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L’examen s’ha creat i pensat 
per a alumnes de Secundària 
i Batxillerat, i els continguts 
són específics per a la seva 
franja d’edat.

Les proves s’han elaborat a 
partir dels mètodes creats 
per Richmond i utilitzats a tot 
Catalunya.

Aporten una primera vivència 
universitària als estudiants.

Examen de nivell B1-B2

Comprensió lectora

Comprensió oral

Expressió escrita

Expressió i interacció orals

Oficial a les universitats 
catalanes

 Ideat per a adolescents  
de 14 a 18 anys

Quines innovacions  
aporten aquestes certificacions?

Cinquena convocatòria

El preu és  
de només 60€  

i inclou un certificat 
oficial de nivell

Si vols rebre més 
informació, contacta 
amb UIC Barcelona  

(multiling@uic.cat)  
o omple el formulari  

de consulta de  
la pàgina web.

Richmond i la Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC Barcelona) han 
creat l’aula Sponsored Classroom for 
Innovation in English Language Teaching, 
un punt de trobada entre la universitat 
i la indústria editorial que ofereix una 
acreditació oficial en anglès exclusiva i 
única per a alumnes d’ESO i Batxillerat. 

A l’última edició, celebrada el 2019, van  
participar-hi 124 alumnes de centres educatius  
de tot Catalunya. El 72% va superar la prova  
i van rebre certificats oficials de nivell B1 i B2  
de la Universitat Internacional de Catalunya. 



Què és?
És un examen que acredita els nivells B1 i B2 
d’anglès del Marc europeu comú de referència per a 
les llengües (MECR).

Els candidats que el superin rebran un certificat 
atorgat per UIC Barcelona. És un certificat oficial i 
reconegut per totes les universitats de Catalunya.

L’examen està dissenyat especialment per a alumnes 
que fan servir els materials de Richmond.

Quan es fa?
Les proves escrites es faran el divendres 7 de maig 
de 2021, de 10 a 14 h, a UIC Barcelona.

Les proves orals, als centres educatius,  
entre el 10 i el 28 de maig.

On es fan les proves?
Les proves escrites es fan presencialment a les 
instal·lacions de UIC Barcelona, amb l’objectiu 
de proporcionar una primera experiència vivencial 
en el món universitari. Les proves orals es faran 
als centres educatius d’Educació secundària 
o, excepcionalment, a UIC Barcelona, segons les 
necessitats i el nombre d’inscrits.

Quin reconeixement té?
Les titulacions universitàries són reconegudes per 
tot el sector educatiu i professional. La certificació 
atorgada per UIC Barcelona és reconeguda per totes 
les universitats catalanes.

A qui s’adreça?
Adolescents de 14 a 18 anys, aproximadament.

Què indiquen els nivells  
B1 i B2?
El nivell B1 indica que la persona pot fer front a 
situacions que requereixin una comprensió i un ús 
de l’anglès pràctic. Això inclou la capacitat de llegir 
textos i articles bàsics i d’escriure cartes personals 
o articles senzills, d’entendre l’anglès parlat i de 
participar i interactuar en una conversa.

El nivell B2 indica que la persona pot comprendre les 
idees principals de textos complexos sobre temes tant 
concrets com abstractes, expressar-se amb un cert 
grau de fluïdesa i d’espontaneïtat i que pot produir 
textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes 
i expressar un punt de vista sobre una qüestió.

Com es fa la inscripció a 
l’examen?
Cada centre educatiu fa les inscripcions a través del 
web www.uic.es/ifm.

En aquest web també trobareu models d’exàmens i un 
apartat de preguntes freqüents.

La data límit d’inscripció és el 30 d’abril del 2021.

Com es prepara?
Richmond ha desenvolupat diversos mètodes d’anglès 
dirigits a assolir els nivells B1 i B2 del MECR.

Per tal de garantir les màximes probabilitats d’èxit, 
a la pàgina web de UIC Barcelona trobareu un 
model d’examen de cada part de la prova. Si teniu 
alguna pregunta sobre la prova, us podeu adreçar  
a UIC Barcelona via correu electrònic  
(multiling@uic.cat) o a través del formulari  
de consulta de la mateixa pàgina web.

En què consisteix 
l’examen?
L’examen consta de 4 parts: comprensió lectora 
(75 minuts), comprensió oral (45 minuts), 
expressió escrita (70 minuts) i expressió  
i interacció orals (15 minuts).

L’examen té una durada total de 3 hores  
i 30 minuts i es divideix en dos blocs,  
amb una pausa de 20 minuts.

Comprensió lectora
Avalua l’habilitat per llegir i entendre una varietat 
de textos mitjançant activitats com ara relacionar 
enunciats i emplenar buits. Els candidats han de poder 
entendre el text i demostrar que tenen estratègies 
per sortir-se’n davant de paraules i d’estructures 
desconegudes.

Comprensió oral
Avalua la capacitat per entendre material gravat, el 
qual serà reproduït a un ritme moderat. Els candidats 
han de ser capaços de comprendre la informació sobre 
fets concrets en els enregistraments.

Expressió escrita
Aquesta part inclou una sèrie de tasques per 
demostrar el domini per part dels candidats de 
l’estructura d’un text, del vocabulari i l’ortografia i 
de la puntuació. Els examinands hauran de fer dues 
redaccions.

Expressió i interacció orals
La prova de conversa avalua l’habilitat per interactuar 
en anglès durant una conversa. 

Els candidats han de saber parlar  
sobre temes generals. 

La prova de conversa es farà  
individualment i tindrà una  
durada de 10-15 minuts  
per candidat.

Quin  
preu té?

L’examen té un  
preu de 60€


