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Com ja sabeu des de l’any
2003 som membres examinadors
oficials del Trinity College
London la qual cosa significa que
tots els alumnes a partir dels 8
anys
tenen la possibilitat,
d’obtenir qualificacions oficials
com a garantia d’aprenentatge de
l’anglès com a llengua estrangera.
Els exàmens tindran lloc a
l’acadèmia al final de cada curs al
mes de juny. Per descomptat, la
participació dels alumnes és
voluntària,
no
obstant
vos
animem a que aprofiteu esta
oportunitat. Els títols de Trinity
College London estan reconeguts
internacionalment i de segur
seran molt profitosos per a la
formació acadèmica dels nostres
alumnes.
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•

Que és exactament Trinity College ?

Trinity College és una organització
britànica oficial fundada l’any 1877
dedicada a l’avaluació de l’anglès a nivell
mundial. És el primer comitè examinador
internacional de la llengua anglesa a més de
50 països. Els exàmens GESE Trinity
College tenen validesa internacional i la seua
obtenció
garantirà
i
certificarà
gradualment les habilitats lingüístiques en
anglès dels alumnes.
•

Per què és convenient que el meu
fill/filla o jo mateix com a alumne
em presente a les proves?

Perquè serà molt important per al
futur tant professional com personal.
L’anglès és la llengua internacional del segle
XXI parlada per més d’un bilió de persones
a tot el món. Un bon nivell d’anglès serà una
part molt important per al futur
professional/personal dels estudiants . A
més a més, les proves són un repte per als
estudiants i l’obtenció d’un certificat els
aportarà confiança i motivació per apendre
més.
•
En que consisteixen els exàmens?

Els
exàmens
són
entrevistes
individuals amb examinadors/professors
britànics. Hi ha dotze nivells diferents
agrupats en 4 blocs, la qual cosa garanteix

que sempre hi haurà un nivell adequat per
cada alumne independentment del temps que
haja estudiat la llengua. El temps de
l’entrevista varia d’acord amb el nivell.
NIVELLS 1-3
NIVELLS 4-6
NIVELLS 7-9
NIVELLS 10-12

•

ELEMENTARY = 5 MINUTS
10 MINUTS
INTERMEDIATE = 15 MINUTS
ADVANCED = 25 MINUTS
PRE-INTERMEDIATE =

És necessari que els alumnes arriben
al nivell avançat (10,11,12)?

Per descomptat que no. La majoria
dels alumnes no necessiten aplegar tant
lluny. Superar fins al nivell 8 o 9
(Intermediate) demostra que l’alumne ja és
capaç d’emprar l’anglès a nivell professional.

Cal tenir en compte que la superació
d’un nivell superior no anul·la l’acreditació de
l’anterior. L’obtenció de títols a diferents
nivells demostra que la línea d’aprenentatge
ha sigut correcta. Per tant, tindrà millor
acreditació un alumne que haja obtingut els
nivells 2,3,4 gradualment que altre que haja
obtingut el nivell 4 directament. En resum, 8
anys no és massa prompte per obtindre
certificats.

Com i quan es poden matricular els
alumnes i quin és el preu de
l’examen?
El termini de matrícula serà des del
dia 1 al 15 de febrer 2017. Després
d’aquesta data no s’admetran més
matrícules. El preu dels exàmens varia
d’acord amb el nivell:
•

Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3
Nivell 4 -5 -6
Nivell 7 -8- 9
Nivell 10 -11 - 12

40 €
45 €
50 €
70 €
100 €
140 €

Els alumnes interessats recolliran un
imprès
de
matrícula
a
l’acadèmia.
L’abonament es farà l’acadèmia o a través
de transferència o domiciliació. Cal aportar
un rebut d’ingrés amb el full de matrícula.
No es considerarà matriculat cap alumne
que no haja fet l’abonament corresponent.

