EXAMES CAMBRIDGE (PET, FCE)
Estimadas familias: con esta circular achegámosvos a información sobre os
exames Cambridge que se convocan neste curso. Como seguramente xa sabedes, o
noso centro é centro examinador, o que permite que o noso alumnado poidan
presentarse aos exames de certificación cunha serie de vantaxes.
- Sobre as datas das probas:

PET e FCE for Schools (*)
4 de Maio pola mañá
As datas dos exames orais non coincidirán necesariamente coas datas das
probas escritas, e comunicaranse despois do peche do prazo de matrícula.
- Sobre o lugar dos exames:

Todos os exames serán nas instalacións do colexio La Salle.
- As datas de matrícula para os exames serán:

Do 7 de Marzo ao 17 de Marzo (ambos incluidos).

- As taxas de matrícula correspondentes a cada un dos diferentes exames

Cambridge, tal e como se adiantou na reunión que tivo lugar o pasado Outubro,
serán unhas tarifas reducidas con respecto ás ordinarias, xa que o centro forma
parte do programa que nos permite ofrecer esta posibilidade ao noso alumnado.
PET for schools
FCE for schools

97,54€
180,66€

- Para a formalización da matrícula enviarásevos un código co que teredes

acceso á plataforma oficial na que vós mesmos poderedes matricular aos vosos fillos.
Para recibir devandito código deberedes contactar co colexio, dentro dos plazos de
matrícula especificados arriba, na dirección yolanda.rodriguez@lasallesantiago.gal
especificando:





Nome e apelidos do alumno
Clase do alumno
Exame ao que se presenta
Xustificante da operación bancaria*

* Os alumnos matriculados no programa de certificación dos martes pola tarde
coa profesora Yolanda Rodríguez, non teñen que pagar as taxas (polo tanto non
deberán adxuntar os datos da operación). Si deberán facer a matriculación a través da
plataforma oficial.
Os alumnos que asisten ás clases do programa BEDA poden matricularse
utilizando este mesmo procedemento, aínda que si deberán aboar as taxas. A
comunicación será xestionada polos seus profesores de actividades BEDA.
O pagamento debe realizarse por medio de transferencia da cantidade
correspondente ao exame, na seguinte conta bancaria:
o Banco Popular: 0075 891656 0600785634.
o Incorporarán como concepto: “Nome da proba (PET ou
FCE)_NOME DO ALUMNO”
NOTA IMPORTANTE:
O enderezo email que empreguedes para formalizar a matrícula será utilizado
para facervos chegar información ou documentación relativa aos exames.
Para recibir información ou orientación sobre os distintos exames e
especialmente para axudarvos a decidir a que exame debe presentarse o voso fillo,
aconsellámosvos que vos poñades en contacto cos profesores de inglés que lles
imparten clase e lles pidades a súa opinión, xa que eles coñecen o nivel do voso fillo
nesta lingua e tamén os coñecementos que avalían estes exames Cambridge.

