 
Oficial

d’Idiomes

Titulacions 
reconegudesfins curs al 

2008-09

a partir 
del curs 
2009-10

A
Basic User

A1

Breakthrough

Nivell 1 Nivell 1 
(A1)

Nivell 1 • Stara Deutsch
1

A2

Waystage

Nivell 2 Nivell 2 
(A2)

Nivell 2 • Start Deutsch
2

B
Indepen-
dent User

B1

Threshold

Nivell 3

Nivell 4

Nivell 3 
(B1)

Nivell 3

Certificat 
cicle Ele-
mental

• Zertifikat B1 –
Goethe Institut
• ZD B1 (Zertifi-
kat Deutsch) –

Certificat 
cicle Inter-
medi

Goethe Institut

B2

Vantage

Nivell 5 Nivell 4
(B2.1)

Nivell 4 • Zertifikat B2 –
Goethe Institut
• Zertifilat
Deutsch für den
Beruf – Goethe
Institut

Nivell 6 Nivell 5 
(B2)

Nivell 5

Certificat 
cicle Supe-
rior

Certifi-
cat nivell 
Avançat
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C
Proficient 
User

C1

Effective Ope-
racional Profi-
ciency

Nivell 7 Nivell 6 
(C1.1)

• Zertifikat C1 –
Goethe Institut
• PWD (Prüfung
Wirtschafts-
deuts ch) –
Goethe Institut
• ZMP (Zentrale
Mittelstufenprüf
ung) – Goethe
Institut

C2

Mastery

• KDS (Kleines
Deutsches
Sprachdiplom)
– Goethe Ins-
titut
• ZOP (Zentrale
Oberstufenprüfu
ng) – Goethe
Institut

Coneixements Terceres Llengües: PORTUGUÈS

Nivell MCER
Servei Linguistic

Escola 
Oficial 

d’Idiomes

Titulacions  
reconegudesfins curs 

al
2008-09

a partir 
del curs 
2009-10

A
Basic User

A1

Breakthrough

Nivell 1

A2
Waystage

Nivell 2

B
Independent 
User

B1

Threshold

Nivell 3

Certificat 
cicle Ele-
mental

Certificat 
cicle Inter-
medi

• DEPLE (Diplo-
ma Elementar
de Portugês Lin-
gua Estrangeira
) –
Ministerio de
Educaçao

B2

Vantage

Nivell 4 • DIPLE (Diploma
Intermedio de
Português Lin-
gua Estrangeira
) –
Ministerio de
Educaçao

Nivell 5

Certificat 
cicle Supe-
rior

Certifi-
cat nivell 
Avançat
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C
Proficient 
User

C1

Effective Ope-
racional Profi-
ciency

• DAPLE (Diplo-
ma Avançado de
Português Lin-
gua Estrangeira
) –
Ministerio de
Educaçao

C2

Mastery

• DUPLE (Diplo-
ma Universitari
o de Portugués
Lingua Estran-
geira
) –
Ministerio de
Educaçao

Coneixements Terceres Llengües: ITALIÀ

Nivell MCER

Servei Linguistic
Escola 
Oficial 
d’Idio-

mes

Titulacions recone-
gudesfins al 

curs 
2008-09

a partir del 
curs 2009-

10

A
Basic 
User

A1

Breakthrough

Nivell 1 
(A1)

Nivell 1

A2

Waystage

Nivell 2 
(A2)

Nivell 2 • CELI 1 (Certificato
di Lingua Italiana)

B
Inde-
pendent 
User

B1

Threshold

Nivell 3 
(B1)

Nivell 3

Certificat 
cicle Ele-
mental

Certificat 
cicle In-
termedi

• CELI 2 (Certificato
di Lingua Italiana)

• CIC I (Certificato di
Italiano Commerc iale
– Livello intermedio)
– Università per stra-
nieri di Perugia

• CILS UNO
(Certificazione Ita-
liano Lingua Stranie-
ra) – Università per
stranieri di Siena

• Ele.it (Certificato di
competenza elemen-
tare in italiano come
lengua straniera) –
Università Roma Tre

• PLIDA B1 (Progetto
Lengua Italiana Dan-
te Alighieri) – Società
Dante
Alighieri
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B2

Vantage

Nivell 4 
(B2.1)

Nivell 4 • CELI 3 (Certificato
di Lingua Italiana) –
Università per stra-
nieri di Perugia
• CILS DUE (Certi-
ficaciones Italiano
Lengua Strangiera)
– Università per stra-
nieri di Siena
• Int.it (Certificato di
competenza interme-
dia in italiano come
lingua straniera) –
Università Roma Tre
• PLIDA B2 (Progetto
Lingua Italiana Dante
Alighieri) – Società
Dante Alighieri

Nivell 5 
(B2)

Nivell 5

Certificat 
cicle Su-
perior

Certificat 
nivell 
Avançat

C
Proficient
User

C1
Effective

Operacional

Proficiency

Nivell 6 
(C1.1) • CELI 4 (Certificato

di Lingua Italiana)
• CIC A (Certificato di
Italiano Commercile
– livello avanzato) –
Università per stranie-
ri di Perugia
• CILS TRE – Univer-
sità per stranieri di
Siena
• PLIDA C1 (Progetto
Lingua Italiana Dan-
te Alighieri – Società
Dante Alighieri

C2 Mastery

• CELI 5 (Certificato
di Lingua Italiana) –
Università per stranie-
ri di Perugia
• CILS QUATTRO –
Università per stranie-
ri di Siena
• IT (Certificat odi
italiano come lingua
straniera) – Università
Roma Tre
• PLIDA C2 (Progetto
Lingua Italiana Dante
Alighieri) – Società
Dante Alighieri)


