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 Cambridge English: Main Suite Exams 
 

 Key · Preliminary · First   
 

GUIA DE TRÀMITS I CONDICIONS 

Preparation centre 
 
 

INSCRIPCIÓ 

MOLT IMPORTANT: un cop feta la inscripció NO ES RETORNEN ELS DINERS, ni és possible 
transferir-los a una altra convocatòria. Comproveu les dates al calendari, (tant la fixada per a les 
parts escrites, com les possibles dates de l’Speaking Test), i assegureu-vos que no teniu 
compromisos. (veure punt ‘Renúncies’ més endavant). NO S’ADMETRAN SOL·LICITUDS DE CANVI DE 
DATA de la part escrita, i NO ES PODEN GARANTIR CANVIS de la data de l’SPEAKING TEST, encara 
que estiguin justificats de manera formal. 

 
 

Reglament i recomanacions prèvies         

 ELS CANDIDATS, i en el cas dels menors, també el pares i tutors,  HAN D’HAVER LLEGIT ELS 
DOCUMENTS ( 1 )’Summary Regulations for Candidates’ (resum de la normativa oficial de Cambridge 
English Language Assessment) que s’ha lliurat junt amb ( 2 ) aquesta guia de tràmits i condicions. 
EN EL MOMENT QUE ES FORMALITZI LA INSCRIPCIÓ  S’ESTARÀ ACCEPTANT AQUESTA NORMATIVA. 

 Heu de portar el DNI, NIE o passaport original en el moment de la inscripció. En el cas dels menors 
d’edat, ha de formalitzar la inscripció el/la pare/mare/tutor(a). 

 

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ        

 EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ FINALITZA EL 17 DE MARÇ DE 2017. TOTS ELS DOCUMENTS S’HAN DE 
PRESENTAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE ON ESTEU MATRICULATS  

  S’HA DE PRESENTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ EN EL MOMENT DE LA INSCRIPCIÓ:  
 
1. DNI, NIE o passaport original en el moment de la inscripció. En el cas dels menors d’edat, ha de 

formalitzar la inscripció el/la pare/mare/tutor(a).  

2. Formulari d’inscripció. Hi ha dos models diferents, un per a menors d’edat i un altre per a majors 
d’edat, utilitzeu el que correspongui.  

3. Resguard de pagament emès per l’entitat bancària conforme s’ha efectuat.  
 

PAGAMENT                                                     

Amb el full de pagament que podeu descarregar de la web, obtenir a la secretaria del centre o a través del 
professorat d’anglès heu de fer efectiu a “La Caixa” la quantitat corresponent a la taxa de l’examen:  

 
 

Preliminary English Test for Schools PET 95,63 € 
 

First Certificate for Schools FCE 176,77 € 
 

Recordeu seguir tots els passos que trobareu al full de pagament  
 

PARELLES per a LA PROVA ORAL (Speaking test) 

Si ho desitgeu podeu escollir 1 persona amb qui fer la prova oral (Speaking test). Heu de venir a inscriure-us junts, 
o bé comunicar-ho, junts o per separat, dins del període d’inscripció . Així quedarà garantit que fareu la prova junts, 
en principi en parella. Excepcionalment, però, segons la configuració de la sessió, també podria acabar essent en un trio. 
Si no heu elegit ningú durant el període d’inscripció, quan s’enviï els Confirmation of Entry (vegeu punt més 
endavant), podreu demanar-nos informació sobre la/les persona/es que se us ha assignat per a fer la prova, si  ho 
autoritza/en al formulari. 

Tingueu present, però, que si algun candidat de manera imprevista no es presentés, el candidat que quedés sol hauria 
de passar a formar trio o parella amb els últims candidats al final de la sessió del dia. Podria ser el vostre cas. 
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CONFIRMATION OF ENTRY i resta documentació candidat 

UNES 3 SETMANES ABANS DE L’EXAM EN, en el cas de la modalitat PAPER-BASED se us enviarà per correu 
electrònic des de l’adreça ‘@CambridgeEnglish.org’ el Confirmation of Entry (document oficial que us acredita com 
a candidat, i on es concreta dates, lloc i horaris tant dels Written papers com de l’Speaking), a més d’altra 
informació rellevant sobre la convocatòria. 

    MOLT IMPORTANT: Si dues setmanes abans de la primera data d’examen (Speaking o Written papers) encara  
no heu rebut aquesta documentació i ja heu comprovat que no us ha entrat com a spam o correu no  

desitjat, comuniqueu-ho a la secretaria i us la tornarien a enviar. 
    Si no porteu el Confirmation of Entry imprès i el DNI/NIE o passaport els dies d’examen , no el podreu fer. 

Un cop realitzat l’examen cal que guardeu una còpia del Confirmation of Entry, ja que conté els codis per poder- 
vos registrar en línia i consultar els resultats (Results online) i, quan ja hagueu obtingut el certificat, per permetre que 
empreses i institucions puguin verificar que el teniu, si així ho desitgeu (Verification service). 

 
ERRORS i CORRECCIONS: Quan els candidats rebin la documentació hauran de revisar que les seves dades siguin 
correctes. En cas que hi hagués algun error, cal que el/la candidat/a ho notifiqui el dia de l’examen a la recepció i 
identificació del Speaking test. Posteriorment es comunicarà a Cambridge English Language Assessment per tal que ja consti a 
les seva base de dades pels Statement of Results i certificats. 
 

ABSÈNCIES, RENÚNCIES (withdrawals) I DEVOLUCIONS 

Si un cop formalitzada la inscripció, i abans de l’examen, preveieu que no podreu assistir-hi, comuniqueu-ho de 
seguida al vostre centre. En el cas de l’examen oral (speaking test) és molt important avisar de qualsevol 
incidència, i si és un imprevist del mateix dia de l’examen, s’haurà d’intentar localitzar i avisar al supervisor, a través 
del centre. 

Cambridge English Language Assessment només accepta les SOL·LICITUDS DE BAIXA AMB 
REEMBOSSAMENT de candidats que al·leguin absència PER MOTIUS MÈDICS o/i PROBLEMES PERSONALS MOLT 
GREUS. Per a fer la sol·licitud ens haureu de fer arribar (1) un correu electrònic explicant el motiu de la sol·licitud de 
reembossament adjuntant (2) un ‘Certi fic at Mèdic Ofi c ial’ redac tat, s ignat i amb el s egell d’un metge en cas de motius 
mèdics i (3) una còpia del Confirmation of Entry. El TERMINI per enviar les sol·licituds de reembossament s’acabarà 
UNA SETMANA DESPRÉS DE L’EXAMEN ESCRIT. 

Si Cambridge English Language Assessment accepta la sol·licitud, se us farà la DEVOLUCIÓ de l’import total de 
l’examen menys 30€ de despeses administratives. 

 

RESULTATS, CERTIFICATS i ‘VERIFICATION SERVICE’ 
 

a) Els RESULTATS s’aniran publicant online durant el període que s’indica als Confirmations of entry. Tant els Preparation 
Centres(a https://preparationcentres.cambridgeenglish.org https://candidates.cambridgeenglish.org sol·licitant-nos a ‘Merit-
Barcelona ES499’ els login details per registrar-se, si no s’ha fet encara) com els candidats individualment (registrant-se a 
amb els codis, ID number i secret number, que apareixeran al seu Confirmation of Entry) podreu fer la consulta dels 
resultats per Internet. En el cas dels candidats, recomanem que el registre es faci en rebre els Confirmation of Entry.  

 
b)    Els CERTIFICATS oficials s’enviaran al Preparation Centre per correu certificat, a l’atenció de l’Exams Officer, 
c)  Verification service: els candidats, si així ho desitgen, poden proporcionar els codis (ID number i secret number) que 

apareixeran en el seuConfirmation of Entry a institucions, empreses i particulars que necessitin verificar el seu resultat 
per Internet de manera oficial.  

 

+ INFORMACIÓ SOBRE ELS EXÀMENS 

Si voleu més informació sobre els exàmens us recomanem que visiteu els següents llocs web:  
www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/      http://www.cambridgeenglish.org/prepare-and-practise/   

   
 Està totalment prohibit portar el telèfon mòbil, ni MeritSchool ni el professorat es pot fer càrrec de custodiar-lo!  

 
Per qualsevol dubte podeu contactar amb el professorat de llengua anglesa. 

 
 


