Exàmens Oficials Cambridge d’Anglès
Starters (A0) – Movers (A1) – Flyers (A2)
Primària:
Primària: Alumnes externs

Curs 20172017-18

Benvolguda família,
Des d’o
okschool,
school i seguint la llarga tradició de Joviat de donar l’opció a tot l’alumnat de la
Joviat a presentar-se als exàmens oficials d’anglès de Cambridge, l'11 de juny l’escola
rebrà la visita dels examinadors de Cambridge per tal de fer-los les proves d’aquest curs
2017-18.
Igual que el curs passat, s’han ampliat els nivells d’aquests exàmens, de manera que totes
les famílies interessades en la participació del vostre fill o filla de Primària, sense límit
d’edat, curs acadèmic o nivell, puguin tenir-hi accés. Aquestes
Aquestes proves són de caràcter
voluntari.
Us fem una petita descripció de cada nivell:

En tots els tres nivells no hi ha aprovats o suspesos. Tots els participants reben un número
concret d’escuts. El màxim és rebre 5 escuts per cada part de la prova. D’aquesta manera
tots els alumnes poden celebrar els seus èxits, millorar la seva confiança i saber el seu èxit
de manera individual i per competències.
Un escut significaria que el participant pot millorar molt més en aquella competència i cinc
escuts que ha respost correctament la majoria de les preguntes. En cas de rebre un total
de 10 o més escuts l’alumne ja està preparat per formar-se pel següent nivell de les proves
Oficials de Cambridge.

Starters
Starters,
Starters és l’inici del trajecte de l’aprenentatge de l’anglès. La prova els introdueix a la
llengua escrita i parlada d’una manera divertida i motivadora.
És el primer dels tres nivells per alumnes de Primària, anomenats “Young Learners” dels
dels
exàmens oficials de Cambridge. Recomanat per a l’alumnat d’EP1 — EP2.
Aquesta prova, que consta de tres parts, els ajuda a motivar-se i millorar.
Parts

Contingut

Resultats

Listening (uns 20 minuts)

4 parts/20 preguntes

Un màxim de 5
escuts

Reading & Writing (20
minuts)

5 parts/25 preguntes

Un màxim de 5
escuts

Speaking (3-5 minuts)

5 parts

Un màxim de 5
escuts

Movers
Movers,
Movers és el següent pas del trajecte de l’aprenentatge de l’anglès. És una manera molt
encertada d’ajudar els alumnes a millorar les competències que ja havien adquirit.
És el segon dels tres nivells per alumnes de Primària, anomenats “Young Learners” dels
exàmens oficials de Cambridge. Recomanat per a l’alumnat d’EP3 — EP4.
Aquesta prova, que consta de tres parts, els ajuda a motivar-se molt més i millorar el que ja
sabien.
Parts

Contingut

Resultats

Listening (uns 25 minuts)

4 parts/25 preguntes

Un màxim de 5 escuts

Reading & Writing (30 minuts)

6 parts/40 preguntes

Un màxim de 5 escuts

Speaking (5—7 minuts)

4 parts

Un màxim de 5 escuts

Flyers
Flyers, És la millor manera de demostrar als nens i nenes que ja són capaços d’utilitzar
l’anglès de forma escrita i parlada, a un nivell bàsic.
És el nivell més alt dels tres en aquest format tan motivador i divertit, adaptat a les edats de
Primària. Recomanat per a l’alumnat d’ EP5 — EP6.
Aquesta prova consta de tres parts:
Parts

Contingut

Resultats

Listening (uns 25 minuts)

5 parts/25 preguntes

Un màxim de 5 escuts

Reading & Writing (40 minuts)

7 parts/50 preguntes

Un màxim de 5 escuts

Speaking (7—9 minuts)

4 parts

Un màxim de 5 escuts

Per tal de fer la inscripció dels exàmens oficials Cambridge d’Anglès dels nivells Starters —
Movers — Flyers,
Flyers que es realitzaran el dilluns 11 de juny del 2018,
2018 cal que lliureu la butlleta
degudament omplerta a la recepció de l’Escola Joviat-2, Muralla Sant Francesc, número 39,
fins al divendres 30 de març del 2018,
2018 juntament amb la quantitat de la prova escollida en
metàl·lic. Per norma general, i sota la política dels examinadors de Cambridge, NO serà
possible retornar l’import. En cas de no tenir el mínim de 5 alumnes per nivell, la prova
quedaria anul·lada pel nivell que no arribaria als mínims.
Els preus són:
• Starters (Nivell A0)....................................... 59,00 €
• Movers ( Nivell A1) ...................................... 61,00 €
• Flyers (Nivell A2).......................................... 63,00 €
Per norma general, i sota la política dels examinadors de Cambridge, NO serà possible
retornar l’import.
Atentament,
ESCOLA JOVIAT
Manresa, 12 de febrer del 2018

----------------------------------------------------------------BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ:
En/na………………………….…..................pare/mare/tutor legal amb DNI…………….........…
de l’alumne/a…………………………………………........………… amb DNI…………….........…
Data de naixement de l’alumne/a………………….…….Curs…………… d’Educació Primària.
Realitzarà l’examen de:

□ Starters (Nivell A0) 59,00 €
□ Movers ( Nivell A1) 61,00 €
□ Flyers (Nivell A2) 63,00 €
Signatura del pare, mare o tutor legal

