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NOVACADÈMIA. Una entitat
certificada i reconeguda per
a l'ensenyament de l'anglès

CAMBRIDGE ENGLISH
LANGUAGE ASSESSMENT
CAMBRIDGE ENGLISH és l'entitat de referència
mundial en l'ensenyament i la certificació de
l'anglès. Actualment no hi ha cap altre mètode
que ofereixi un ventall de serveis tan ampli ni
que posseixi la mateixa inversió en I+D i els
millor investigadors i experts a nivell mundial.

CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH
AUTHORISED CENTRE
NOVACADÈMIA és Centre Autoritzat per
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH per a la
preparació de nens, joves i adults per a
qualsevol dels seus exàmens oficials.
Aquesta certificació és garantia de qualitat i de
formació contínua pels nostres alumnes i
clients, i un orgull pel nostre equip.
Representar la marca CAMBRIDGE
ASSESSMENT ENGLISH no és fàcil i cada curs
cal renovar la confiança que aquesta
organització disposita en els seus centres
representants arreu del món.
El nombre d'alumnes presentats als exàmens
oficials, aixi com el nombre d'aprovats, són,
entre d'altres criteris, els principals indicadors
de confiança i eficiència per seguir sent part
d'aquesta prestigiosa entitat.

NOVACADÈMIA. Una entitat
certificada i reconeguda per
a l'ensenyament de l'anglès
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
És l'entitat dins la Universitat de Cambridge que
s'encarrega

d'editar

l'ensenyament

de

els
la

materials

llengua

a

oficials

per

alumnes

de

qualsevol edat i nivell.
Per a les nostres escoles clients, és un dels
elements més valorats i pels nostres alumnes, un
factor determinant en el seu aprenentatge.
NOVACADÈMIA rep anualment mostres de tots els
materials tant digitals com impressos, i gaudeix
d'informació exclusiva sobre les darreres novetats.
Tots els materials que NOVACADÈMIA utilitza a les
seves classes són oficials i el 80% provenen de
l'editorial pròpia de CAMBRIDGE ENGLISH.
Addicionalment, NOVACADÈMIA forma part del
limitat grup de centres especialitzats en llengua
anglesa,

que

té

accès

a

THE

CAMBRIDGE

TEACHER, un potent portal digital creat i gestionat
per

CAMBRIDGE

UNIVERSITY

PRESS

amb

materials i eïnes de tots tipus.
NOVACADÈMIA s'encarrega de la gestió dels llibres
i llicències digitals pels seus alumnes.

A ON FEM ELS EXÀMENS
OFICIALS CAMBRIDGE
ENGLISH?
EXAMS CATALUNYA
És el nostre Centre Examinador de Referència. Examina a milers de candidats de totes les edats i
nivells en el seu centre de Barcelona.
NOVACADÈMIA

acompanya als seus alumnes als exàmens oficials i monitoritza, interpreta i

assessora les famílies i els alumnes pel que fa als resultats obtinguts. També es fa càrrec de la
recepció dels certificats oficials i els lliura als alumnes en el que representa un moment de felicitat i
satisfacció per a tothom.
EXAMS CATALUNYA ha estat al llarg de la seva història premiat amb nombrosos reconeixements a
l'excel lència en el desenvolupament de la seva feina, i és l'únic centre a nivell mundial en guanyar un
Platinum Centre Award en les tres edicions fins ara celebrades, els anys 2012,2013 i 2015.
Els nostres professors reben formació continuada per conèixer les darreres novetats en la preparació
de les diferents proves i així poder garantir a famílies, escoles i alumnes que reben la millor
preparació i formació tant abans de presentar-se a un examen com en la seva carrera per aprendre a
dominar la llengua, amb independència de que necessitin o no el certificat oficial en aquell moment.
A continuació hi ha el link a la darrera entrevista que va mantenir la nostra Directora amb el General
Manager d'Exams Catalunya, Michael Terry: https://www.novacademia.com/2019/08/21/interviewwith-michael-terry/

NOVACADÈMIA obre les
portes als Exàmens Oficials
de CAMBRIDGE ENGLISH a
tots els alumnes
d'anglès extraescolar.
Les proves tenen lloc al
C/Freixa 5
(a 2 minuts de l'escola).
Tenim

accès

exclusiu

de

NOVACADÈMIA al Portal Professional
per a Centres Preparadors, des del qual
podem inscriure a alumnes, sol licitar
requeriments

especials,

resultats,

imprimir

provisionals

i

conèixer

monotoritzar
certificats
totes

les

convocatòries arreu de Catalunya en
temps real.

El mètode CAMBRIDGE ENGLISH

El nostre mètode en l’aprenentatge de l’anglès és el mètode CAMBRIDGE ENGLISH. Aquest mètode
presenta diferents avantatges davant altres mètodes que podeu trobar al mercat.
Permet un aprenentatge homogeni en les diferents competències de la llengua: Speaking, Writing,
Reading, Grammar & Vocabulary, Use of English i Listening.
És un mètode que abarca des de P3 fins a nivells professionals en adults i és l'únic mètode acceptat a
més de 130 països al món, que presenta milers d’estudiants als seus exàmens oficials cada dia.
CAMBRIDGE ENGLISH és una entitat que pertany a la universitat de Cambridge al Regne Unit i que fa
fortes inversions per la recerca i la investigació professional del’anglès com a llengua estrangera. La
mateixa Universitat edita llibres que permeten l’aplicació real i total del mètode dins les aules en
activitats extraescolars.
Els centres oficials com NOVACADÈMIA rebem d’una banda formació continua per part de
CAMBRIDGE ENGLISH, així com disposem d’un ampli catàleg de productes i materials digitals, que es
renoven i actualitzen cada curs, per poder oferir als nostres alumnes una formació de qualitat i
avançada.
Els seus exàmens oficials són els més reconeguts per escoles superiors, universitats i màsters tant al
nostre país com a tot el món.
NOVACADÈMIA és Centre Preparador pels Exàmens Oficials de CAMBRIDGE ENGLISH des del 2012. Això
garanteix els nostres alumnes:
Preparació continua i específica dels nostres formadors
Utilització de materials exclusius
Màxim coneixement de les habilitats i competències tècniques
Experiència en la superació dels exàmens oficials tant a nivell d’anglès acadèmic com d’anglès
comercial, fiscal o legal
Accés a tota la gamma de titulacions oficials reconegudes mundialment i utilitzades per milions de
professionals
Aprenentatge i pràctica de l’anglès a través d’una metodologia contrastada, sòlida i eficient
L'ensenyament de l'anglès en nens i adolescents requereix assolir un nivell de complicitat i connexió
alumne-professor que varia en funció de cada etapa escolar i que en totes elles és de vital
importància per aconseguir els objectius establerts.
Per això, el mateix mètode s'adapta a cada etapa escolar i fins i tot a cada grup-classe per poder
assolir el màxim rendiment i eficiència en l'aprenentatge de la llengua.

PLANIFICACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL I
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Les classes a Educació Infantil consisteixen en dues hores setmanals d'anglès, una d'elles amb un
format més acadèmic, treballant amb quadernets específics per a nens i nenes de P3, P4 i P5, i la
segona hora, enfocada a la immersió en llengua anglesa i vehiculada amb una activitat anomenada
LEGO PLANET IN ENGLISH.
A primària, les classes tenen una durada una mica superior, passen d'1 hora a 1 hora i 15 minuts, també
dos dies per setmana. Un dels dies ens centrem en construïr una base acadèmica, i l'altre dia en crear
un espai immersiu en llengua anglesa.
A continuació adjuntem planificació:

Els pagaments poden ser via web amb targeta de crèdit o bé per domiciliació bancària. Al fomrulari
d'inscripció podeu escollir la forma que us encaixi millor, així com la temporalització, trimestral o
anual (amb un 10% de descompte sobre el preu trimestral).

PLANIFICACIÓ
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Les classes a Educació Secundària i Batxillerat tenen 3 hores de durada setmanals, repartides en dues
sessions. La primera sessió, de 2 hores, treballa totes les competències tècniques de la llengua,
permeten a l'alumne guanyar seguretat i ser capaç d'utilitzar tant a nivell productiu (produccíó oral i
producció escrita), com a nivell reactiu (comprensió oral i comprensió escrita).
En aquestes sessions es treballa l'Use of English que inclou tot el relatiu a la gramàtica, l'estructura,
sintaxi i morfo-sintaxi de l'anglès.
D'altra banda, en l'hora restant es dissenya un espai d'immersió en anglès on els alumnes treballen i
debateixen articles, notícies, presentacions, etc, sempre en format oral i aplicant amb exactitud el que
han après en la seva formació acadèmica.
A continuació adjuntem planificació:

Els pagaments poden ser via web amb targeta de crèdit o bé per domiciliació bancària. Al fomrulari
d'inscripció podeu escollir la forma que us encaixi millor, així com la temporalització, trimestral o
anual (amb un 10% de descompte sobre el preu trimestral).

VALOR AFEGIT DEL SERVEI D'ANGLÈS
VALOR AFEGIT DEL SERVEI D'ANGLÈS
DINS L'ESCOLA

COORDINACIÓ AMB
L'ESCOLA PER
GARANTIR LA NO
DUPLICITAT I
L'EFICIÈNCIA A
L'APRENENTATGE

MÈTODE
INTERNACIONALMENT
RECONEGUT AMB
CERTIFICACIÓ OFICIAL
I QUE CUBREIX TOTES
LES ETAPES

OPTIMITZACIÓ
SENSE SORTIR DE
ECONÒMICA.
L'ESCOLA,
NEGOCIACIÓ
COMODITAT PELS
EXCLUSIVA.
ALUMNES I LES
INVERSIÓ EN UN
FAMÍLIES.
ANGLÈS ACADÈMIC
SEGURETAT I
GRUPS REDUÏTS.
PENSANT EN EL
CONFIANÇA
PROVES DE NIVELL
FUTUR.
OFICIALS.
INFORMES DE
SEGUIMENT
TRIMESTRAL I
ACOMPANYAMENT
A EXÀMENS

LIMITED SEATING

VALOR AFEGIT DEL SERVEI D'ANGLÈS
SERVEIS PER A LES FAMÍLIES

PORTES OBERTES
GLOBAL ASSESSMENT:
CADA TRIMESTRE
PROVA NIVELL INICIAL
PER FORMAR PART
PROVA NIVELL FINAL
AMB ELS VOSTRES
AVALUACIÓ CONTINUA
FILLS/ES DEL SEU
INFORMES
APRENENTATGE
TRIMENTRALS
D'ANGLÈS
MARC COMU
(INF + PRIM)
EUROPEU

CAMPUS VIRTUAL AMB
ACCÈS DIRECTE AL
PROFESSORAT, XAT DE
GRUP, MATERIALS,
IMATGES I VÍDEOS DE
LA CLASSE

SERVEI DE SECRETARIA
DURANT TOT EL CURS.
TUTORIES
PRESENCIALS AMB
COORDINADOR AMB
CITA PRÈVIA

CURSOS I SERVEIS
PERSONALITZATS A
DOMICILI O ONLINE
PER L'ALUMNE O
ALTRES FAMILIARS.
TRACTAMENT
PREFERENT

WE LOVE ENGLISH

NO VA CA DÈ MI A ®
WW W.N OVA CAD EMI A.C OM
MÒB IL I WHA TSA PP 696. 409. 172
MAI L: INFO @NO VAC ADE MIA .COM

MO LT ES GR ÀC IES I
FIN S AV IAT !

