
 

 

EXÀMENS DE FI DE CURS DE CAMBRIDGE 

Benvolgut alumne, 

Des de Punt de Partida  us preparem i us podem examinar per acreditar el vostre nivell d’anglès amb 
Cambridge Linguaskill. 
 
Què és Cambridge Linguaskill? És una prova multinivell d’anglès de Cambridge Assessment English, 
organització sense ànim de lucre i que forma part de la Universitat de Cambridge. 
Reconegut per ACLES (l'Associació de centres de llengües en l'ensenyament superior) i CRUE (la Conferència de 
Rectors de les Universitats Espanyoles). Aquestes dues organitzacions són les que acrediten quins certificats de 
llengües estrangeres compleixen amb els requisits de qualitat segons les recomanacions i nivells del Marc Europeu 
de Referència de les Llengües (A1 a C2). 

 
Quina titulació s’obté amb Cambridge Linguaskill? Cobreix tots els nivells, d’A1 fins a C1. Els resultats 
estan disponibles a 48 hores i s'ajusten a el Marc Comú Europeu de Referència (MCER), l'estàndard 
internacional per a descriure les aptituds lingüístiques. 
Per graduar-te a la universitat, per accedir a beques Erasmus o formació de postgrau, assegurant-te que has assolit 
el nivell d'anglès exigit. Per demostrar el teu nivell d’anglès de forma ràpida i precisa. Per mesurar el teu progrés en 
l’aprenentatge al llarg del temps al realitzar cursos d’anglès. 
 
Com és un examen? És una proba multinivell, que no s’aprova ni és suspèn, que t’indica el teu nivell.  
És una examen que es realitza per ordinador per avaluar el nivell d'anglès. És un test d'anglès flexible i ofereix 
l'última tecnologia en intel·ligència artificial adaptant la dificultat de l'examen a el nivell d'anglès del candidat. 
 
Com em puc inscriure? Comunicant el teu interès al teu professor o directament posant-te en contacte 
per email a: acadèmic@puntdepartida.cat 
La convocatòria està prevista pel 30 Juny de 2020, el cost de l’examen i les taxes és de 95€, que es poden pagar en 
una o diferents quotes. La data màxima per reservar és abans del 30 d’abril (a partir d’aquesta data el cost serà 115€) 

 
TAULA D’EQUIVALÈNCIES DE NIVELLS SEGONS EL CEFR 

 

 
 
Salutacions cordials, 

Departament Acadèmic 
Escoles Municipals d'Idiomes 
TEL 93 119 05 45 / TGN 877 01 39 35 / GIR 872 21 49 12 / LLE 973 04 93 21 / BAL 971 09 48 84 
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