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ANGLÈS EXTRAESCOLARCENTRE D’ESTUDIS MONTSENY 

Des de l’any 1992 el Centre d’Estudis Montseny organitza 
cursos d’anglès per a infants (a partir de P4), joves i adults. 

Actualment seguim el sistema metodològic i d’aprenentatge 
de la Universitat de Cambridge (www.cambridgeenglish.
org). En aquest sistema es van assolint els coneixements 
mitjançant la proposta pedagògica definida per la mateixa 
Universitat. Aquests coneixements són certificats (a partir 
de Primària) a través dels diferents exàmens oficials.

Els nivells inicials d’exàmens de Cambridge són: STAR-
TERS, MOVERS i FLYERS. Els tests permeten comprovar 
l’ús del llenguatge en situacions i activitats familiars. Cada 
alumne rep un diploma o un informe pel seu esforç on es 

reflecteix el grau obtingut a cadascuna de les destreses 
avaluades: Llegir – Escriure – Escoltar – Parlar.

Aquell alumnat amb un nivell més avançat d’anglès faran 
el nivell de PET (Preliminary English Test) i posteriorment 
el FIRST, ADVANCED i PROFICIENCY. Els exàmens 
estan vinculats al Marc de Referència Europeu per a les 
Llengües Modernes creat pel Consell d’Europa (http://
llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publi-
cacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didac-
tics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues ).

El Centre d’Estudis Montseny està oficialment reconegut per 
Cambridge English com a “Exam Preparation Centre”.

1. 

Presentació

Durant el curs 2020/2021, l’escola Montseny oferirà cursos 
d’anglès extraescolar per alumnes des de P4 fins a 2n BAT,  
i també per adults.

L’alumnat de nova incorporació a partir de 1r de Primària 
haurà de fer una prova de nivell per accedir al grup corres-
ponent. S’haurà d’avisar a la secretaria de l’escola o als 
coordinadors de l’activitat. 

Els horaris de l’activitat d’anglès tenen dues franges 
horàries: dilluns-dimecres o dimarts-dijous. L’horari de 
l’alumnat des de P4 fins a 6è de Primària és de 17.15 a 
18.15h, i a partir de 1r ESO de 18.15-19.15h. Els alumnes 

de FIRST, ADVANCED i PROFICIENCY fan 3 hores setma-
nals de classe, les quals poden ser de 15.30-17h o 18.15-
19.45h depenent de l’organització de l’escola, professorat i 
alumnat.

Les classes d’anglès extraescolar comencen a l’octubre 
i finalitzen l’últim dia del mes de maig. Tots els alumnes 
reben dos informes anuals, al febrer i al maig, on s’explica 
l’evolució i resultats de classe i exàmens. Les classes són 
reduïdes, entre 5 i 11 alumnes per aula. Tots els nivells 
treballen seguint un llibre, la compra del qual s’encarrega 
l’escola i que es cobra durant el primer trimestre. Aquests 
llibres romanen a l’escola, excepte en casos especials.

2. 

Organització

• L’alumnat de nova incorporació a partir de 1r de Primària haurà de fer una prova de nivell per
   accedir al grup corresponent.
 
• Podeu consultar els dies d’exàmens de nivell i d’informació dels mesos de Juny i Setembre a la 
   web english.cemontseny.cat

• Coordinació: Jason Humphreys / Elena Cabeza

• Correu electrònic: english@cemontseny.cat
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ANGLÈS EXTRAESCOLARCENTRE D’ESTUDIS MONTSENY 

Iniciació – parvulari

INI és l’etapa d’iniciació en la llengua anglesa. Les classes es realitzen dos dies a la setmana, una hora cada dia. Durant 
aquests dos anys, l’alumnat es familiaritza amb la llengua, les rutines  i nocions bàsiques de l’anglès a través de jocs, 
cançons i activitats dinàmiques. L’alumnat també treballa amb un llibre d’activitats que proposa exercicis lúdics per a l’apre-
nentatge. Junt amb l’informe del mes de maig, els pares reben un àlbum amb aquelles fitxes i activitats realitzades al llarg 
del curs. Les classes es realitzen dos dies a la setmana, una hora cada dia, de 17.15 a 18.15h.

3. 

Nivells

INI 1

• Objectius: identificar la llengua anglesa, captar el 
sentit dels textos orals senzills amb recolzament visual i 
sonor, seguir instruccions senzilles i fer ús dels conceptes 
apresos a través d’activitats dinàmiques.
 

• Continguts: vocabulari bàsic, frases per la interacció 
professor-alumne i producció fonètica.

• Metodologia: exposició significativa a la llengua 
anglesa a través de contextos comunicatius familiars, 
cançons, jocs i activitats guiades.

• Material: llibre de text Three in a Tree A.

• Per a més informació sobre els continguts, 
objectius i metodologia podeu consultar la web 
english.cemontseny.cat

INI 2

• Objectius: revisar i assentar els textos orals bàsics, 
produir missatges orals senzills, implicar l’alumnat en 
les activitats motrius i dinàmiques.
 

• Continguts: vocabulari i frases bàsiques, reconeixe-
ment d’estructures interrogatives, presentació, saluta-
ció i comiat, intercanvi de diàleg.

• Metodologia: exposició regular a la llengua anglesa a 
través de la imitació en activitats comunicatives basa-
des en rutines, jocs, cançons I activitats guiades.

• Material: llibre de text Three in a Tree B.

• Per a més informació sobre els continguts, 
objectius i metodologia podeu consultar la web 
english.cemontseny.cat 
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ANGLÈS EXTRAESCOLARCENTRE D’ESTUDIS MONTSENY 

Elemental – cicle inicial primària

ELEMENTAL és l’etapa que recull els primers dos nivells de cursos d’anglès a la Primària. Les classes es realitzen dos dies 
a la setmana, una hora cada dia. Durant aquests dos anys, els alumnes comencen a llegir i a escriure en anglès, no només 
a partir de cançons i activitats dinàmiques, sinó també amb un llibre d’activitats a partir del qual començaran a familiarit-
zar-se amb la gramàtica de la llengua anglesa. Juntament amb l’informe del mes de maig, els pares reben un àlbum amb 
aquelles fitxes i activitats realitzades al llarg del curs. Les classes es realitzen dos dies a la setmana, una hora cada dia, de 
17.15 a 18.15h.

ELE 1

• Objectius: familiaritzar-se amb les expressions més 
comunes de la llengua anglesa, escriure frases simples, 
utilitzar la llengua per comunicar-se.
 

• Continguts: vocabulari relacionat amb l’entorn conegut, 
estructures interrogatives, escriure i comprendre frases 
escrites curtes.

• Metodologia: associació del llenguatge amb accions, 
treball cooperatiu i autònom, presentació gramatical a 
través d’activitats.

• Material: llibre de text Incredible English Kit 1.

• Per a més informació sobre els continguts, 
objectius i metodologia podeu consultar la web 
english.cemontseny.cat

ELE 2

• Objectius: utilitzar l’anglès com a mitjà de comuni-
cació a la classe, llegir escriure i comprendre frases en 
llengua anglesa.

• Continguts: vocabulari relacionat amb l’entorn, 
estructures gramaticals senzilles, producció de textos 
orals.

• Metodologia: pràctica de la gramàtica i vocabulari a 
través d’activitats orals i escrites, aprenentatge de vo-
cabulari a través d’imatges, cançons i d’altres activitats 
dinàmiques.

• Material: llibre de text Incredible English Kit 2.

• Per a més informació sobre els continguts, 
objectius i metodologia podeu consultar la web 
english.cemontseny.cat
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Young learners – cicle mitjà i superior primària

Aquesta etapa està dividida en tres cursos: Starters, Movers i Flyers, tots ells 
seguint la metodologia proposada per la Universitat de Cambridge. A partir 
del nivell Starters, l’alumnat segueix els continguts pautats per Cambridge, de 
manera que al final del curs, no només realitza els exàmens del curs, sinó que 
també té la possibilitat d’obtenir una tituació oficial. Les classes es realitzen 
dos dies a la setmana, una hora cada dia, de 17.15 a 18.15h.

STARTERS
 

• Objectius: familiaritzar-se amb 
estructures i vocabulari més 
comuns de la llengua anglesa, 
desenvolupar habilitats lingüís-
tiques.
 

• Contingut: vocabulari sobre 
la vida quotidiana, conceptes 
gramaticals bàsics i producció 
de textos orals senzills.

• Metodologia: participació 
activa en jocs i activitats orals, 
realització d’exàmens i adqui-
sició d’estructures gramaticals 
senzilles.

• Material: llibre de text Fun for 
Starters.
http://www.cambridgeenglish.
org/exams/young-learners-
english/starters/

• Per a més informació sobre 
els continguts, objectius i me-
todologia podeu consultar la 
web english.cemontseny.cat

MOVERS

• Objectius: assentar coneixe-
ments gramaticals comuns, des-
envolupar habilitats lingüístiques i 
comprensió de textos.

• Contingut: vocabulari ampli, 
conceptes gramaticals i producció 
escrita i oral.

• Metodologia: participació 
activa en activitats dinàmiques, 
lectura i comprensió de textos i 
exercicis específics i realització 
d’exàmens.

• Material: llibre de text Fun for 
Movers.
http://www.cambridgeenglish.
org/es/exams-and-qualifications/
young-learners/movers/

• Per a més informació sobre 
els continguts, objectius i 
metodologia podeu consultar 
la web english.cemontseny.cat

FLYERS

• Objectius: posar en pràctica 
coneixements gramaticals, 
comprendre textos de llargada 
mitjana i produir discursos orals 
de manera espontània.
 

• Continguts: vocabulari ampli, 
conceptes i pràctica gramatical i 
producció escrita i oral.

• Metodologia: participació activa 
en activitats de grup, utilització 
de vocabulari extens, realització 
d’exàmens.

• Material: llibre de text Fun for 
Flyers.
http://www.cambridgeenglish.
org/exams/young-learners-
english/flyers/

• Per a més informació sobre 
els continguts, objectius i 
metodologia podeu consultar 
la web english.cemontseny.cat

Key english test (ket) – cicle superior primària

El curs KEY és el nivell previ al PET, el qual també consta d’un examen oficial (opcional) proposat 
per la Universitat de Cambridge (KEY English Test). Aquest curs té una durada d’un any, en el qual 
l’alumnat comença a familiaritzar-se amb continguts i estructures gramaticals de cert nivell per tal 
d’adquirir el nivell KEY. Les classes es realitzen dos dies a la setmana, una hora cada dia. A partir 
de 1r ESO, la franja horària passa a ser de 18.15 a 19.15h.

• Objectius: fer ús de 
la llengua anglesa de 
manera espontània  i 
amb fluïdesa, aplicar 
conceptes grama-
ticals apresos de 
manera pràctica.

• Contingut: vocabu-
lari extens, estructures 
gramaticals, temps 
verbals compostos i 
fluïdesa lingüística.

• Metodologia: 
assoliment d’estruc-
tures gramaticals a 
través d’activitats 
guiades, tant orals 
com escrites, lectura i 
comprensió de textos 
llargs, participació ac-
tiva en activitats orals, 
realització d’exàmens.

•  Material: llibre de 
text Objective KEY.
 
http://www.
cambridgeenglish.
org/exams/key/

• Per a més infor-
mació sobre els 
continguts, objec-
tius i metodologia 
podeu consultar 
la web 
english.cemontseny.
cat
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Preliminary english test (pet) – cicle superior primària i eso

L’etapa PET està dividida en diversos cursos per tal d’adquirir el nivell requerit per la 
Universitat de Cambridge (Preliminary English Test). Generalment, els alumnes neces-
siten al voltant de dos o tres anys per a poder arribar al nivell PET, i també per opcio-
nalment presentar-se a l’examen oficial. Les classes es realitzen dos dies a la setmana, 
una hora cada dia. A partir de 1r ESO, la franja horària passa a ser de 18.15 a19.15h.

• Objectius: fer ús 
de la llengua angle-
sa correctament i 
amb fluïdesa, aplicar 
conceptes grama-
ticals complexes, 
produir i comprendre 
textos escrits i orals 
específics.

• Contingut: voca-
bulari específic, es-
tructures gramaticals 
complexes, connec-
tors, pronunciació i 
entonació.

• Metodologia: asso-
liment d’estructures 
gramaticals com-
plexes, participació 
en activitats orals, 
realització d’exàmens 
de manera regular.

• Material: llibre de 
text Objective PET.

http://www.
cambridgeenglish.
org/preliminary/

• Per a més infor-
mació sobre els 
continguts, objec-
tius i metodologia 
podeu consultar 
la web 
english.cemontseny.
cat

PET

First – eso i bat

L’etapa FIRST està dividida en diversos cursos per tal d’adquirir el nivell requerit per 
la Universitat de Cambridge (First Certificate in English). Generalment, els alumnes 
necessiten entre tres i quatre anys per a poder arribar al nivell FIRST, i també per op-
cionalment presentar-se a l’examen oficial. El primer any tracta de consolidar les bases 
gramaticals de l’alumnat, i és a partir del segon any que els alumnes realitzen exàmens 
regularment per tal de familiaritzar-se amb aquest examen específic. Les classes es 
realitzen dos dies a la setmana. A partir de FIRST, les classes passen a tenir una dura-
da de 1h30min. La franja horària pot ser 18.15-19.45h o bé 15.30-17h.

• Objectius: adquirir au-
tonomia a l’hora d’aplicar 
conceptes gramaticals, 
produir i comprendre textos 
específics, fer ús de la 
llengua oral amb fluïdesa 
i bona pronunciació i do-
minar el model d’examen 
FIRST.

• Contingut: habilitats 
orals, vocabulari específic, 
estructures gramaticals i 
excepcions, habilitats orals.

• Metodologia: utilització 
d’estructures gramaticals 
complexes en la produc-
ció de textos espontanis, 
adquisició d’estratègies per 
la comprensió i realització 
d’exàmens de manera 
regular.

• Material: llibre de text 
Countdown for First Certi-
ficate. 

http://www.cambridgeenglish.
org/es/exams-and-
qualifications/first/

• Per a més informació 
sobre els continguts, 
objectius i metodologia 
podeu consultar la web 
english.cemontseny.cat
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Advanced - bat

L’etapa ADVANCED comença quan s’aprova el curs i examen oficial (opcional) 
FIRST. El curs CAE (Certificate Advanced English) es basa en un nivell alt en anglès 
en tots els aspectes de la llengua. La seva durada és al voltant de dos o tres anys 
per tal d’adquirir el nivell requerit i poder presentar-se opcionalment a l’examen oficial 
proposat per la Universitat de Cambridge. Al llarg d’aquest curs, l’alumnat posa en 
pràctica els coneixements gramaticals i es familiaritza amb aquest examen específic. 
Les classes es realitzen dos dies a la setmana, d’1h30min cada dia. La franja horària 
pot ser 18.15-19.45h o bé 15.30-17h.

• Objectius: aplicar 
correctament con-
ceptes gramaticals 
de tot tipus, produir 
textos llargs I de 
temàtica específica, 
utilitzar la llengua oral 
de manera espon-
tània i correcta tant 
dintre com fora de 
l’aula.

• Contingut: vocabu-
lari extens i específic, 
estructures grama-
ticals en context, 
expressions angleses, 
habilitats orals.

• Metodologia: utilit-
zació d’estructures 
gramaticals comple-
xes tant a la llengua 
oral com a l’escri-
ta, assoliment de 
vocabulari específic, 
producció de textos 
complexos i realit-
zació d’exàmens de 
manera regular.

•Material: llibre de text 
CAE Result.

http://www.cambrid-
geenglish.org/exams/
advanced/

• Per a més infor-
mació sobre els 
continguts, objec-
tius i metodologia 
podeu consultar la 
web 
english.cemontseny.
cat

Proficiency

L’etapa PROFICIENCY comença quan s’aprova el curs i examen oficial (optatiu) 
ADVANCED. El curs PROFICIENCY (Certificate Proficiency English) es basa en el 
nivell més alt en anglès en tots els aspectes de la llengua. Al llarg d’aquest curs, els 
alumnes treballen sobre aspectes generals i específics de la llengua de manera que 
poden presentar-se opcionalment a l’examen oficial proposat per la Universitat de 
Cambridge. Les classes es realitzen dos dies a la setmana, 1h30min cada dia. La 
franja horària pot ser 15.30 a 17h o bé 18.15 a 19.45h.

• Objectius: conèixer 
i posar en pràctica 
totes les estructures 
gramaticals de llen-
gua anglesa, fer ús de 
vocabulari específic, 
comprendre i produir 
textos complexes, 
conèixer excepcions 
i utilitzar la llengua 
demostrant un bon 
domini dels aspectes 
orals.

• Contingut: vocabu-
lari extens i específic, 
tot tipus d’estructures 
gramaticals i con-
textos, expressions 
angleses i habilitats 
orals.

• Metodologia: 
posada en pràctica 
dels coneixements 
gramaticals tant en la 
llengua oral com en 
l’escrita, producció 
i lectura de textos 
complexos i realitza-
ció regular d’exà-
mens.

• Material: llibre de 
text Cambridge 
English Proficiency 
Masterclass.

http://www.cambrid-
geenglish.org/exams/
proficiency/

• Per a més infor-
mació sobre els 
continguts, objec-
tius i metodologia 
podeu consultar la 
web 
english.cemontseny.
cat
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English for adults

Proposem des de l’escola una iniciativa dirigida a la formació en llengua anglesa per a persones adultes, majors de 18 anys, 
que tinguin com a objectiu l’aprenentatge d’aquesta llengua i l’obtenció d’una titulació oficial de la mateixa.

El Centre d’Estudis Montseny basa els cursos d’anglès en la metodologia proposada per la University of Cambridge, que 
promou l’assoliment del coneixement mitjançant una proposta pedagògica definida per la mateixa universitat, i que es 
materialitza a través dels diferents exàmens oficials.

Els exàmens estan vinculats amb el Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes creat pel Consell d’Europa.

MIRELM     CAMBRIDGE ESOL

A1      -

A1      KET (Key English Test)

B1      PET (Preliminary English Test)

B2      FCE (First Certificate English)

C1      CAE (Certificate Advanced English)

C2      CPE (Certificate Proficiency English)

Aquesta proposta consisteix en la formació de quatre grups de nivell:

• ELEMENTARY: dirigit a persones que vulguin adquirir un nivell bàsic de la llengua anglesa

• PET: dirigit a persones amb nivell mig de la llengua anglesa que tinguin com a objectiu acreditar 
un nivell mig en l’ús escrit i parlat.
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-qualifications/preliminary/

• FIRST: dirigit a persones amb nivell mig-alt de la llengua anglesa que tinguin com a objectiu acreditar 
un nivell mig en l’ús escrit i parlat.
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-qualifications/first/

• CAE: dirigit a persones amb nivell alt de la llengua anglesa que tinguin com a objectiu acreditar 
un nivell alt en l’ús escrit i parlat.
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-qualifications/advanced/
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A partir del nivell Starters, el nostre alumnat comença a 
treballar seguint la metodologia proposada per la Universitat 
de Cambridge. D’aquesta manera, poden realitzar opcio-
nalment un examen que els proporciona una titulació oficial. 
A continuació us expliquem el funcionament de cadascun 
d’ells.

• Young learners
Aquesta és la primera etapa d’exàmens oficials de la 
Universitat de Cambridge. Aquests es realitzen a l’escola 
generalment un dissabte del mes de juny. Al llarg del matí, 
l’alumnat que es presenta a l’examen passa una sèrie de 
proves (comprensió escrita, comprensió oral, producció 
escrita, comprensió gramatical i producció oral) portades a 
terme per un equip d’examinadors oficials de la Universitat 
de Cambridge, sempre acompanyats per personal de l’es-
cola. A més, l’alumnat que decideix presentar-se a l’examen 
oficial, reben classes de preparació específiques tot i que les 
classes hagin finalitzat al mes de maig.

• Starters 
És un examen dirigit als alumnes del Cicle Mitjà de Primària, 
el qual avalua el coneixement bàsic de la llengua anglesa, de 
manera que l’alumne sigui capaç de reconèixer vocabulari, 
estructures gramaticals simples i presentar-se.
 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/
young-learners-english/starters/

• Movers 
És un examen dirigit a alumnes entre Cicle Mitjà i Superior 
de Primària, el qual avalua la capacitat de reconèixer un 
vocabulari més ampli i també l’autonomia a l’hora de produir 
frases senzilles correctament.

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-qualifications/
young-learners/movers/

• Flyers
És un examen dirigit als alumnes de Cicle Superior de 
Primària, el qual avalua la capacitat de produir frases grama-
ticalment coherents i amb un vocabulari més ampli.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/
young-learners-english/flyers/

• Ket 
L’examen KET és el primer nivell dirigit a l’alumnat de Primer 
Cicle de l’ESO, el qual avalua la capacitat de produir de ma-
nera autònoma textos senzills amb una gramàtica bàsica, 
així com les habilitats orals. Aquest examen es realitza a 

l’edifici “British Council” de Barcelona generalment al mes 
de juny, sempre acompanyats de personal de l’escola. A 
més, l’alumnat que decideix presentar-se a l’examen oficial, 
rep classes de preparació específiques tot i que les classes 
hagin finalitzat al mes de maig.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/key/

• Pet 
L’examen PET és el nivell equivalent al B1, segons el Marc 
de Referència Europeu per a les Llengües Modernes 
creat pel Consell d’Europa. Aquest va dirigit als alumnes del 
Segon Cicle de l’ESO, i avalua un coneixement més ampli 
de la gramàtica de la llengua anglesa, així com la producció 
de textos tant orals com escrits fent ús d’estructures gra-
maticals i vocabulari més extens. Aquest examen es realitza 
a l’edifici “British Council” de Barcelona generalment al mes 
de juny, sempre acompanyats de personal de l’escola. A 
més, l’alumnat que decideix presentar-se a l’examen oficial, 
reben classes de preparació específiques tot i que les clas-
ses hagin finalitzat al mes de maig.

http://www.cambridgeenglish.org/preliminary/

• First
L’examen FIRST és el nivell equivalent al B2, segons el Marc 
de Referència Europeu per a les Llengües Modernes 
creat pel Consell d’Europa. Aquest va dirigit als alumnes de 
Segon Cicle de l’ESO i Batxillerat, i avalua un coneixement 
extens de conceptes gramaticals, així com de la posada 
en pràctica d’aquests, de vocabulari específic, i també 
habilitats orals i producció escrita formal. Aquest examen es 
realitza a l’edifici “British Council” de Barcelona generalment 
al mes de juny, sempre acompanyats de personal de l’es-
cola. A més, l’alumnat que decideix presentar-se a l’examen 
oficial, reben classes de preparació específiques tot i que les 
classes hagin finalitzat al mes de maig.

http://www.cambridgeenglish.org/es/
exams-and-qualifications/first/

• Advanced 
L’examen ADVANCED és el nivell equivalent al C1, segons 
el Marc de Referència Europeu per a les Llengües 
Modernes creat pel Consell d’Europa. Aquest va dirigit a 
l’alumnat de Batxillerat i adults, i avalua la capacitat de posar 
en pràctica coneixements específics d’estructures grama-
ticals, l’autonomia i complexitat a l’hora de produir textos 
tant orals com escrits, i comprensió tant oral com escrita 
de tot tipus. Aquest examen es realitza a l’edifici “British 
Council” de Barcelona generalment al mes de juny, sempre 
acompanyats de personal de l’escola. A més, l’alumnat que 

4. 

Cambridge exams
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decideix presentar-se a l’examen oficial, reben classes de 
preparació específiques tot i que les classes hagin finalitzat 
al mes de maig.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/

• Proficiency 
L’examen PROFICIENCY és  el nivell al C2, el més alt se-
gons el Marc de Referència Europeu per a les Llengües 
Modernes creat pel Consell d’Europa. Aquest va dirigit a 
aquelles persones que han superat el nivell ADVANCED, 
i avalua un coneixement molt elevat de la llengua anglesa 
en tots els seus àmbits i contextos, incloent expressions i 
excepcions d’aquesta. Aquest examen es realitza a l’edifici 
“British Council” de Barcelona generalment al mes de juny, 
sempre acompanyats de personal de l’escola. A més, 
l’alumnat que decideix presentar-se a l’examen oficial, reben 
classes de preparació específiques tot i que les classes 
hagin finalitzat al mes de maig.

http://www.cambridgeenglish.org/exams/proficiency/

http://www.exams-catalunya.com/ca/

Quins son els beneficis de 
presentar-se als exàmens 
Cambridge?

Des de l’escola, es promou que l’alumnat que participa a la 
nostra activitat extraescolar d’anglès es presentin a les pro-
ves oficials que convoca Cambridge des dels nivells inicials 
(Young Learners: STARTERS, MOVERS i FLYERS), fins als 
nivells superiors (PET, FIRST i ADVANCED).

Per què és important presentar-se 
a les proves Cambridge?

• Entenem que presentar-se a aquestes proves és molt 
positiu ja que fa que l’alumnat estigui més motivat pel fet de 
tenir l’experiència en la realització d’uns exàmens oficials.

• Els examinadors són personal oficial de Cambridge 
University.

• L’alumnat, amb la realització d’aquestes proves, tenen 
clar l’objectiu final del curs, la qual cosa fa que la preparació 
sigui més intensa.

• Els alumnes adquireixen des de ben petits la perspectiva 
de la importància de l’estudi de la llengua anglesa pel seu 
futur.

• El reconeixement en forma de diploma que obtenen com 
a resultat dels cursos d’anglès.

• La valoració que se li dóna a la Universitat de Cambridge 
com a entitat preparadora.

• El reconeixement oficial dels títols PET, FIRST i ADVANCED 
de la Universitat de Cambridge.

Per més informació, us adjuntem l’adreça de la pàgina web 
oficial de “Exams Catalunya”:
 

http://www.exams-catalunya.com/
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Considerem que la llengua oral és una part fonamental per 
tal d’aprendre l’anglès. 

Durant el curs, el Jason, coordinador de l’activitat, realitza 
activitats orals amb tots els estudiants a partir de 2n de 
Primària, per tal d’avaluar el seu progrés, pronunciació i 
nivell general de la llengua anglesa. A més a més, els es-
tudiants dels nivells KET, PET, First, Advanced i Proficiency 
realitzen un mínim de tres exàmens orals també portats a 
terme pel Jason o bé per un altre membre del professorat 
d’anglès extraescolar per tal de preparar els alumnes pels 
exàmens oficials. El professorat rep la informació d’aques-
ta avaluació oral per tal de poder treballar més a fons les 
dificultats i aspectes a millorar.

Anualment, els alumnes de Secundària són portats a una 
zona turística de Barcelona, on realitzen una enquesta. 
Aquesta consisteix en diverses preguntes sobre la ciutat de 
Barcelona que han de fer a visitants estrangers. Aquesta 
activitat ha resultat ser molt positiva, ja que els estudiants 
tenen l’oportunitat de fer ús de la llengua fora de l’aula i 
portar-la a una situació real.

Actualment, l’escola té un conveni amb el CIEE (http://www.
ciee.org/), el qual organitza col·laboracions d’estudiants 
americans amb escoles. Aquests voluntaris universitaris 

tenen com a tasca la interacció oral amb els estudiants de 
tots els nivells, portant a terme activitats individuals o en 
grup basades en l’expressió oral. Hem trobat que és una 
experiència molt enriquidora pels nostres estudiants per di-
verses raons: en primer lloc, l’alumnat treballa la comprensió 
i producció oral amb una persona nativa de parla anglesa; i 
en segon lloc, també estan en contacte amb persones amb 
una cultura i hàbits diferents.

Una altra activitat molt positiva és la visita anual del grup 
teatral anglès “English Theatre Company”, el qual cada any 
realitza dues representacions: una pels més petits fins a 6è 
de Primària, i una altra per l’alumnat d’ESO i Batxillerat. Els 
estudiants adults també realitzen sortides al teatre amb el 
professor, en aquest cas per veure obres sense adaptació 
lingüística, com en el cas anterior. 

Finalment, també és important parlar sobre el Concert de 
Nadal, el qual s’acostuma a fer l’última setmana de classe 
del mes de desembre. L’alumnat des de INI fins a STAR-
TERS participen en aquesta mostra de nadales en anglès, 
en la qual no només els estudiants, sinó també el professo-
rat representa les cançons i coreografies que han preparat 
pels pares, mares i familiars.

5. 

Metodologia – la llengua oral
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A continuació us presentem el calendari d’anglès extraescolar, 
on podeu trobar les dates i activitats més importants al llarg del curs

6. 

Calendari

Setembre
 

• Informació amb 
els coordinadors en 
reunions individuals

• Exàmens de nivell

Octubre

• Comencem 
el curs 

Novembre

• Activitats 
relacionades 
amb Halloween

Desembre

• Les classes
finalitzen l’últim 
dia de trimestre

• Concert de Nadal

Gener

• Les classes 
comencen el 
mateix dia que 
comencen les 
classes a l’escola

• Realització 
d’exàmens

Febrer
 

• Entrega 
d’informes de 
notes a través 
d’e-mail

Març

• Activitats 
relacionades amb 
Saint Patrick’s Day

Abril

• Activitats 
relacionades amb 
Saint George

• Realització 
d’exàmens

• Informació viatge 
a Anglaterra

Maig

• Festa final de curs

• Entrega 
d’informes de 
notes a través 
d’e-mail

Juny

• Exàmens oficial 
Cambridge

• Realització 
d’exàmens

• Informació amb 
els coordinadors en 
reunions individuals

• Exàmens de nivell

A principi de curs us farem arribar el calendari oficial amb vacances i festes.
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A finals de juny i principis de juliol, des de l’escola juntament amb Home to Home organitzem un viatge pel nostre alumnes 
des de 2n ESO fins a 2n Batxillerat al Regne Unit. Durant aquesta estada de dues setmanes a una ciutat anglesa, l’alumnat 
té la possibilitat de viure amb una família anglesa i de fer un curs de llengua a una escola d’acord amb el seu nivell. A més a 
més, l’alumnat viatja acompanyats d’una persona de l’equip de l’escola, la qual els acompanya al llarg de les dues setma-
nes en totes les activitats. Entre aquestes activitats estan tant el curs d’anglès de dilluns a divendres al matí amb estudiants 
d’altres nacionalitats , com tots tipus d’activitats lúdiques i excursions a d’altres ciutats per la tarda i caps de setmana.

7. 

Viatge a Anglaterra

Coordinadors: 

Jason Humphreys       Mònica Fort

8. 

Coordinadors

english@cemontseny.cat
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