A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES D’ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Els volem informar de la nostra proposta d’exàmens d’anglès de Cambridge. Segur que han 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 intermig-avançat.
Però 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
voladors”). Examinadors externs formats i autoritzats per Cambridge ESOL garanteixen la millor aplicació d’aquests
exàmens, que han estat desenvolupats per a avaluar el coneixement de la llengua anglesa dels nens entre 7 i 12
anys i per a reforçarreforçar-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 a saber-se espavilar en situacions comunicatives diverses. Els alumnes reben un dossier amb
exercicis pràctics i una llista amb tot el vocabulari i les estructures gramaticals que poden sortir a l’examen. Els
exàmens es practiquen a classe, 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.
A més, gràcies a l’acord signat entre la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i Cambridge ESOL, aquests
exàmens tenen uns preus molt ajustats (Starters
Starters 57,14
57,14€,
7,14€, Movers 59,20€, Flyers 61,75€).
61,75€).
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.
Per això hem programat una convocatòria dels exàmens Young Learners de Cambridge
Cambridge ESOL durant
durant el dia 3 de
juny de 2017
2017 al col·legi Santa Anna de Lleida.
Si hi estan interessats, els preguem que omplin la butlleta de retorn d’aquesta carta i la lliurin
lliurin a recepció
juntament amb el justificant de pagament del banc.
IMPORTANT
S’ha de fer un ingrés o transferència al compte de ‘Centro de Enseñanza Maragall’,, La Caixa IBAN ES88ES88-210021000890escola (L-SFLL) així com els
0890-06020602-00090009-7403 tot indicant en el concepte de l’operació el nom abreviat de l’escola
els
cognoms
cognoms de l’alumne.
l’alumne D’aquesta manera, el seu fill/a constarà com a candidat d’aquesta convocatòria.

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ: 18 d’abril del 2017.
Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.
Ben cordialment,
L’Equip Directiu
lliurar a Recepció abans del 18 d’abril
d’

En/Na______________________________________________________________________________, com a pare/mare,
autoritzo el meu fill/a __________________________________________________ del curs __________, amb data de
naixement _____________________ a inscriure’s a l’examen Young Learners (Encerclar l’opció correcta) (Starters,
Movers o Flyers) a la convocatòria del 3 de juny de 2017.
(Si us plau, comproveu que el nom i els cognoms de l’alumne estan escrits correctament).
Lleida, a __________ de març de 2017.
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