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CURS 2016-17 
 
Benvolgudes famílies: 
 
La nostra escola segueix apostant per millorar el nivell d’anglès a tots els cursos i, fruit 
d’aquest propòsit, hem decidit aprofitar l’oportunitat que ens ofereix Kith, Experts in 
schools, empresa encarregada de portar a terme les classes extraescolars d’anglès a l’escola, 
de preparar i presentar els nostres alumnes de secundària als exàmens oficials de 
Cambridge, en col·laboració amb el British Council.  
 
Els nivells que s’ofereixen són els següents: 

 Key (KET) – Orientat a alumnes de 1r i 2n d’ESO 

 Preliminary (PET) – Orientat a alumnes de 3r i 4t d’ESO 

 First (FCE)– Orientat a alumnes de 1r de Batxillerat 

 Advanced (CAE) – Orientat a alumnes de 2n de Batxillerat 
 

Per comprovar si els alumnes estan preparats per a fer l’examen i assignar-los el nivell 
adequat, se’ls farà una prova de nivell a l’escola el proper dimecres 22 de febrer a les 15h, la 
duració serà d’aproximadament 2 hores. Depenent del resultat i segons el criteri del 
professor, es decidirà si l’alumne està preparat per a presentar-se a l’examen. 
Tots els alumnes designats com a candidats a fer l’examen rebran una newsletter 
informativa des de l’escola a través del correu electrònic. En aquesta newsletter rebran 
informació específica sobre l’examen i el procés de matriculació gestionat per l’empresa 
Kith.  
Aquests últims seran qui es posaran en contacte amb totes les famílies dels candidats 
interessats per a formalitzar la matrícula als exàmens. Un cop feta la matrícula, els alumnes 
rebran tota la informació juntament amb un dossier per a poder practicar a casa. 
Els alumnes faran també un mock exam (simulacre d’examen) per tal de recrear la situació 
de l’examen. Aquesta prova es durà a terme a les oficines de Kith (c/Balmes 76, pral 2a) 
durant el mes de maig. Els alumnes de First i Advanced no fan aquest simulacre. 
 
L’examen serà el mes juny a un centre escollit pel British Council. Alguns membres del 
professorat de Kith rebran els alumnes al centre on s’examinin per tal d’ajudar-los i recolzar-
los. 
 
Agrairem que tots aquells interessats en fer la prova de nivell retornin el comprovant 
d’aquesta circular abans del proper divendres 17 de febrer a la Laia Pons, Cap del Seminari 
de Llengües Estrangeres.  
 
Ben cordialment, 
 

L’Equip Directiu 
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Jo, ............................................................................................, pare/mare de l’alumne/a 

.............................................................., de ...... d’ESO, tinc coneixement del contingut 

d’aquesta circular i desitjo que el/la meu/meva fill/a faci la prova de nivell per presentar-se a 

la prova oficial d’anglès: ............... (indicar nivell d’examen) 

El meu correu electrònic és ............................................................................................... 

I, perquè així consti, 

 
Data i signatura 

 


