
 

 

Cambridge exams 
 

A partir del nivell Starters, el nostre alumnat comença a 

treballar seguint la metodologia proposada per la Universitat 

de Cambridge. D’aquesta manera, poden realitzar opcio- 

nalment un examen que els proporciona una titulació oficial. 

A continuació us expliquem el funcionament de cadascun 

d’ells. 

 

• Young learners 

Aquesta és la primera etapa d’exàmens oficials de la 

Universitat de Cambridge. Aquests es realitzen a l’escola 

generalment un dissabte del mes de juny. Al llarg del matí, 

l’alumnat que es presenta a l’examen passa una sèrie de 

proves (comprensió escrita, comprensió oral, producció 

escrita, comprensió gramatical i producció oral) portades a 

terme per un equip d’examinadors oficials de la Universitat 

de Cambridge, sempre acompanyats per personal de l’es- 

cola. A més, l’alumnat que decideix presentar-se a l’examen 

oficial, reben classes de preparació específiques tot i que les 

classes hagin finalitzat al mes de maig. 

 

• Starters 

És un examen dirigit als alumnes del Cicle Mitjà de Primària, 

el qual avalua el coneixement bàsic de la llengua anglesa, de 

manera que l’alumne sigui capaç de reconèixer vocabulari, 

estructures gramaticals simples i presentar-se. 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/ 

young-learners-english/starters/ 

 

• Movers 

És un examen dirigit a alumnes entre Cicle Mitjà i Superior 

de Primària, el qual avalua la capacitat de reconèixer un 

vocabulari més ampli i també l’autonomia a l’hora de produir 

frases senzilles correctament. 

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-qualifications/ 

young-learners/movers/ 

 

• Flyers 

És un examen dirigit als alumnes de Cicle Superior de 

Primària, el qual avalua la capacitat de produir frases grama- 

ticalment coherents i amb un vocabulari més ampli. 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/ 

young-learners-english/flyers/ 

 

• Ket 
L’examen KET és el primer nivell dirigit a l’alumnat de Primer 

Cicle de l’ESO, el qual avalua la capacitat de produir de ma- 

nera autònoma textos senzills amb una gramàtica bàsica, 

així com les habilitats orals. Aquest examen es realitza a 

l’edifici “British Council” de Barcelona generalment al mes 

de juny, sempre acompanyats de personal de l’escola. A 

més, l’alumnat que decideix presentar-se a l’examen oficial, 

rep classes de preparació específiques tot i que les classes 

hagin finalitzat al mes de maig. 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/key/ 

 

• Pet 
L’examen PET és el nivell equivalent al B1, segons el Marc 

de Referència Europeu per a les Llengües Modernes 

creat pel Consell d’Europa. Aquest va dirigit als alumnes del 

Segon Cicle de l’ESO, i avalua un coneixement més ampli 

de la gramàtica de la llengua anglesa, així com la producció 

de textos tant orals com escrits fent ús d’estructures gra- 

maticals i vocabulari més extens. Aquest examen es realitza 

a l’edifici “British Council” de Barcelona generalment al mes 

de juny, sempre acompanyats de personal de l’escola. A 

més, l’alumnat que decideix presentar-se a l’examen oficial, 

reben classes de preparació específiques tot i que les clas- 

ses hagin finalitzat al mes de maig. 

http://www.cambridgeenglish.org/preliminary/ 

 

• First 
L’examen FIRST és el nivell equivalent al B2, segons el Marc 

de Referència Europeu per a les Llengües Modernes  

creat pel Consell d’Europa. Aquest va dirigit als alumnes de 

Segon Cicle de l’ESO i Batxillerat, i avalua un coneixement 

extens de conceptes gramaticals, així com de la posada 

en pràctica d’aquests, de vocabulari específic, i també 

habilitats orals i producció escrita formal. Aquest examen es 

realitza a l’edifici “British Council” de Barcelona generalment 

al mes de juny, sempre acompanyats de personal de l’es- 

cola. A més, l’alumnat que decideix presentar-se a l’examen 

oficial, reben classes de preparació específiques tot i que les 

classes hagin finalitzat al mes de maig. 

http://www.cambridgeenglish.org/es/ 

exams-and-qualifications/first/ 

 

• Advanced 

L’examen ADVANCED és el nivell equivalent al C1, segons 

el Marc de Referència Europeu per a les Llengües 

Modernes creat pel Consell d’Europa. Aquest va dirigit a 

l’alumnat de Batxillerat i adults, i avalua la capacitat de posar 

en pràctica coneixements específics d’estructures grama- 

ticals, l’autonomia i complexitat a l’hora de produir textos 

tant orals com escrits, i comprensió tant oral com escrita 

de tot tipus. Aquest examen es realitza a l’edifici “British 

Council” de Barcelona generalment al mes de juny, sempre 

acompanyats de personal de l’escola. A més, l’alumnat que
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decideix presentar-se a l’examen oficial, reben classes de 

preparació específiques tot i que les classes hagin finalitzat 

al mes de maig. 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/ 

 

• Proficiency 
L’examen PROFICIENCY és el nivell al C2, el més alt se- 

gons el Marc de Referència Europeu per a les Llengües 

Modernes creat pel Consell d’Europa. Aquest va dirigit a 

aquelles persones que han superat el nivell ADVANCED, 

i avalua un coneixement molt elevat de la llengua anglesa 

en tots els seus àmbits i contextos, incloent expressions i 

excepcions d’aquesta. Aquest examen es realitza a l’edifici 

“British Council” de Barcelona generalment al mes de juny, 

sempre acompanyats de personal de l’escola. A més, 

l’alumnat que decideix presentar-se a l’examen oficial, reben 

classes de preparació específiques tot i que les classes 

hagin finalitzat al mes de maig. 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/proficiency/ 

 
http://www.exams-catalunya.com/ca/ 

Quins son els beneficis de 
presentar-se als exàmens 
Cambridge? 

Des de l’escola, es promou que l’alumnat que participa a la 

nostra activitat extraescolar d’anglès es presentin a les pro- 

ves oficials que convoca Cambridge des dels nivells inicials 

(Young Learners: STARTERS, MOVERS i FLYERS), fins als 

nivells superiors (PET, FIRST i ADVANCED). 

 

Per què és important presentar-se 
a les proves Cambridge? 

• Entenem que presentar-se a aquestes proves és molt 

positiu ja que fa que l’alumnat estigui més motivat pel fet de 

tenir l’experiència en la realització d’uns exàmens oficials. 

• Els examinadors són personal oficial de Cambridge 

University. 

• L’alumnat, amb la realització d’aquestes proves, tenen 

clar l’objectiu final del curs, la qual cosa fa que la preparació 

sigui més intensa. 

• Els alumnes adquireixen des de ben petits la perspectiva 

de la importància de l’estudi de la llengua anglesa pel seu 

futur. 

• El reconeixement en forma de diploma que obtenen com 

a resultat dels cursos d’anglès. 

• La valoració que se li dóna a la Universitat de Cambridge 

com a entitat preparadora. 

• El reconeixement oficial dels títols PET, FIRST i ADVANCED 

de la Universitat de Cambridge. 

Per més informació, us adjuntem l’adreça de la pàgina web 

oficial de “Exams Catalunya”: 

http://www.exams-catalunya.com/ 
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