
                                                                   Exàmens Cambridge  

   

 

  Girona, 22 de febrer de 2019 

 

Benvolguda família, 

El passat dia 12 de desembre de 2018 vam realitzar els exàmens de prova per tal d’avaluar 
els alumnes interessats a presentar-se als exàmens PET, FCE i CAE que tindran lloc aquest 
curs escolar dins del marc del conveni entre l’Institut Montilivi, UdG i Cambridge ESOL. 

Un cop feta aquesta avaluació us comuniquem que el/la  vostre fill/a 
_______________________________ ha obtingut una qualificació orientativa de _________ 
(corresponent a les proves de writing, listening, reading and use of English) i considerem 
que té un nivell adequat per presentar-se a l’examen de nivell _________. 

També li recomanem que dediqui les hores d’estudi suficients seguint les indicacions del 
professorat per poder superar-lo. En el cas del/la seu/seva fill/a cal que reforci especialment 
les destreses següents: ______________________________. 

Els alumnes interessats en presentar-se a l’examen oficial, ho hauran de comunicar al 
departament de llengües estrangeres i lliurar la butlleta de més avall i una fotocòpia del DNI 
abans del 15 de març de 2019. Una vegada feta la inscripció, la UdG es posarà en contacte 
amb les famílies, via correu electrònic, per tramitar el pagament de la matrícula. 

La taula següent mostra les tarifes i dates dels exàmens per aquest curs 2018-2019. 

Títol Nivell Preu matrícula per a 
escoles 

Data de l’examen 

PET (Preliminary) B1  97,54 euros 25 de maig 2019 

FCE (First) B2 180,66 euros 25 de maig 2019* 

CAE (Advanced) C1 185,79 euros 23 i 24 de juliol 2019 

* La prova oral del FCE  es farà un dia a la tarda entre el 20 i el 23 de maig del 2019. 

Més endavant confirmarem el lloc i horaris de les proves. 

 

Atentament, 

Departament de llengües estrangeres 

 

En/Na ____________________________ pare/mare/tutor de l’alumne/a 
_______________________ del curs ___________ sol.licita que l’Institut Montilivi formalitzi 
la inscripció a l’examen _________.  

Adjunto fotocòpia del DNI de l’alumne/a. 

Correu electrònic de contacte: _________________________________________ 
pare/mare/tutor/alumne/a. 

IMPORTANT OMPLIR TOTS ELS CAMPS 


