A l’atenció dels pares i mares dels alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària.
Us informem que el dijous 17 de maig de 2018, al llarg del matí, es realitzaran a l’escola els
exàmens oficials de Cambridge.
Segur que heu sentit parlar del First Certificate. 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 mig-avançat.
Cambridge ESOL proposa també exàmens per a alumnes més joves: els Young Learners
(“joves aprenents”). Aquests exàmens poden ser del nivell Starters (“els que comencen”),
Movers (“els que avancen”) i Flyers (“els que volen”). Examinadors externs formats i autoritzats
per Cambridge ESOL garanteixen la millor aplicació d’aquests exàmens, que han estat
desenvolupats per avaluar el coneixement de la llengua anglesa dels nens entre 8 i 12 anys i
per reforçar-ne l’aprenentatge.
Els exàmens de Young Learners donen prioritat a la part oral per tal d’assegurar que els
alumnes ja es vagin preparant per saber-se espavilar en situacions comunicatives diverses.
Els exàmens es practiquen a l’escola, i els seus mestres els aconsellaran sobre com realitzar
les diferents parts de la prova. Els alumnes que realitzen els exàmens de Young Learners
estan més motivats i també més preparats per a dur a terme, més endavant, els altres exàmens
de Cambridge, que tenen un reconeixement internacional en tots els àmbits.
La realització d’aquests exàmens es farà a la mateixa escola (sempre i quan hi hagi un mínim
de participants), amb els examinadors externs corresponents, per tal d'evitar el desplaçament
del nostre alumnat. El cost de les taxes de l'examen varia segons el nivell. Aquest és:
Starters: 57,14 €/ Movers:59,20 / Flyers: 61,75€
Si hi esteu interessats a què el vostre fill/a realitzi els exàmens, ompliu les dades en l´espai
que veureu a continuació. Més endavant us farem saber a quin nivell us aconsellem que el
vostre fill/a es presenti
Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.
Ben cordialment,
Direcció I Departament de Llengües Estrangeres
lliurar al tutor/a

Nom i Cognoms: ……………………………………………….. Curs: ………

M´agradaria que el meu fill/a realitzi els exàmens de Cambridge.
_____ de ___________________de 2017
________________________
Firma pare/mare

