
     Reunió informativa 17 d'abril 2013.

     Cambridge School farà 22 anys el mes de setembre, que va obrir les 
seves portes a la ciutat de Figueres. Desprès d' haver estat treballant a Reus 
en una escola pionera a Catalunya en l' ensenyament de l' anglès a partir 
dels 3 anys, al tornar a la meva ciutat natal, vaig pensar que seria una bona 
idea obrir una escola d'anglès i especialitzar-me en aquesta basant.
     En un principi, el fet de ser la única en tota la provincia de Girona vaig 
rebre moltes crítiques als diaris obligar-me finalment, a escriure'ls-hi 
demostrant cientificament que la millor edat per adquirir tots els 
coneixements que desprès iran desenvolopant al llarg de la seva vida, i 
apendre una nova llengua sense necessitat de traduir ni saber escriure-la, 
adquirint també  una pronúncia extraordinària, és des dels 8 mesos fins els 
7 anys. 
     Després de 20 anys, ensanyament ens ha donat la raó.
      L' escola gaudeix d'un professorat molt preparat per a l' ensayament de 
l' anglès i encara són millor com a persones. 
      Tambè sempre capdavanters amb les noves tecnologies i dispossant de 
pissarres digitals des de fa 7 anys.
      La nostra escola és com una gran família on poden potar-se el dinar 
aquells que comencen a les 16:00 h , si no tenen temps d' anar a casa, hi ha 
nevera i micro-ones. Tambè cuidem dels germans petits que esperen a que 
els seus germans grans acabin la classe i aquells nens que comencen la 
classe a les 18:35h i no volen anar a casa desprès del col.legi poden anar a 
l' aula del professors a fer deures.
     Sempre estem a la vostre disposició per a qualsevol problema i 
intentarem fer el que calgui per satisfer les necesitats de cada alumne.
      Es un orgull dir-vos que els nostres alumnes una vegada acaben la 
univesitat i els hi demanen títuls més elevats per a fer els màsters i post-
graus tornen a l´escola per tal de que els praparem.
     L'escolà està oberta de 9:00 h del matí a les 9:30 h del vespre per a 
petits i grans. Tenim persones de totes les edats, nivells i necesistats. Els 
dissabtes tambè fem classe per aquells que estudien a fora, Girona o 
Barcelona i no poden venir durant la setmana.
     El nostre sistema és molt amè, els petits traballen amb cançons, jocs i 
manualitats mentre es diverteixen sense traduccions. Els grans tambè fan 
cançons ja que el vocabulari i les frases fetes que es troben en aquestes, al 
escortar-les moltes vegades les retenen de per vida. Però posem deures 
cada setmana, poc o molts , tot dependrà del nivell i si s' han de presentar a 



exàmens oficials. 
       M' agradaria dir-vos que ara l' anglès és prioritari a qualsevol altre 
activitat extra escolar, que caldrien almenys 2 hores diàries per assolir els 
nivells demanats, però amb molt d'esforç ho aconseguim  amb moltes 
menys hores. Però cal que quan parlem de presenta-se a nivells com el 
PET, FIRST o ADVANCED, els nens facin tots els deures que els hi 
damanem i quan més en vulguin fer millor, per tal d' anar ben preparat a l' 
examen. Els exàmens de la universitat de Cambridge s' han d ' aprovar 
amb un 7 de nota el KET i PET , i un 6 per el FIRST i ADVANCED.
        L' anglès no és una llengua fàcil, ja que el ser una llengua germànica 
el nostre cervell està estrecturat per la nostra llengua d'origen llatí  , per 
tant , cal esforç i temps. Quan més aviat comensin, millor podran assolir 
els nivells demanats, per aconseguir una bona feina, estudiar un mòdul, 
anar a la universitat o fer un master o post-grau.
        Caldria tambè mirar  la televisio amb anglès, ara és molt fàcil, llegir 
algun llibre i aprofitar l' estiu anant a l' estranger per donar-se compte que 
l' anglès no és una llengua morta. Viure l' experiència, crèixer com a 
persona i deixar-se anar. 
       Tambè poden aprofitar l' estiu aquí  a l' escola, farem cursos intensius 
per preparar exàmens oficials  PET, KET , FIRST, ADVANCED (4 
setmanas de Juliol), tambè farem classes de repàs o particulars. I pels més 
menuts hem preparat un curs de tallers, jocs, manualitats, teatre i cançons 
(4 setmanes de juliol) . (Trobareu més informació a l' apartat d' estiu).
        Durant el curs fem exàmens el més de febrer i juny , i donem les 
notes amb els comentaris corresponents. El juny tambè fem entrega  dels 
àlbums els grups que no tenen llibres, per saber què han treballat.
        L' escola tambè pot certificar el nivell de cada alumne per si ho 
necessitan a nivell privat.
        Què són els exàmens oficials:
        El marc europeu els divideix per nivells : (és un exemple del 
Cambridge, pot ser de qualsevol idioma i universitat)
                                                A1 ---------------
                                                A2 ---------------  KET
                                                B1 ---------------   PET
                                                B2 ---------------   FIRST
                                                C1 ---------------  ADVANCED
                                                C2 ---------------  PROFICIENCY.

         Aquí a a Espanya tenim com a més importants L' Escola Oficial d' 



Idiomes, el Trinity College i l' Universitat de Cambridge.
          L' Escola Oficial d' Idiomes nomès es vàlida per passar oposicions, 
per treballas per l' Estat, fora d' aquí no és reconeguda. Els exàmens del 
Trinity, universitat de Londres, ja els haviem fet pels petits fa anys i més 
endavant és possible que els  tornem a fer per als més grans, ja us ho 
comunicarem !.
        I els més reconeguts arreu del món sòn els de la Universitat de 
Cambridge, ara tambè a les nostres Universitats després de les paraules del 
Conseller Mas Collel.
       El nom de l' escola Cambridge School sorgeix de la meva obsessió ja 
quan era una adolescent per aquests exàmens, tambè vaig estudiar a la 
Universitat a Cambridge i després d' haver estat preparant estudiants per 
aquests exàmens durant quasi 27 anys per fi són  reconeguts 
universitàriament. 
       En conclusió, a partir del curs vinent qui no tingui el  First Certificate 
de la Universitat de Cambridge no obtindrà el títol universitàri a totes les 
Universitats  catalanes. Fins ara cada Universitat feia el que li convenia, 
però a partir serà obligatori a totes elles.La majoria dels nostres alumnes 
començan la universitat amb el nivell FIRST encara que avegades no tinc 
el diploma, no acabar-la en aquest nivell, ja que deprés quan han de fer 
màsters i postgraus s'els hi demana l' ADVANCED , TOELF o fin i tot en 
algunes universitats, precisament americanes el PROFICIENCY.
        També està al caure que demanin el PET per acabar els mòduls o 
graus de cicle superior. A més a més s' exiguiexen diplomes per treballar 
en qualsevol multinacional o per fer negocis fora.
        Per assolir el FIRST, ADVANCED …. cal millor fer primer de ben 
petit  els STARTERS, MOVERS, FLYERS es fan durant la primària.Són 
basicament per preparar als nens per que després aprovin amb més facilitat 
el Ket,Pet, First etc. a més de motivar-los a que estudïin i facin feina a 
casa.Per aprovar tots aquest exàmens oficials cal treballar a casa i com més 
alt és el nivell més feina caldrà fer.
         Aquests exàmens pels petits no tenen cap reconeixem acadèmic i 
com que són molt cars, ja us varem comunicar el curs passat que 
n'organitzariem uns nosaltres a l' escola (Step 1, Step 2, Step 3), amb 
entrega també de diplomes. 
         El temps aconsellat per poder passar del nivell a l'altre  és de dos 
cursos escolars, però tot dependrà de la facilitat del nen, de la nota que ha 
tret a l' examen anterior i del treball realitzat durant el curs i a l' estiu, 
poden ser d'un curs, ara bé la diferència entre del PET al FIRST pot ser de 



tres cursos i del First al Advanced més de tres, cal  un treball constanti no 
d'última hora. És per això que si fan el FIRST a 2º de BAT en comptes de 
1er la mateixa pràctica pel FIRST servirà per a la selectivitat, així doncs no 
s'ha de deixar de venir fins fer la selectivitat per tal de treure no només un 
aprovat sinó un 9 o un 10 per fer pujar la nota del promig de Batxillerat.
          Aquests exàmens no caduquen mai menys el TOELF que caduca al 
cap de dos anys, per tant, s'ha de fer quan se sàpiga a la universitat que 
aniran a fer el màster i la nota que els hi demanaran allà. Nosaltres tambè 
preparem per fer aquest exàmen!.
         Regularment us enviem mails per comunicar-vos totes les novetats i 
coses importants, així com també m' agradaria que anessiu visitant el web i 
el facebook on surten fotos dels vostres fills realitzant les activitats de 
dates assenyalades.
          Per acabar m' agradaria donar-vos les gràcies a tots per confiar amb 
nosaltres durant tots aquests anys, i dir-vos que cada dia treballem amb 
més il.lusió i  procurant fer tot el millor.
 Durant tots aquests anys he rebut  moltes satisfacions i apreci per part dels 
meus alumnes, establin un fort lligam amb ells i això m'ha fet tirar 
endevant malgrat les adversitats.
          Moltes gràcies.

      Elisa Llinares Bosch
          
         
  


