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Per què es distingeixen  
els exàmens de Cambridge 

 Compromís amb la més alta qualitat 

 Suport d’excepció a professors i candidats 

 Adaptació a les característiques de tots els 
candidats (també amb necessitats 
educatives especials)  

 Reconeixement internacional: 

 www.CambridgeESOL.org/recognition 
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 Motivació 

 Avantatges en la vida real 

 Demostració d’uns coneixements 

 Reconeixement internacional 

 De qualitat i imparcials 

 Confiança 

 

 

Beneficis per a l’ALUMNE 
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El futur de l’anglès a 
Espanya 

 

 

 Procés Bolonya: els títols de Grau  
(EEES-Espai Europeu d’Educació Superior) 
requereixen que els universitaris demostrin 
tenir un nivell B2 (FCE)  
de competència en una llengua estrangera. 
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 El mateix format i el nivell dels tests  
és idéntic al KET,PET & FCE.  

 El contingut i el tractament dels temes  
al KET,PET,FCE per a escolars han estat 
orientats especialment cap als interessos  
i experiències dels alumnes de les escoles. 

 Els certificats no posen `per a escoles´i 
son iguals que KET,PET,FCE examenes 
normals. 

KET,PET,FCE for schools 



6 acord Cambridge ESOL 
Fundació Escola Cristiana 

KET (Key English Test)  

paper parts durada 

reading & writing 1h 10’ 9 

listening 30’ 5 

speaking 8’ – 10’ 2 
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 Pot comprendre frases i expressions utilitzades 
habitualment i relacionades amb temes d’importància 
immediata (per exemple, informacions personals 
bàsiques, informacions familiars, compres, geografia 
local, ocupació). 

 

 Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que 
exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació 
sobre temes familiars i habituals. 

 

 Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva 
experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn 
immediat i assumptes relacionats amb necessitats 
immediates. 

 

Què pot fer algú  
amb el nivell KET(A2)?  
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KET, PET i FCE 
 Avancen en les 4 destreses: 

 Comprensió auditiva 

 Comprensió lectora 

 Expressió oral 

 Expressió escrita 
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PET (Preliminary English Test)  

paper parts durada 

reading & writing 1h 30’ 8 

listening 30’ 4 

speaking 10’ – 12’ 4 



Què pot fer algú  
amb el nivell PET(B1)?  

 Pot comprendre les idees principals d’una informació 
clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, 
etc. 

 
 Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques 

que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es 
parla la llengua objecte d’aprenentatge. 
 

 Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que 
li són familiars o d’interès personal. 

 
 Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i 

ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i 
projectes de manera breu. 
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FCE (First Certificate in English)  

paper parts durada 

reading 1h 3 

writing 1h 20’ 2 

use of English 45’ 4 

listening 40’ 4 

speaking 14’ 4 
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Més beneficis 

  Els exàmens de Cambridge no caduquen 

 

 

 Si no aproves l'examen reps el nivell del 
marc europeu que et correspongui!  
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 www.CambridgeESOL.org 

http://www.cambridgeesol.org/
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 www.Candidates.CambridgeESOL.org 

http://www.candidates.cambridgeesol.org/


 


