
Reunió informativa
per a candidats de desembre

First / First for Schools
Advanced / Proficiency



Informació general

First, Advanced i 
Proficiency són 
exàmens oficials de 
la Universitat de 
Cambridge 
reconeguts a nivell 
internacional.



Per què fer-los?

• Són reconeguts per empreses, universitats, 
administracions públiques i privades, aquí i a tot el 
món. 

• Representen uns estàndards de qualitat que 
generen confiança

• Motiven l’aprenentatge de l’anglès

• Permeten aprendre tècniques d’examen i adquirir 
confiança 

• Són una bona preparació per a futurs exàmens
• El Nivell B2 és un requeriment per a graduar-se a 

qualsevol universitat catalana



Quina diferència hi ha entre els exàmens
per a adults i els ‘for Schools’?

Cambridge English for Schools

• Especialment dissenyats per a gent jove que encara 

estudia a l'escola. 

• Mateix nivell que el dels exàmens per a adults. 

• Temes més adequats per a nens i adolescents.



En què consisteixen els exàmens?

Format de l’examen

Part Durada
First

Durada 
Advanced

Durada 
Proficiency

% 
total

Comprensió lectora
Gramàtica i Vocabulari

1 h 15 min 1 h 30 min 1 h 30 min 40%

Comprensió auditiva 40 min 40 min 40 min 20%

Expressió escrita 1 h 20 min 1 h 30 min 1 h 30 min 20%

Expressió oral 14 min
per parella de 
candidats

15 min
per parella de 
candidats

16 min
per parella de 
candidats

20%



Sessió de pràctica de l’examen

• És un simulacre d’examen fet en les mateixes 
condicions que l’examen oficial.

• És una oportunitat fantàstica per practicar un cop 
més abans de l’examen.

• Per als nostres alumnes, la sessió és gratuïta.

• Inscripcions a Recepció fins al dissabte 2 de 
novembre. 



Sessió de pràctica de l’examen

Dissabte 09 de novembre
Cambridge School Granollers

C2 Proficiency 13:00 – 17:25
B2 First for Schools 13:30 – 17:35

Dissabte 16 de novembre
Cambridge School Granollers

C1 Advanced 13:00 – 17:25
B2 First (adults) 13:30 – 17:35

El simulacre d’expressió oral es fa a classe al novembre.



Les pròximes convocatòries

Quan On

B2 First for Schools Dissabte, 30 de novembre
Part escrita al matí
Part oral a la tarda

Granollers

C2 Proficiency Dijous, 5 de desembre
Part escrita al matí
Part oral a la tarda

Granollers/Cardedeu
(a concretar)

B2 First Dissabte, 14 de desembre
Part escrita al matí
Part oral a la tarda

Granollers

C1 Advanced Dissabte, 14 de desembre
Part escrita al matí
Part oral a la tarda

Granollers



Instruccions per al dia de l’examen

Documentació

Els candidats

han de portar:

• DNI o PASSAPORT

vàlid i no caducat

+

• Confirmation of Entry
UN EXEMPLE

ABC 123



• Llegeix les instruccions del 
Confirmation of Entry amb atenció.

• Comprova quan trigaràs en arribar al 
lloc de l’examen.

• Els candidats han d’arribar 30 minuts 
abans de l’inici de l’examen.

• Els candidats que arribin tard poden 
NO ser admesos a l’examen.

Instruccions per al dia de l’examen



Objectes permesos:

Instruccions per al dia de l’examen

Objectes no permesos:

Aigua en ampolla transparent, mocadors, 
medicines.

El nostre centre proveeix llapis, goma, bolígraf i 
paper en blanc.

Tippex, bolígrafs que es poden esborrar, bosses, 
aparells digitals, ex. mòbils, rellotges, tablets, 
etc. 

Els telèfons mòbils hauran d’estar apagats i fora de l’aula fins al 
final de l’examen i guardats en carpetes transparents que el 
nostre centre repartirà.



Normes: 

• Segueix les instruccions del personal. 

• No copiïs ni parlis.

• Para d’escriure quan ho demanin.

• Arriba a l’hora després dels descansos.

• No treguis material fora de l’aula.

• Aixeca la mà si tens qualsevol problema. 
Per exemple, si no et trobes bé, o 
sospites que algun company està copiant. 

• A l’inici de la prova de so de la part 
auditiva, aixeca la mà si no pots sentir bé 
l’examen.

Instruccions per al dia de l’examen



• Arriba aviat al teu examen. Almenys uns 30 minuts 
abans de la teva hora.

• Per motius de seguretat, et farem una foto 
d’identificació (no per a exàmens ‘for Schools’). 

• Mentre esperes la teva hora, pots practicar el teu 
anglès parlant moderadament, amb la teva parella o 
amb altres candidats, a la sala d’espera.

Speaking - Part parlada



El supervisor:
• Comprovarà el teu DNI (vàlid i no caducat).
• Et donarà el teu full de resultats – si us plau, no el 

dobleguis.
• Et dirà on hauràs d’esperar i t’acompanyarà a la teva 

aula.
• Et dirà on deixar les teves pertinences i aparells 

electrònics durant el test.
• Si tens qualsevol qüestió o problema, notifica-ho al teu 

supervisor immediatament.

Speaking - Part parlada



Al final del test:
• En acabar, marxa silenciosament.
• No es pot parlar amb els altres candidats que 

esperen per fer el seu examen.

Speaking - Part parlada



Necessitats especials

Si teniu alguna necessitat especial (ex. dislèxia, 
problemes d’oïda...), si us plau, feu-nos-ho 
saber el més aviat possible.



Els resultats:

Si s’aprova, es rep un certificat indicant 
el nivell que es té
(Grade A, B o C).

Si no s’aprova, és possible rebre 
igualment un certificat indicant el nivell 
que correspon segons la nota de 
l’examen.

Per exemple:
Examen de First (Nivel B2)

180-190 Grade A (nivell C1)
173-180 Grade B
160-173 Grade C

140-160 Certificat a nivell B1



Registra’t a Online Results Service fent servir el teu Candidate ID 
Number i el teu codi, detallat al teu Confirmation of Entry. A finals de 
gener, quan el resultats estiguin disponibles, rebràs un email de 
Cambridge.

Els resultats:



El resultat obtingut

La nota obtinguda

Els resultats de cada part

El nivell europeu

Els resultats:



Desembre: 

Examen oficial de First 

De desembre a juny:
Curs de Pre-Advanced 

First aprovat  
(60%)

First no aprovat

PCAE 

+

Classes de preparació First

+ 

First un altre cop al juny/juliol

Els alumnes que al 

gener no continuïn 

fent classes 

d’anglès ho hauran 

de comunicar a 

recepció abans del 

21 de desembre. 



Desembre: 

Examen oficial de C1 Advanced

De desembre a juny:

Curs de Pre-Proficiency

Advanced aprovat  
(60%)

Advanced no aprovat

Pre-Proficiency

+

Classes de preparació 

+ 

Advanced un altre cop al juny/juliol

Els alumnes que al 

gener no continuïn 

fent classes 

d’anglès ho hauran 

de comunicar a 

recepció abans del 

21 de desembre. 



Desembre: 

Examen oficial del Proficiency

Proficiency aprovat  
(60%)

Proficiency no aprovat

Classes de preparació 

+ 

Proficiency un altre cop al juny



Moltes gràcies per la vostra confiança

Dubtes, preguntes i comentaris?

Informació actualitzada a: 

?

www.cambridgeschool.com

http://www.cambridgeschool.com/

