
Preguntes d’exemple Anglès per a tots

Quan els nens superen el nivell Flyers de
l’examen de Cambridge Young Learners,
poden intentar el Key English Test (KET) o
el Preliminary English Test (PET). Es
tracta de certificats internacionals
d'anglès per a alumnes joves i
adults. Començar fent el Young
Learners i seguir el nostre sistema
és una manera molt efectiva de
millorar l’anglès.

Expressió Oral per a Movers
Trobar les diferències
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Expressió oral per a Flyers

Explicar una història

Listen and draw lines. There is one example.

Comprensió Oral per a Starters
Escoltar i dibuixar

Comprensió i Expressió escrita

per a Starters

Escriure paraules

Examples

yesThere are two big black suitcases and one small red one.   _______

Comprensió i Expressió escrita
per a Flyers
Mirar, llegir i respondre preguntes
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Comprensió Oral per a Movers
Escoltar, pintar i llegir
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Sobre Cambridge ESOL

Cambridge ESOL ofereix el ventall de qualificacions
capdavanter al món per a alumnes i professors d'anglès.
Més de 1.750.000 persones de 135 països es presenten
a algun examen de Cambridge ESOL cada any.

Anglès per als
vostres fills



Estàndards internacionals
per al vostre fill

Els exàmens de Cambridge Young Learners
estableixen els estàndards internacionals
per a professors i alumnes per a la llengua
anglesa a les escoles de primària.

Tots els candidats s’avaluen seguint els
mateixos estàndards internacionals i
reben el diploma de Cambridge ESOL.

Un diploma per a cadascú

Cada nen que fa l’examen Cambridge
Young Learners rep un diploma de
Cambridge, que té un màxim de cinc
escuts per a cadascuna de les habilitats:
Comprensió Oral i Comprensió Escrita,
Expressió Oral i Expressió Escrita. Així
veureu clarament els progressos dels
vostres fills i ells se sentiran motivats per
estudiar més anglès.

Aprendre anglès hauria de ser divertit i
estimulant per als nens i esperem que
sigui interessant per a vosaltres veure
com la confiança dels vostres fills creix a
mesura que aprenen anglès. Els exàmens
de Cambridge Young Learners són una
bona manera de motivar els nens i
mostrar-los els progressos que han fet.

Aprendre anglès en aquesta edat els és
molt profitós. L’experiència positiva de fer
l’examen d’anglès Cambridge Young
Learners els fa créixer la confiança i els
aporta uns fonaments ferms per als seus
estudis.

Milers d’alumnes d’arreu del món fan
l’examen de Cambridge Young Learners.
Podeu estar molt orgullosos que els
vostres fills hagin aconseguit un nivell
reconegut internacionalment quan rebeu el
diploma de l’examen de Young Learners.

Els exàmens de Cambridge Young
Learners els prepara Cambridge ESOL
(English for Speakers of Other Languages),
que forma part de la Universitat
internacionalment famosa de Cambridge,
al Regne Unit. Podeu estar segurs que
hem creat un examen en què podeu confiar
i que ajudarà que els vostres fills ho facin
el millor possible amb l’anglès

Benvolguts pares

Atentament,

Cambridge ESOL

Què podeu fer perquè el vostre fill

millori el seu anglès?

� Passeu temps amb el vostre fill mirant el

llibre que fa servir a l’escola

� Reviseu el vocabulari i les frases que ha

après

� Practiqueu converses breus en anglès, com

per exemple preguntes simples i
felicitacions

� Animeu el vostre fill a llegir contes en anglès

� Feu pràctiques d’exàmens de Cambridge

Young Learners

� Doneu un cop d’ull a vídeos o jocs

d’ordinador per a nens per aprendre anglès

� Canteu cançons infantils en anglès

� Escolteu la ràdio o mireu la televisió en

anglès amb el vostre fill

Tres nivells

El Cambridge Young Learners consta de
tres nivells – Startes, Movers i Flyers – per
a nens d’entre 7 i 12 anys. Els exàmens
estan dissenyats especialment per a nens,
perquè aprenguin d'una manera
progressiva. Comencen aprenent paraules
i frases simples per als Starters, i avancen
cap a una llengua més ampliada i amb
més reptes en els Movers i Flyers.

Anglès real

Els exàmens de Cambridge Young Learners
es basen en habilitats. Això vol dir que el
focus de l’aprenentatge se centra en les
habilitats lingüístiques de l’anglès pràctic.
Hi ha parts de Comprensió oral i escrita, i
Expressió escrita, i també Expressió oral
(cada nen fa un examen oral amb un
examinador capacitat) i així els nens
s’animen a fer servir l'anglès i a parlar-lo
en les activitats de classe. Això els atorga
més pràctica, habilitat i confiança.

Diversió

Les nostres investigacions ens mostren
que els nens s’ho passen bé estudiant per
a l’examen de Cambridge Young Learners i
també fent-lo. Hi ha moltes tasques com
dibuixar i pintar, així com parlar amb
l’examinador, que motiven i inspiren els
nens.


