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Assumpte:   Matriculació  per als Exàmens Oficials Cambridge English  

A/a  pares d’alumnes menors d’edats i alumnes majors d’edat. 

Benvolguts, 

En una primera circular de 3 de novembre us informàvem  que el centre havia subscrit 

un conveni amb  la Representació de l’Alt Camp de la Universitat de Cambridge en 

virtut del qual  esdeveníem seu dels exàmens oficials d’anglès KET (Key  English 

test), PET (Preliminary English Test),  FCE (First Certificate in English) i CAE  

(Cambridge English Advanced),  que equivalen, respectivament als nivells A2, B1, 

B2 i  C del marc comú europeu. L’acord permet als nostres alumnes presentar-se als  

exàmens a un preu reduït en relació a la tarifa estàndard, i fer tant un examen 

preparatori com  l’examen  oficial al propi centre. 

Us concretem en aquesta circular  tots aquests aspectes: 

1. El preu total  per examen  és: 

a. Key ( nivell A2) : 88,34 € 

b. Preliminary ( nivell B1):  93,71 € 

c. First ( nivell B2) : 172,89 € 

d. Advanced ( nivell C):  178,28 € 

2. La inscripció  es formalitza amb el pagament dels drets d’examen.  El 

pagament es fa en dos terminis: 

a. El primer termini és la reserva de plaça. Són 25 € a pagar a la 

secretaria del centre com a molt tard el 31 de gener de 2017. 

b. Per al segon termini,  que completa la totalitat de l’import,  el termini de 

pagament  serà aproximadament  a meitats d’abril. Ja ho concretarem 

quan  comuniquem els resultats del mock exam. 

3. L’examen preparatori ( o mock exam) es farà dissabte 18 de març de 2017 al 

matí.  En funció del resultat del mock exam, l’organització orientarà l’alumne  

per tal d’ajudar-los a  afrontar l’examen oficial en les millors condicions per a 

l’èxit acadèmic.  Això significa que, d’acord amb la família, es podrà canviar o 

mantenir l’examen a què l’alumne en principi s’haurà matriculat. 

La inscripció es formalitza lliurant a la secretaria del centre  el formulari  que trobareu a 

l’altra cara d’aquesta circular, degudament complimentat, juntament amb el pagament 

dels 25 €.  Repetim que el termini acaba el 31 de gener de 2017. 

Cordialment, 

 

Josep Maria Pallàs i Guasch 

Director 

Valls, 20 de desembre de 2016 
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INSCRIPCIO A L’EXAMEN CAMBRIDGE DE L’ALUMNE DE L’INSTITUT NARCÍS OLLER 

L’alumne ___________________________________________________ 

amb  DNI/ NIE _______________________ ,    matriculat  el  2016/17   a l’Institut  Narcís Oller   

en el curs  _____________,   formalitza la seva inscripció  a l’examen Cambridge   ( marqueu 

l’opció amb una X) que es durà a terme el 27 de maig de 2017 al centre i que permet 

l’acreditació oficial en: 

      ___    Key English Text 

      ___    Preliminary English Text 

      ___    First  Certificate in English 

      ___    Cambridge English Advanced 

A tal fi, abona 25 € en concepte de primer pagament .  Un cop realitzat el Mock Exam ( 18 de 

març) , i d’acord amb el resultat i l’orientació de l’entitat organitzadora, procedirà a la 

inscripció definitiva en el mateix examen en què s’inscriu ara , o a la modificació  d’opció. 

Valls,  ___  de _________   de ______ 

 

Signat:  pare o mare d’alumne menor d’edat / alumne major d’edat 

 

Dades per a comunicacions: 

 

Domicili: carrer/plaça  ______________________________________   núm______ 

codi postal  _______________     municipi_____________________ 

 

adreça electrònica del pare, mare o alumne major d’edat:  ____________________________ 

 

mòbil  del pare, mare o alumne major d’edat: _____________________________________ 

 


