Begues, 29 de gener 2020
A l’atenció dels pares i mares dels alumnes de 6è de Primària i Secundària,

Després de la presentació inicial a la Reunió de Pares d’inici de curs i dins el pla de l’impuls i consolidació
de la llengua anglesa al nostre centre. els volem informar de la nostra proposta d’exàmens d’anglès de
Cambridge.
El First Certificat és l’examen més conegut de Cambridge ESOL (la divisió d’idiomes de la Universitat de
Cambridge per a parlants d’altres llengües), i certifica que els alumnes que l’aproven tenen un nivell
intermig-avançat (B2). Examinadors externs formats i autoritzats per Cambridge ESOL avaluen el
coneixement de la llengua anglesa de nois i noies entre 12 i 16 anys (aproximadament. Més de 80.000
persones a més de 80 països es presenten cada any a aquests examen reconegut per moltes
institucions educatives com a certificació dins dels marc europeu de referència de les llengües.
L’examen A2 (Key English Test) és un examen de nivell bàsic que demostra l’habilitat per comunicar-se
en anglès, L’examen B1 (Preliminary English Test) dóna prioritat a la part oral per tal d’assegurar que els
alumnes surtin preparats per a enfrontar-se a situacions comunicatives diverses. Els alumnes que
realitzen l’examen B1 estan més motivats i també més preparats per a dur a terme, més endavant,
l’examen B2 (First Certificate of English), amb un reconeixement internacional en tots els àmbits. Hi ha
una assessorament en horari de migdia seguint un calendari lliurat als candidats, i els professors els
aconsellaran sobre com realitzar les diferents parts de la prova i qüestions logístiques.
A més, gràcies a l’acord signat entre la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i Cambridge ESOL,
l’examen A2 té un preu de 93.80€, l’examen del B1 té un preu de 101.90€. Per als interessats en el B2
té un preu de 188.50€
Pensem que la realització d’aquests exàmens està plenament d’acord amb el projecte lingüístic del
nostre centre, i que contribuiran a un millor coneixement i domini de la llengua anglesa per part dels
seus fills/es.
Per això, el nostre centre, ha programat una convocatòria dels exàmens A2, B1 i B2. Si hi estan
interessats, els preguem que omplin el volant al peu d’aquesta carta. D’aquesta manera, el seu fill/a
constarà com a candidat provisional d’aquesta convocatòria i podrem determinar el seu nivell, i fer
efectiu el cobrament del preu de l’examen.
Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.
Ben cordialment,
Coordinació Escola Multilingüe
Lliureu al professor/a d’anglès abans del 14 de març

En/na_________________________________________, com a pare/mare,
autoritzo el meu fill/a __________________________________________________
del curs __________, a inscriure’s a l’examen
A2 a la convocatòria del dissabte 6 de juny de 2020
B1 a la convocatòria del dissabte 6 de juny de 2020
B2 a la convocatòria del dissabte 6 de juny de 2020
__________________, a _____ de ___________________de 2020

________________________
Signatura pare/mare

