Cambridge Educational Partner
Un projecte d'anglès integrador per a tota
la comunitat educativa, mitjançant una
aliança entre el col·legi i Cambridge.

Qui som

Quina és la nostra
missió principal

Som l’editorial més antiga
del món, fundada l’any 1534.
Part de la Universitat de Cambridge.
Una fundació.

Promoure l’aprenentatge, el coneixement
i la recerca a tot el món.
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SEGELL DE QUALITAT

En què consisteix el
Cambridge Educational
Partner
El col·legi i Cambridge University Press
establim un marc de col·laboració
que inclou les àrees següents:
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Aprenentatge
per a la vida

Per a tota la comunitat
educativa

Reconeixement
oficial

Cambridge Life Competencies
Framework

Implicació de col·legi, professors,
alumnes i famílies

Cambridge English Qualifications

PROJECTE EDUCATIU

SEGELL DE QUALITAT

LEARNING SOLUTIONS SERVICES

SEGÜENT

A

Cambridge Life Competencies Framework
COMPETÈNCIES
Més informació sobre
el Cambridge Life
Competencies Framework

Pensament
creatiu

Participar en
activitats
creatives

Crear contingut
nou, a partir
d’idees pròpies
o d’altres recursos

Utilitzar els nous
continguts
per a solucionar
problemes
i prendre decisions

Pensament
crític

Comprendre
i analitzar els
vincles entre
les idees

Analitzar idees,
arguments
i opcions

Sintetitzar idees
i informació

Aprenent
a aprendre

Habilitats
pràctiques per
a participar en
l’aprenentatge

Prendre el
control del propi
aprenentatge

Reflexionar
sobre el propi
aprenentatge
i avaluar els èxits
obtinguts

Comunicació

Utilitzar un
llenguatge/registre
apropiat
al context

Ser capaç de
gestionar
converses

Participar
amb la confiança
i claredat
apropiades

Col·laboració

Assumir la
responsabilitat de
les contribucions
realitzades en una
tasca de grup

Escoltar amb
respecte i donar
una resposta
constructiva
a la resta de
contribucions

Gestionar
el repartiment
de tasques

Treballar cap
a la resolució
d’una tasca

Responsabilitat
social

Comprendre les
responsabilitats
personals com
a part d’un grup
i de la societat,
inclòs el concepte
de ciutadania

Assumir rols
actius, inclòs
el lideratge

Ser capaç de
comprendre i
descriure la cultura
pròpia i la dels
altres

Comprendre i
debatre sobre
temes globals com
el medi ambient, la
política, l’economia
o la societat
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Desenvolupa
ment
emocional
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Alfabetització
digital

Coneixement
curricular
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Un projecte educatiu que involucra
a col·legi, professors, alumnes i famílies
Descobreix totes les eines que t’ofereix
thecambridgeteacher.com
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PROFESSORAT
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Acompanya als alumnes des de
la infància fins a l’adolescència
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Tots els recursos i plataformes
Cambridge a un clic
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Preparació oficial dels certificats
Cambridge i altres titulacions
internacionals

2

Desenvolupament professional

3

Programa de recerca de la
Universitat de Cambridge

1

Garantia d’èxit

3

Millora el posicionament
del col·legi

1

Eleva el nivell de
competència lingüística

2

Formació en valors
i competències per a la vida

2

Activitats i articles educatius

3

Recursos i plataformes
exclusives

3

Cambridge a casa

ALUMNAT

FAMÍLIA
Coneix els recursos que et poden
ajudar de cambridgeencasa.es
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Cambridge English Qualifications

Cambridge posseeix les titulacions en anglès
amb major reconeixement mundial
(més de 20.000 organitzacions)

Cambridge Assessment
English verifica tots
els exam tasks, consells
i referències en els
nostres materials.
Per això els nostres
llibres porten el segell
de material OFICIAL
per a la preparació
d’exàmens.

T’ajudem a aprendre
anglès i a demostrar-ho
davant el món
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Per què els exàmens de
Cambridge constitueixen un aval

Cambridge Assessment
Recognition

► VEURE VÍDEO
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Cambridge Educational Partner
01

Educació
integral en
anglès

03
02

Formació
continuada
per als docents

Certificats
reconeguts
internacionalment

Moltes gràcies!
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