
 
 
 

 

 

Activitat: 

 

CAE - Cambridge Advance Certificate 

 

Organitzador: GET  

Dirigida a: Secundaria (3r-4t) 

Batxillerat (1r, 2n) 

Durada de les 

activitats: 

2n dimecres de Setembre i 2n dimecres de Juny 

Horari: 15:15 17:15 h 

No activitats: vacances i vigílies de vacances 

GET  

CAMBRIDGE 

ENGLISH 

 

Curs específic de preparació per l’examen CAE.  

 

CAE - Cambrige Advanced Certificate  

Aquest grup serà una classe mixta d'estudiants que vulguin preparar-se 

específicament per a l'examen Cambridge Advanced. Hauran de fer una 

prova de nivell a principi de curs per assegurar-se que tenen el nivell 

adequat per al grup. No és necessari que els alumnes hagin fet l'examen del 

FIRST per poder assistir a aquesta classe. El contingut estarà dissenyat 

perquè els estudiants puguin presentar-se a l'examen al final del curs 

acadèmic (normalment al juny).  

Nombre mínim d'alumnes: 6 

 

CAE - Cambrige Advanced Certificate  

This group will be a mixed class of students who would like to specifically 

prepare for the Cambridge Advanced exam. They will be required to do a 

level test at the start of the year to ensure they have the appropriate level 

for the group. It is not necessary for the students to have taken the First 

exam to be able to attend this class. The class will be designed for the 

students to be able to take the exam at the end of the academic year - 

normally taken in June.  Minimum number of students: 6 

 

 

Estructura de 

grups GET 

CAMBRIDGE  

ENGLISH 

 

Els alumnes que comencen preparació per l’examen CAE necessiten comprar 

llibre. El llibre permet tenir el segell Cambridge i altres serveis. 

 

 

Preu: 61€ / mes 

Contacte: vocalia.internacional@costaillobera.cat 

vocalia.extraescolars@costaillobera.cat 
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Activitat: GET GOING  

Organitzador: GET i Fundesplai 

Dirigida a: INFANTIL  

Durada de les 

activitats: 

1r divendres de curs (Setembre) - darrer divendres de curs 

(Juny) Horari: Divendres 14:30-16:30h 

No activitats:  vacances i vigílies de vacances 

Presentació 

activitat: 

GET GOING és un programa d'anglès basat en immersió dissenyat 

especialment per a nens de 3, 4 i 5 anys. En aquesta edat, el 

llenguatge s'aprèn instintivament mitjançant l'experiència i l'absorció. 

Això és el que proveeix directrius de contacte amb la llengua en una 

diversió i motivació que els encoratja a continuar aprenent anglès en el 

futur. A través de la immersió també establim una base per a la llengua 

on un nen que ja és bilingüe accepta i reconeix una 3a manera 

d'expressar-se.  

 

Els primers 30 minuts es destinaran a fer una entrada dolça on els 

infants podran acabar la migdia, berenar i fer jocs lliures dins de la 

classe dirigits pels monitors de migdia. Els infants de P3 realitzaran 

l’activitat en grup de menuts. Els infants de P4 i P5, mitjans i grans, 

faran les activitats de manera combinada.  

 

L’activitat té l'objectiu de conèixer l'anglès de manera natural a través 

de la immersió lingüística i tenir un contacte amb l'idioma de manera 

divertida i vivencial per cantar cançons, escoltar contes, fer manualitats 

i jugar. Els professors només parlen en anglès durant l'hora i mitja i 

crearan activitats dirigides a temes específics amb una varietat 

d'activitats estimulants adequades per a cada edat 

 

1. La part més rica de la classe és el cercle en què transmeten nous 

conceptes i vocabulari a través d'imatges, cançons i contes de manera 

controlada i molt més concentrada. 

2. La manualitat és un temps més relaxat i d’aprenentatge passiu en 

què es pot reforçar vocabulari de manera més indirecta. 

3. I els jocs són una manera també relaxada i divertida d'acabar la 

classe. 

 

Els nens de 3 anys reben una varietat de temes més bàsics que se 

centren sobretot en la cançó i la comunicació oral. Amb els de 4 i el 5 

anys tenen lloc tots els temes i s’exploren oralment les wellness written 

expressions. També es treballen temes globals amb diferents conceptes 

i vocabulari que s'uneixen per crear un lligam més profund amb la 

llengua. (el nostre cos, les nostres accions, el que ens agrada, etc.). 

 

Les famílies tindran accés a les cançons i material utilitzat durant 

l’activitat per si en volen gaudir el cap de setmana i/o reforçar els 

aprenentatges. Els diferents materials es pujaran mensualment. 

Estructura de 

grups:  

Treballarem en grups d’aproximadament 10 alumnes (màxim de 12) 

Preu: 43 € / mes  

Contacte: vocalia.internacional@costaillobera.cat 

vocalia.extraescolars@costaillobera.cat 
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Activitat: 

 

COMBO - GET CAMBRIDGE ENGLISH & ESCACS  

 

Organitzador: GET i Peona i Peó 

Dirigida a: PRIMÀRIA (3r-6è) 

Durada de les 

activitats: 

Primer divendres de curs (setembre) - últim divendres de curs 

(juny). Horari: Divendres 14:30-16:30h (1 hora GET Cambridge 

English + 1 hora d’Escacs) 

No activitats:  vacances i vigílies de vacances 

GET  

CAMBRIDGE 

ENGLISH 

 

GET (Global English Track), com el seu nom indica és una proposta per fer tot 

el camí cap assolir el nivell i/o l'obtenció del nivell B2 d'anglès (FCE, 

Cambridge First Certificate) abans que els alumnes arribin a la Universitat. El 

nostre objectiu és que l'aconsegueixin a 4rt d'ESO o 1er de Batxillerat (abans 

si estan preparats). 

 

Les activitats i la manera de fer les classes va evolucionant al mateix ritme 

que els alumnes de manera que les lliçons es van fent progressivament més 

tècniques. Els petits comencen familiaritzant-se amb la nova llengua d'una 

manera natural i divertida, basada sobretot en l'escoltar i parlar fent jocs, 

manualitats, cant i teatre a Infantil i 1er-2n Primària.  

 

3er de Primària - aquest serà un any de transició en el qual començarem a 

introduir alguns elements del llibre incloent alguns punts de gramàtica, però 

els nens no utilitzaran llibre ni l'hauran de comprar. El professor el seguirà 

com a guia, però el material s'adaptarà per a la transició dels nens sense 

problemes del curs anterior d'arts i manualitats a la classe de 4rt que inicia 

un camí més acadèmic. 

 

A partir de 4rt de Primària comença la incorporació del llibre oficial de 

Cambridge que els ajudarà a preparar-se en cada moment pel nivell que 

estaran llestos per assolir (A1-A2-B1) fins arribar a l’objectiu del B2 

(Cambridge First Certificate). Tots aquests títols són els diferents graus 

oficials de reconeixement de nivell de la llengua anglesa, vàlids arreu del 

món. El B2 és el mínim requerit amb els estudis universitaris. 

 

Les classes s'estructuraran per seguir un llibre de Cambridge adequat al 

nivell corresponent, que cobreixi els punts essencials de gramàtica i 

vocabulari, així com incorporant material addicional per millorar i donar 

suport a l'aprenentatge, com ara cançons, jocs de rol, improvisació, narració 

d'històries, jocs de memòria, etc. 

 

Estructura de 

grups GET 

CAMBRIDGE  

ENGLISH 

Treballarem en grups entre 8-10 alumnes. 

Els alumnes que arriben a GET a 4rt de Primària (o quan s’incorporin a 

l’activitat) necessiten comprar llibre. El llibre permet tenir el segell 

Cambridge i altres serveis i només caldrà canviar-lo quan es canvïi de nivell. 

 



 
 

ESCACS 

 

Els escacs són un molt bon aliat per a qualsevol sistema educatiu, gràcies a 

la seva doble condició de disciplina intel·lectual i de joc entretingut. És un 

esport mil·lenari estès arreu del món i que és patrimoni de la humanitat. 

Treballarem una sèrie de CONTINGUTS, adaptats al nivell de cada participant. 
 

1. Aprendre les bases i tècniques dels escacs a diferents nivells d’una forma 

distesa i agradable, remarcant les vessants lúdica i creativa. 

2. Aconseguir que aquest interessant joc i tots en general esdevinguin una 

eina de gaudi, de coneixement d’un mateix i de relació amb altres abans que 

un tens desafiament o una simple demostració de força. 

3. Consolidar els conceptes i les relacions espacials. Millorar la capacitat 

organitzativa. 

4. Habituar a l’observació, atenció selectiva, concentració i reflexió.  

5. Enfortir la memòria. 

6. Assolir fluïdesa en el càlcul mental de variants, en diverses modalitats de 

temps, en diversos ritmes de joc. 

7. Habituar-se a observar, valorar i analitzar les decisions dels altres i les 

d’un mateix. Potenciar l’acceptació de regles i la tolerància a la frustració. 

8. Fomentar l’esperit esportiu i participatiu dels alumnes. 

9. Vincular l’estudi i la pràctica dels escacs a la vida de l’escola i al procés 

educatiu de l’alumne, mitjançant activitats relacionades amb altres àrees 

(especialment en l’àrea de llengua i matemàtiques) 

 

Estructura de 

grups ESCACS 

Treballarem en grups diferenciats d’acord als coneixements previs i l’edat, en 

grups de com a màxim 12 alumnes per professor. 

Preu: 45 €/mes 

Contacte: vocalia.extraescolars@costaillobera.cat 

vocalia.internacional@costaillobera.cat 

 

mailto:vocalia.extraescolars@costaillobera.cat


 
 

 

Activitat: 

 

 

COMBO - GET CAMBRIDGE ENGLISH & ROBÒTICA  

Organitzador: GET i ECRobots 

Dirigida a: PRIMÀRIA (3er-6è)  

Durada de les 

activitats: 

Des de primer divendres a últim divendres de curs 2021/2022 

Horari: 14:30h a 16:30h (1 hora GET Cambridge English + 1 

hora taller de Robótica) 

No activitats: vacances i vigílies de vacances 

GET  

CAMBRIDGE 

ENGLISH 

GET (Global English Track), com el seu nom indica és una proposta per 

fer tot el camí cap assolir el nivell i/o l'obtenció del nivell B2 d'anglès 

(FCE, Cambridge First Certificate) abans que els alumnes arribin a la 

Universitat. El nostre objectiu és que l'aconsegueixin a 4rt d'ESO o 1er 

de Batxillerat (abans si estan preparats). 

 

Les activitats i la manera de fer les classes va evolucionant al mateix 

ritme que els alumnes de manera que les lliçons es van fent 

progressivament més tècniques. Els petits comencen familiaritzant-se 

amb la nova llengua d'una manera natural i divertida, basada sobretot 

en l'escoltar i parlar fent jocs, manualitats, cant i teatre a Infantil i 

1er-2n Primària.  

 

3er de Primària - aquest serà un any de transició en el qual 

començarem a introduir alguns elements del llibre incloent alguns 

punts de gramàtica, però els nens no utilitzaran llibre ni l'hauran de 

comprar. El professor el seguirà com a guia, però el material 

s'adaptarà per a la transició dels nens sense problemes del curs 

anterior d'arts i manualitats a la classe de 4rt que inicia un camí més 

acadèmic. 

 

A partir de 4rt de Primària comença la incorporació del llibre oficial de 

Cambridge que els ajudarà a preparar-se en cada moment pel nivell 

que estaran llestos per assolir (A1-A2-B1) fins arribar a l’objectiu del 

B2 (Cambridge First Certificate). Tots aquests títols són els diferents 

graus oficials de reconeixement de nivell de la llengua anglesa, vàlids 

arreu del món. El B2 és el mínim requerit amb els estudis 

universitaris. 

 

Les classes s'estructuraran per seguir un llibre de Cambridge adequat 

al nivell corresponent, que cobreixi els punts essencials de gramàtica i 

vocabulari, així com incorporant material addicional per millorar i 

donar suport a l'aprenentatge, com ara cançons, jocs de rol, 

improvisació, narració d'històries, jocs de memòria, etc. 

 

Estructura de 

grups GET 

CAMBRIDGE  

ENGLISH 

Treballarem en grups entre 8-10 alumnes. 

Els alumnes que arriben a GET a 4rt de Primària (o quan s’incorporin a 

l’activitat) necessiten comprar llibre. El llibre permet tenir el segell 

Cambridge i altres serveis i només caldrà canviar-lo quan es canvïi de 

nivell. 

TALLER DE 

ROBOTICA 

Mitjançant la robòtica fer que els nens i nenes aprenguin de forma 

divertida conceptes de física, matemàtiques, electricitat, electrònica i 

programació. 

 

Els projectes de LEGO® Education (WeDo and Mindstorm) combinen 

els maons de LEGO amb els estàndards científics de nova generació 

(Next Generation Science Standards, NGSS). Tots els projectes estan 

dissenyats per desenvolupar les habilitats de pensament 

computacional. A més, l’activitat engresca els alumnes a la cerca de 

coneixement i creativitat, mitjançant la presentació d’un repte que 



 
hauran de resoldre en equip utilitzant kits de LEGO® Education. Els 

alumnes hauran d’avaluar les diferents alternatives i construir un 

prototip funcional que hauran de presentar als seus companys. 

Mitjançant exemples pràctics de dificultat creixent aprendrem les 

habilitats necessàries per al segle XXI. Aprendrem a gestionar 

projectes, a entendre un repte com una oportunitat per crear, a 

identificar i avaluar alternatives, a planificar, a incorporar l’error al 

procés d’aprenentatge, a treballar en un ambient de col·laboració i a 

sintetitzar i presentar les idees en públic. Per això seleccionarem 

models de robots que incorporin elements didàctics relacionats amb la 

robòtica (sensors, programació) o la física (rotació, moviment de 

vehicles, etc). 

Estructura de 

grups:  

Treballarem en grups d’aproximadament 10 alumnes (màxim de 12). 

El llibre d’anglès Cambridge no es necessari pels alumnes de 3er de 

primària o aquells alumnes que van fer GET cambridge el curs 2021-

2022. Per alumnes de 4rt-6è que realitzin l’activitat per primer cop té 

un preu de 30€ i s’utilitza durant 2 anys. El llibre permet tenir el segell 

Cambridge i d’altres serveis. 

Preu: 55 €/mensuals (El  preu inclou el  l l oguer del  material  de 

robòtica)  

Contacte: vocalia.extraescolars@costaillobera.cat 

vocalia.internacional@costaillobera.cat 

 

mailto:vocalia.extraescolars@costaillobera.cat


 
 
 

 

Activitat: 

 

GET CAMBRIDGE ENGLISH 

 

Organitzador: GET  

Dirigida a: PRIMÀRIA (6è) 

Durada de les 

activitats: 

 

1r divendres de curs (Setembre) – últim divendres de curs (juny) 

Horari: Divendres 14:30-15:30h (1 hora GET Cambridge English) 

No activitats: vacances i vigílies de vacances 

 

GET  

CAMBRIDGE 

ENGLISH 

 

GET CAMBRIDGE ENGLISH  

 

GET (Global English Track), com el seu nom indica és una proposta per fer 

tot el camí cap assolir el nivell i/o l'obtenció del nivell B2 d'anglès (FCE, 

Cambridge First Certificate) abans que els alumnes arribin a la Universitat. El 

nostre objectiu és que l'aconsegueixin a 4rt d'ESO o 1er de Batxillerat 

(abans si estan preparats). 

 

Les activitats i la manera de fer les classes va evolucionant al mateix ritme 

que els alumnes de manera que les lliçons es van fent progressivament més 

tècniques.  

 

A 6e de Primària s’utilitza el llibre oficial de Cambridge que els ajudarà a 

preparar-se en cada moment pel nivell que estaran llestos per assolir (A1-

A2-B1) fins arribar a l’objectiu del B2 (Cambridge First Certificate). Tots 

aquests títols són els diferents graus oficials de reconeixement de nivell de la 

llengua anglesa, vàlids arreu del món. El B2 és el mínim requerit amb els 

estudis universitaris. 

 

Les classes s'estructuraran per seguir un llibre de Cambridge adequat al 

nivell corresponent, que cobreixi els punts essencials de gramàtica i 

vocabulari, així com incorporant material addicional per millorar i donar 

suport a l'aprenentatge, com ara cançons, jocs de rol, improvisació, narració 

d'històries, jocs de memòria, etc. 

 

Estructura de 

grups GET 

CAMBRIDGE  

ENGLISH 

 

Treballarem en grups entre 8-10 alumnes. 

Els alumnes que arriben a GET a 4rt de Primària (o quan s’incorporin a 

l’activitat) necessiten comprar llibre. El llibre permet tenir el segell 

Cambridge i altres serveis i només caldrà canviar-lo quan es canvïi de nivell. 

 

Preu: 30 € / mes 

Contacte: vocalia.internacional@costaillobera.cat 

vocalia.extraescolars@costaillobera.cat 
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Activitat: 

 

TALLERS TD 

 

Organitzador: ECRobots, Escola de Circ Quina Gràcia, Peona i Peó, GET 

Dirigida a: PRIMÀRIA (1r) 

Durada de les 

activitats: 

Primer divendres de curs (setembre) - últim divendres de curs 

(juny).  

Horari: Divendres 14:30-16:30h 

No activitats:  vacances i vigílies de vacances 

Presentació 

activitat: 

Els tallers de tardes de divendres estan dissenyats per oferir als nens i 

nenes del Costa Llobera l’oportunitat de gaudir de diferent activitats de 

forma dinàmica i divertida. 
 

Les activitats ofereixen un ventall ampli de disciplines com robòtica, 

escacs, expressió plàstica, cant, teatre i circ. Les activitats d’expressió 

plàstica (“Arts & Craft”) i cant-teatre (‘Sing-along & Theatre’) s’ofereixen 

en anglès. D’aquesta manera es permet fomentar una exposició a la 

llengua anglesa com a vehicle comunicatiu i intercultural, de forma 

natural i distesa. Aquest projecte lúdic de Tardes de Divendres intenta 

fomentar la Diversitat, Equitat, Inclusió i Accessibilitat (DEIA) exposant a 

nenes i nenes a un ventall ampli d’activitats des de ben petits. 
 

Les activitats (blocs) tenen una durada d’un trimestre i es combinen de la 

següent manera: 

 

Bloc 1- CIRC (2 hores): Es tracta d'una descoberta del món del circ 

mitjançant les seves tècniques. L'activitat promou el creixement personal 

dels alumnes, amb un tracte individual tant en l'àmbit motriu com en el 

personal. Es treballa en grups reduïts i homogenis per atendre les 

diferents necessitats dels alumnes. 
 

Bloc 2- ROBÒTICA (1 hora): Introducció a la robòtica. L’activitat te la 

finalitat d’engrescar els alumnes a la cerca de coneixement i creativitat, 

mitjançant la presentació d’un repte que hauran de resoldre en equip 

utilitzant kits de LEGO Education. Basada en la metodologia pròpia de 

construcció activa i el descobriment guiat pel propi alumne. SING-

ALONG & THEATRE (Cant i teatre, 1 hora): En aquestes sessions 

lúdiques i interactives els professors utilitzaran cançons, jocs i narracions 

per involucrar els alumnes en activitats dinàmiques divertides. 

S’aprendran noves habilitats lingüístiques i vocabulari mitjançant 

connexions amb altres cultures. Es treballarà en grup centrant-se en les 

habilitats de comunicació i d'expressió personal, augmentant la confiança 

per gaudir de l'anglès. Al final del trimestre hi haurà un petit espectacle.  
 

Bloc 3- ESCACS (1 hora): Introducció a l’escacs. Aprendre les bases i 

tècniques dels escacs d’una forma distesa i agradable, remarcant les 

vessants lúdica i creativa. ARTS and CRAFTS (Expressió plàstica, 1 

hora): En aquestes sessions creatives, els nens faran arts i manualitats, 

incloent dibuix, pintura, construcció d'argila, màscares, titelles i collages, 

tot aprenent anglès. A través de sessions pràctiques s'animarà als 

alumnes a expressar-se de manera creativa, explorant colors, materials i 

formes mentre aprenen noves habilitats i vocabulari en anglès.  

Estructura de 

grups:  

Treballarem en grups de com a màxim 12 alumnes per professor. 

Preu: 47 €/mes 

Contacte: vocalia.extraescolars@costaillobera.cat 

vocalia.internacional@costaillobera.cat 

 

mailto:vocalia.extraescolars@costaillobera.cat
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Activitat: 

 

TALLERS TD 

 

Organitzador: ECRobots, Peona i Peó, GET 

Dirigida a: PRIMÀRIA (2n) 

Durada de les 

activitats: 

Primer divendres de curs (setembre) - últim divendres de curs 

(juny).  

Horari: Divendres 14:30-16:30h 

No activitats:  vacances i vigílies de vacances 

Presentació 

activitat: 

Els tallers de tardes de divendres estan dissenyats per oferir als nens i 

nenes del Costa Llobera l’oportunitat de gaudir de diferent activitats de 

forma dinàmica i divertida. 
 

Les activitats ofereixen un ventall ampli de disciplines com robòtica, 

escacs, expressió plàstica, cant i teatre. Les activitats d’expressió plàstica 

(“Arts & Craft”) i cant-teatre (‘Sing-along & Theatre’) s’ofereixen en 

anglès. D’aquesta manera es permet fomentar una exposició a la llengua 

anglesa com a vehicle comunicatiu i intercultural, de forma natural i 

distesa. Aquest projecte lúdic de Tardes de Divendres intenta fomentar la 

Diversitat, Equitat, Inclusió i Accessibilitat (DEIA) exposant a nenes i 

nenes a un ventall ampli d’activitats des de ben petits. 
 

Les activitats (blocs) tenen una durada d’un trimestre i mig i es combinen 

de la següent manera: 
 

Bloc 1- ROBÒTICA (1 hora): Introducció a la robòtica. L’activitat te la 

finalitat d’engrescar els alumnes a la cerca de coneixement i creativitat, 

mitjançant la presentació d’un repte que hauran de resoldre en equip 

utilitzant kits de LEGO Education. Basada en la metodologia pròpia de 

construcció activa i el descobriment guiat pel propi alumne. SING-

ALONG & THEATRE (Cant i teatre, 1 hora): En aquestes sessions 

lúdiques i interactives els professors utilitzaran cançons, jocs i narracions 

per involucrar els alumnes en activitats dinàmiques divertides. 

S’aprendran noves habilitats lingüístiques i vocabulari mitjançant 

connexions amb altres cultures. Es treballarà en grup centrant-se en les 

habilitats de comunicació i d'expressió personal, augmentant la confiança 

per gaudir de l'anglès. Al final del trimestre hi haurà un petit espectacle.  
 

Bloc 2- ESCACS (1 hora): Introducció a l’escacs. Aprendre les bases i 

tècniques dels escacs d’una forma distesa i agradable, remarcant les 

vessants lúdica i creativa. ARTS and CRAFTS (Expressió plàstica, 1 

hora): En aquestes sessions creatives, els nens faran arts i manualitats, 

incloent dibuix, pintura, construcció d'argila, màscares, titelles i collages, 

tot aprenent anglès. A través de sessions pràctiques s'animarà als 

alumnes a expressar-se de manera creativa, explorant colors, materials i 

formes mentre aprenen noves habilitats i vocabulari en anglès.  

Estructura de 

grups:  

Treballarem en grups de com a màxim 12 alumnes per professor. 

Preu: 47 €/mes 

Contacte: vocalia.extraescolars@costaillobera.cat 

vocalia.internacional@costaillobera.cat 

 

mailto:vocalia.extraescolars@costaillobera.cat
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Activitat: 

 

GET CAMBRIDGE ENGLISH (A1-A2-B1, B2)  

 

 

Organitzador: 

GET  

Dirigida a: Secundaria (1r-4t) 

Durada de les 

activitats: 

 

2n dimecres de Setembre – 2n dimecres de Juny 

Horari: Dimecres 15:15 17:15 h 

No activitats: vacances i vigílies de vacances 

 

GET  

CAMBRIDGE 

ENGLISH 

 

GET CAMBRIDGE ENGLISH 

 

GET (Global English Track), com el seu nom indica és una proposta per fer 

tot el camí cap assolir el nivell i/o l'obtenció del nivell B2 d'anglès (FCE, 

Cambridge First Certificate) abans que els alumnes arribin a la Universitat. El 

nostre objectiu és que l'aconsegueixin a 4rt d'ESO o 1er de Batxillerat 

(abans si estan preparats). 

 

Les activitats i la manera de fer les classes va evolucionant al mateix ritme 

que els alumnes de manera que les lliçons es van fent progressivament més 

tècniques.  

 

A partir de 1er de ESO comença una major focus en assolir els nivells A1, A2 

i B1 fins arribar a l’objectiu del B2 (Cambridge First Certificate). Tots aquests 

títols són els diferents graus oficials de reconeixement de nivell de la llengua 

anglesa, vàlids arreu del món. El B2 és el mínim requerit amb els estudis 

universitaris. 

 

Les classes s'estructuraran per seguir un llibre de Cambridge adequat al 

nivell corresponent, que cobreixi els punts essencials de gramàtica i 

vocabulari, així com incorporant material addicional per millorar i donar 

suport a l'aprenentatge, com ara cançons, jocs de rol, improvisació, narració 

d'històries, jocs de memòria, etc. 

 

Estructura de 

grups GET 

CAMBRIDGE  

ENGLISH 

 

Treballarem en grups entre 8-10 alumnes 

Només els alumnes que arriben nous a 1er de ESO o que comencen 

preparació d’examen FCE or CAE necessiten comprar llibre. El llibre permet 

tenir el segell Cambridge i altres serveis. 

 

 

Preu: 61€ / mes 

Contacte: vocalia.internacional@costaillobera.cat 

vocalia.extraescolars@costaillobera.cat 
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Activitat: 

 

CAE - Cambridge Advance Certificate 

 

Organitzador: GET  

Dirigida a: Secundaria (3r-4t) 

Batxillerat (1r, 2n) 

Durada de les 

activitats: 

2n dimecres de Setembre i 2n dimecres de Juny 

Horari: 15:15 17:15 h 

No activitats: vacances i vigílies de vacances 

GET  

CAMBRIDGE 

ENGLISH 

 

Curs específic de preparació per l’examen CAE.  

 

CAE - Cambrige Advanced Certificate  

Aquest grup serà una classe mixta d'estudiants que vulguin preparar-se 

específicament per a l'examen Cambridge Advanced. Hauran de fer una 

prova de nivell a principi de curs per assegurar-se que tenen el nivell 

adequat per al grup. No és necessari que els alumnes hagin fet l'examen del 

FIRST per poder assistir a aquesta classe. El contingut estarà dissenyat 

perquè els estudiants puguin presentar-se a l'examen al final del curs 

acadèmic (normalment al juny).  

Nombre mínim d'alumnes: 6 

 

CAE - Cambrige Advanced Certificate  

This group will be a mixed class of students who would like to specifically 

prepare for the Cambridge Advanced exam. They will be required to do a 

level test at the start of the year to ensure they have the appropriate level 

for the group. It is not necessary for the students to have taken the First 

exam to be able to attend this class. The class will be designed for the 

students to be able to take the exam at the end of the academic year - 

normally taken in June.  Minimum number of students: 6 

 

 

Estructura de 

grups GET 

CAMBRIDGE  

ENGLISH 

 

Els alumnes que comencen preparació per l’examen CAE necessiten comprar 

llibre. El llibre permet tenir el segell Cambridge i altres serveis. 

 

 

Preu: 61€ / mes 

Contacte: vocalia.internacional@costaillobera.cat 

vocalia.extraescolars@costaillobera.cat 
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