Els exàmens de Cambridge són
acceptats per més de 15.000
universitats, empreses i governs
de tot el món. Els nostres
exàmens poden ajudar-te a
accedir a l’educació superior,
millorar les teves oportunitats
laborals i, gràcies al seu
reconeixement
internacional,
augmentar les opcions al teu
abast tant d’estudi com de
treball.

Cada any més de 5 milions de persones es presenten als exàmens de
Cambridge English.

Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües
El Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER) és un estàndard per a
mesurar el nivell de comprensió i expressió orals i escrites en una llengua. Estableix una
sèrie de nivells per a totes les llengües a partir dels quals s'afavoreix la comparació o
homologació dels diferents títols emesos per les entitats certificades.

›
›
›
›
›
›

Nivell A1: Correspon al nivell principiant.
Nivell A2: Correspon al nivell elemental.

Nivell B1: Correspon al nivell intermedi.
Nivell B2: Correspon al nivell intermedi alt.
Nivell C1: Correspon al nivell avançat.

Nivell C2: Correspon al nivell molt avançat

Cambridge English
A range of exams to meet different needs

KET
Amb el nivell Key English Test (KET) pots:

›
›
›
›

Entendre i utilitzar frases i expressions bàsiques d’ús freqüent
Presentar-te i respondre preguntes bàsiques sobre detalls personals
Interactuar amb persones angloparlants que parlin a poc a poc i clar
Escriure notes curtes i senzilles

Reading and Writing – durada 1 h i 10 minuts – 50% de la nota
Listening – durada 30 minuts – 25% de la nota

Speaking – durada 8-10 minuts – 25% de la nota

PET
Amb el nivell Preliminary English Test (PET) pots:

›
›
›
›
›

Entendre els punts principals d’instruccions directes o anuncis públics.
Fer front a la majoria de situacions amb les quals et pots trobar quan viatges a un
país de parla anglesa.
Fer preguntes simples i formar part de converses en ambients laborals.
Escriure cartes, correus electrònics i prendre notes sobre assumptes quotidians.

Reading and Writing – durada 1 h i 10 minuts – 50% de la nota
Listening – durada 30 minuts – 25% de la nota
Speaking – durada 10-12 minuts – 25% de la nota

First fs

Amb aquest certificat, l’estudiant acredita la seva capacitat en l’ús de l’anglès oral i
escrit en un nivell intermedi-avançat en les diferents situacions del món real.
Actualment, el nivell d’anglès B2 – First és l’exigit per les Universitats per obtenir el
títol de Grau.

Amb el nivell First for Schools pots:

›
›
›
›

Desenvolupar habilitats de la vida real en anglès per al treball i l’estudi.
Demostrar que pots utilitzar en el dia a dia tant l’anglès escrit com parlat d’un nivell intermedi-alt.
Demostrar que estàs preparat per treballar o estudiar en un ambient de parla anglesa.
Obtenir una qualificació valuosa que és acceptada a tot el món.

Part 1 – Reading and Use of English – durada 1h i 15 minuts – 40% de la nota
Part 2 -Writing – durada 1 h i 20 minuts – 20% de la nota
Part 3 – Listening – durada 40 minuts – 20% de la nota
Part 4 – speaking – durada 14 minuts – 20% de la nota.

Els exàmens de Cambridge no tenen data de caducitat.

www.cambridgeenglish.org/es
www.cambridgeenglish.org/recognition
www.meritschool.com

