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Assumpte:   Exàmens Oficials Cambridge English al nostre centre 

Benvolguts pares/ benvolguts alumnes majors d’edat: 

Tots som conscients que el domini fluid de l’anglès és una condició indispensable per 

a  l’adequat progrés  acadèmic i professional dels vostres fills i filles.   Per això, i a més 

de potenciar l’ensenyament de l’assignatura fent el  màxim de desdoblaments 

possibles, l’Institut impulsa altres mesures. En aquest sentit, cal esmentar la impartició 

en anglès de determinats continguts en matèries tan diverses com les matemàtiques, 

la música, la plàstica, la química, etc. 

També en la línia de reforçar l’aprenentatge i domini de l’anglès, us fem saber que 

l’Institut Narcís Oller i l’organització internacional Cambridge English Language 

Assesment  ( per mitjà del centre autoritzat European College)  han  signat un conveni 

de col·laboració pel qual, a partir d’aquest curs, l’Institut esdevé Seu  dels exàmens 

oficials d’anglès  KET (Key  English test), PET (Preliminary English Test),  i FCE 

(First Certificate in English),  que equivalen, respectivament als nivells A2, B1 i B2 

del marc comú europeu. 

Aquest conveni significa que els alumnes  del nostre institut, i amb independència de si 

fan anglès o no com a activitat extraescolar, podran presentar-se a l’examen  KET, 

PET o FCE en condicions avantatjoses (preu reduït)  i  en el nostre propi centre.   

L’examen oficial es farà  dissabte 27 de maig al matí, i caldrà matricular-s’hi.   Al mes 

de març s’haurà fet una prova (o mock) per poder decidir amb més coneixement de 

causa les possibilitats reals d’èxit de l’alumne. Atès el caràcter oficial  de l’examen, 

estarà supervisat i corregit per personal de la Universitat de Cambridge. El professorat 

del centre col·laborarà en l’assessorament i orientació de l’alumnat que s’hi presenti.   

Tot, naturalment, té caràcter voluntari per a les famílies i en cap cas es condicionarà la 

marxa normal del curs en l’assignatura d’anglès a aquesta oferta.  

Per tal d’explicar tots els detalls i aclarir dubtes, us convidem a una REUNIÓ 

INFORMATIVA sobre els EXÀMENS KET, PET I FCE  i el fet que el centre 

n’esdevingui Seu Examinadora, amb  Ramon Solé, responsable dels Exàmens 

Cambridge a l’Alt Camp. 

La  reunió es farà dimarts 22 de novembre de 2016 a les 18 h. a la cantina del 

centre. Hi poden assistir els pares dels alumnes menors d’edats i els alumnes 

majors d’edat 

Cordialment, 

 

Josep Maria Pallàs i Guasch 

Director 

Valls, 3 de novembre de 2016 

 


