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KET    PET    FCE  
KET ( KEY ENGLISH TEST) 

El KET for Schools és un examen d’anglès internacional dirigit a joves en 
edat escolar. Amb aquest certificat l’estudiant demostra que pot fer ús de 
l’anglès a un nivell bàsic. És el primer nivell dels exàmens de Cambridge i 
correspon al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència. 

L’examen KET for Schools utilitza el mateix format que l’examen KET, així 
com el mateix nivell de dificultat. La diferència radica en el tipus de 
contingut i el tractament de temes, que en el cas del Key English Test for 
Schools és contingut als interessos i experiències dels joves en edat 
escolar. 

Amb el nivell Key English Test for Schools els alumnes poden:  

 • Entendre i utilitzar frases i expressions bàsiques d’ús freqüent 
 • Presentar-te i respondre preguntes bàsiques sobre detalls personals 
 • Interactuar amb persones angloparlants que parlin a poc a poc i clar 
 • Escriure notes curtes i senzilles 



KET Exam format

  Part 1 – Reading and Writing – durada 1 h i 10 minuts – 50% de la 
nota  

  En aquesta part l’alumne ha de completar 9 exercicis en els quals ha 
de demostrar que pot entendre escrits amb informació simple i 
escriure missatges curts. 

  Part 2 – Listening – durada 30 minuts – 25% de la nota 
En aquesta part l’alumne ha de completar 5 exercicis basats en 
registres d’àudio. Ha de ser capaç d’entendre diàlegs curts i extreure 
informació específica.  

  Part 3 – Speaking – durada 8-10 minuts – 25% de la nota 
Aquesta part està supervisada per dos examinadors i els alumnes 
s’examinen en parella. Als centres amb un nombre imparell 
d’alumnes, l’últim candidat s’examinarà amb l’última parella formant 
un grup de tres. Els alumnes han de ser capaços de respondre 
preguntes sobre ells mateixos i parlar entre ells sobre la temàtica 
requerida. 



PET (PRELIMINARY ENGLISH TEST)

El PET for Schools és un examen d’anglès internacional dirigit a joves en 
edat escolar. Amb aquest nivell de competència, l’estudiant ha de ser capaç 
d’utilitzar l’anglès a un nivell intermedi en diferents situacions quotidianes 
en entorns de treball, estudis o oci. El Preliminary for Schools és el segon 
nivell dels exàmens de Cambridge i correspon al nivell B1 del Marc 
Europeu Comú de Referència. 

L’examen PET for Schools utilitza el mateix format que l’examen PET, així 
com el mateix nivell de dificultat. La diferència radica en el tipus de 
contingut i tractament de temes, que en el cas del PET for Schools és 
contingut adaptat als interessos i experiències dels joves en edat escolar. 

Amb el nivell PET for Schools els nostres alumnes son capaços de: 

 • Entendre els punts principals d’instruccions directes o anuncis 
públics. 

 • Fer front a la majoria de situacions amb les quals et pots trobar quan 
viatges a un país de parla anglesa. 

 • Fer preguntes simples i formar part de converses en ambients 
laborals. 

 • Escriure cartes, correus electrònics i prendre notes sobre assumptes 
quotidians. 



PET Exam format

  Part 1 – Reading and Writing – durada 1 h i 10 minuts – 50% de la 
nota  
En aquesta part l’alumne ha de completar 9 exercicis en els quals ha 
de demostrar que pot entendre escrits amb informació simple i 
escriure missatges curts. 

  Part 2 – Listening – durada 30 minuts – 25% de la nota 
En aquesta part l’alumne ha de completar 5 exercicis basats en 
registres d’àudio. Ha de ser capaç d’entendre diàlegs curts i extreure 
informació específica.  

  Part 3 – Speaking – durada 10-12 minuts – 25% de la nota  
Aquesta part està supervisada per dos examinadors i els alumnes 
s’examinen en parella. Als centres amb un nombre imparell 
d’alumnes, l’últim candidat s’examinarà amb l’última parella formant 
un grup de tres. Els alumnes han de ser capaços de respondre 
preguntes sobre ells mateixos i parlar entre ells sobre la temàtica 
requerida. 



FCE (First Certificate in English)

El First for Schools és un examen d’anglès internacional dirigit a joves en 
edat escolar. Amb aquest certificat, l’estudiant acredita la seva capacitat en 
l’ús de l’anglès oral i escrit en un nivell intermedi-avançat en les diferents 
situacions del món real. Correspon al nivell B2 del Marc Europeu Comú de 
Referència per a les Llengües. 

L’examen First for Schools utilitza el mateix format que l’examen FCE, així 
com el mateix nivell de dificultat. La diferència radica en el tipus de 
contingut i tractament de temes, que en el cas del First for Schools és 
contingut adaptat als interessos i experiències dels joves en edat escolar. 
Actualment, el nivell d’anglès B2 – First és l’exigit per les Universitats per 
obtenir el títol de Grau. 

Amb el nivell First for Schools els nostres alumnes son capaços de: 

 • Desenvolupar habilitats de la vida real en anglès per al treball i 
l’estudi. 

 • Demostrar que pots utilitzar en el dia a dia tant l’anglès escrit com 
parlat d’un nivell intermedi-alt. 

 • Demostrar que estàs preparat per treballar o estudiar en un ambient 
de parla anglesa. 

 • Obtenir una qualificació valuosa que és acceptada a tot el món. 



FCE Exam format

  Part 1 – Reading and Use of English – durada 1h i 15 minuts – 40% 
de la nota 
En la part de comprensió lectora, el candidat haurà de ser capaç 
d’entendre una varietat de textos i en la part d’ús de la llengua, es 
comprovarà el domini de la gramàtica i el vocabulari. 

  Part 2 -Writing – durada 1 h i 20 minuts – 20% de la nota 
En aquesta part l’alumne haurà de redactar dos textos diferents, un 
d’obligatori i un altre opcional a escollir entre diversos tipus.  

  Part 3 – Listening – durada 40 minuts – 20% de la nota 
Aquí l’alumne ha de demostrar la seva capacitat per comprendre 
diversos materials d’àudio (que tant poden ser anuncis, programes de 
ràdio, entrevistes, històries, converses…) contestant a diferents 
preguntes.  

  Part 4 –  speaking – durada 14 minuts – 20% de la nota. 
Aquesta part es realitza en parelles o en grups de tres i els candidats 
han de demostrar la seva capacitat en diferents tipus de converses: 
contestar a una sèrie de preguntes que li realitza l’examinador, 
mantenir una conversa amb els altres candidats sobre un tema 
proposat…


