
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Torredembarra, 29 d’octubre de 2020 

 
 
 Benvolgudes famílies, 

 

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.  

En la línia de reforçar l’aprenentatge i domini de l’anglès, us fem saber que l’lnstitut 

Torredembarra, en col·laboració amb l'AMPA del centre, i l’organització internacional 

Cambridge English Language Assessment (per mitjà del centre autoritzat European College) té 

signat un conveni de col·laboració pel qual l'lnstitut esdevé seu dels exàmens oficials d’anglès 

PET (Preliminary English Test) i FCE (First Certificate in English). Aquests exàmens equivalen, 

respectivament, als nivells 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 PET o FCE en 

condicions avantatjoses (preu reduït) i en el nostre propi centre.  L'examen oficial es farà 

dissabte 22 de maig al matí i caldrà matricular-s'hi. El dissabte dia 20 de febrer es farà una 

prova orientativa (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. Tant la prova orientativa com 

l’examen oficial seran presencials i es realitzaran al centre.  

Tot això, naturalment, té un 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. 

 L'import dels exàmens són 101,90 pel PET i 188,70 per les proves del FIRST. Aquells que 

estiguin interessats en fer el mock exam hauran d'inscriure's i fer el pagament de 15 euros, 

abans del proper dilluns 9 de novembre,  en el següent número de compte del BBVA:  

ES78 0182 4395 5502 0002 4395 

Un cop fet el pagament cal enviar el resguard d’aquest a la direcció de correu electrònic 

secretaria@instorredembarra.cat juntament amb les següents dades personals de l’alumne: 

nom, cognoms, la  data de naixement i prova a la qual fan la inscripció. Per qualsevol dubte o 

aclariment us podeu adreçar a la direcció de correu esmentada.  

Quan tinguem els resultats del mock exam (primera quinzena de  març) les famílies podran 

decidir si es matriculen per fer l'examen definitiu del dia 22 de maig fent l'ingrés de la resta de 

l'import (86,90 euros pel PET i 173,70 pel FIRST).  

Us recordem que per realitzar les proves, l'alumnat haurà de portar el DNI o passaport en estat 

vigent. En cas de no portar-lo o estar caducat, l'alumne/a no podrà fer l'examen, perdent així 

l'import abonat. 

 

Cordialment,  

 

Pau Arbòs Arqué 

Director 

 


