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Benvolguts	  pares,	  
	  
Contactem	  amb	  vostès	  per	  recordar-‐lis	  que	  si	  ho	  desitgen	  i	  els	  seus	  fills	  tenen	  el	  nivell	  i	  edat	  adequats	  podran	  presentar-‐se	  als	  
exàmens	  ESOL	  de	  la	  Universitat	  de	  Cambridge	  amb	  nosaltres	  el	  proper	  mes	  de	  juny	  2013	  
	  
Els	  YOUNG	  LEARNERS	  ENGLISH	  TEST	  (Starters,	  Movers	  &	  Flyers)	  són	  la	  introducció	  als	  exàmens	  oficials	  més	  adient	  per	  a	  nens,	  
ajudant	  a	  fomentar	  en	  ells	  una	  actitud	  positiva	  cap	  a	  l'aprenentatge	  de	  l'idioma	  anglès.	  Els	  proporciona	  un	  primer	  contacte	  amb	  
els	  exàmens	  internacionals,	  molt	  útil	  per	  poder	  progressar	  cap	  als	  nivells	  superiors	  com	  el	  Preliminary	  EnglishTest	  (PET),	  First	  
Certificate	  (FCE)	  i/o	  altres.	  

• S’avalua	  les	  quatre	  habilitats	  lingüístiques	  principals	  (comprensió	  escrita	  i	  auditiva,	  expressió	  escrita	  i	  oral).	  	  
• Els	  exàmens	  inclouen	  exercicis	  interactius	  i	  a	  color.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• Tasques	  basades	  en	  temes	  d'interès	  per	  als	  nens.	  
• Exàmens	  duts	  a	  terme	  per	  examinadors	  experimentats	  i	  qualificats,	  i	  corretgits	  al	  Regne	  Unit.	  
• Els	  YLE	  es	  presenten	  en	   3	  nivells	   de	  dificultat,	   (STARTERS,	  MOVERS	   i	   FLYERS)	   estan	   adequats	   al	   nivell	   d’anglès	  de	  

cada	  edat	  i	  supervisats	  per	  examinadors	  experimentats	  i	  qualificats.	  
• Cada	  candidat	  obté	  un	  certificat	  on	  es	  mostra	  el	  seu	  desenvolupament,	  sense	  fer	  distinció	  entre	  aprovats	  i	  suspesos.	  

Aquest	  sistema	  motiva	  als	  nens	  i	  els	  ajudarà	  a	  l'hora	  d'afrontar	  exàmens	  de	  nivells	  superiors	  És	  un	  sistema	  d’avaluació	  
extern	  que	  ofereix	  confiança	  als	  pares	  i	  a	  l’escola.	  

	  
KET	  ENGLISH	  TEST	  (KET	  for	  schools)	  i	  PRELIMINARY	  ENGLISH	  TEST	  Test	  (PET	  for	  schools)	  	  
Recomanats	  per	  a	  estudiants	  entre	  11	  i	  15	  anys.	  

• És	  el	  pas	  previ	  per	  a	  accedir	  a	  exàmens	  superiors	  com	  ara	  el	  First	  Certificate	  (FCE).	  
• S'avaluen	  les	  quatre	  habilitats	  lingüístiques	  (comprensió	  escrita	  i	  auditiva,	  expressió	  escrita	  i	  oral)	  mitjançant	  exercicis	  

procedents	  de	  situacions	  quotidianes	  reals.	  
• Exàmens	  duts	  a	  terme	  per	  examinadors	  experimentats	  i	  qualificats,	  i	  corregits	  al	  Regne	  Unit.	  

 
QUE	  CAL	  FER	  PER	  INSCRIURE’S	  ?	  	  
	  
u	  	  Dirigiu-‐vos	  a	  la	  Secretaria	  d’estudis	  del	  British	  Council	  Young	  Learners,	  Bonanova	  	  (C/Vendrell,	  1	  08022	  Barcelona,	  
	  	  	  	  	  	  T	  93	  253	  1900)	  	  Horari	  :	  	  de	  	  dilluns	  a	  divendres	  de	  15.00	  a	  20.00	  h	  i	  dissabtes	  de	  10.00	  a	  13.00	  h.	  	  	  
v	  Cal	  portar	  aquest	  document.	  	  	  	  w	  Podeu	  realitzar	  el	  pagament	  mitjançant	  taló	  (British	  Council)	  o	  	  targeta	  de	  crèdit/dèbit.	  
x	   És	   imprescindible	   que	   el	   pare/mare/tutor/	   empleni	   un	   full	   de	   dades	   personals	   del	   candidat	   en	   el	  moment	   de	   formalitzar 
inscripció. 
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Examen	   Import	   Data	  de	  l’examen	   Dates	  	  horari	  d’inscripció	  

STARTERS	  
	  

62	  €	   1	  juny	  2013	  (tarde)	  
Del	  	  2	  al	  13	  d’abril	  2013	  

	  

MOVERS	  
	  

62	  €	   1	  juny	  2013	  (tarde)	  
Del	  	  2	  al	  13	  d’abril	  2013	  

	  

FLYERS	  
	  

62	  €	   1	  juny	  2013	  (tarde)	   Del	  	  2	  al	  13	  d’abril	  2013	  
	  

KET	  for	  
Schools	  

	  

92	  €	   15	  Juny	  2013	  
Del	  8	  al	  19	  d’abril	  2013	  

	  

PET	  For	  
Schools	  

	  

103	  €	   15	  Juny	  2013	   Del	  8	  al	  19	  d’abril	  2013	  


