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Cambridge English: Main Suite Exams 
 

Key · Preliminary · First ·  CAE 
 

FORMULARI d’INSCRIPCIÓ i AUTORITZACiÓ  
External candidates – Ensenyament reglat (NSP) 

MENORS D’EDAT (17 o menys de 17 anys) 
 
 
 CENTRE PREPARADOR (Preparation Centre) 
 

 
Indica l’escola on t’has preparat per a l’examen i a través de la qual estàs formalitzant 
aquesta inscripció: 
 
NOM escola:                                                                                                                                             POBLACIÓ escola: 
 

 
 

 

  
 EXAMEN i CONVOCATÒRIA: 
 
 
 

 
 
 

 
CANDIDAT / CANDIDATA – DADES PERSONALS      *camps obligatoris 

 

 
 

 
Informació addicional (NO ho empleneu si heu escollit convocatòria “for schools”)  
     

*Emplena aquesta informació addicional només si es vol utilitzar el resultat de l’examen per tràmits d’immigració, permís de 
d’estada per a estudis o treball:  

 

*N. passaport:  
*País de naixement:  

*Nacionalitat:  
 
Sol·licites adaptacions de l’examen per discapacitat o necessitats especials? 
 

NO >         SÍ >       En cas de respondre ‘sí’, fes la sol·licitud d’adaptació tot aportant documentació oficial que certifiqui el 
motiu de la teva sol·licitud, i donant tota la informació que consideris rellevant per al teu cas.   

 
 

 
Prohibició d’ús dels mòbils 
 

Seguint la normativa de Cambridge English Language Assessment, a partir de 2016 està totalment prohibit accedir als telèfons 
mòbils durant, això vol dir que el dia de l’examen retirarem els telèfons mòbils dels candidats i es desaran en un lloc segur i amb 
accés restringit i no es retornarà el mòbil fins que no s’hagi acabat tot l’examen. Durant els descansos tampoc s’hi podrà accedir 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cambridge English Exam 
(encercleu elecció) 

Data convocatòria 
(seleccioneu del calendari convocatòries) 

Modalitat convocatòria 
(encercleu segons s’indiqui al calendari) 

KET / PET / FCE / CAE             general  /  for schools   

       *COGNOM(S)  (oficials i amb accents: així sortirà al certificat)     *NOM(S) (oficials i amb accents: així sortirà al certificat) 
     
     *DATA  NAIXEMENT   *SEXE (F/M)   *DNI  O PASSAPORT (candidat/a)           TELÈFON  PARTICULAR 
 

       /        /  
                

        *E-MAIL (pare/mare/tutor signatari)           *TELÈFON  MÒBIL (pare/mare/tutor signatari) 
     

 



 
 
 

 PARELLA PER A LA PROVA ORAL (SPEAKING) 
 

 
• Tens parella del mateix centre preparador per a la prova oral?       SÍ  NO  
• Si has seleccionat ‘Sí’, indica el seu nom i cognoms:  

 
 

• Per a més informació sobre parelles i trios per a la prova oral fes la consulta a l’Exams Officer (responsable dels 
exàmens) a la teva escola. 

• Dones la teva autorització per facilitar les dades necessàries al(s) candidat(s) que  
faci(n) la prova oral amb tu, si vol/volen posar-se en contacte amb tu?  SÍ     NO  

 
 
 

 ACCEPTACIÓ DE NORMES i CONDICIONS 
 

 

• DECLARO que sóc el pare/mare o tutor/a legal del/de la candidat/a que s’inscriu en aquest formulari i que L’AUTORITZO a 

fer el Cambridge English Exam seleccionat a través del centre indicat en aquest formulari. 

• ENTENC que totes les persones que es presentin al Cambridge English Exam han d’ACCEPTAR TOTES LES CONDICIONS de 
l’examen.  DECLARO que he llegit amb deteniment la INFORMACIÓ, NORMES i CONDICIONS de l’examen especificades 

en els documents que el centre m’ha lliurat (1)“Summary regulations for candidates”, el  (2) Guia de tràmits i condicions 

(versió candidat/a i adaptada per l’escola o centre preparador)  i, excepte en les convocatòries” for schools”, també el (3) 

“Test day photo: information for candidates+Carta als candidats, pares, mares o tutors”, incloent-hi la part on s’informa que al/ a 

la candidat/a el dia de l’examen escrit o oral se li farà una fotografia que, posteriorment, s’incorporarà de forma segura al web 
Results Verification de Cambridge English Language Assessment. ENTENC i ACCEPTO que, excepte en les convocatòries “for 

schools”,  la fotografia estarà disponible per a les organitzacions i/o particulars als quals jo doni, en nom del/la candidat/a, els seus 
codis d’accés. DONO EL MEU CONSENTIMENT perquè aquestes organitzacions i/o particulars utilitzin els detalls d’accés per a 

comprovar el resultat de l’examen del/de la candidat/a, un cop hagi lliurat els codis del/la candidat/a. 

• (NO per a convocatòries “for schools”)  A MÉS, si el candidat vol utilitzar el resultat de l’examen per a una sol·licitud de visat,  
permís d’estada per a estudis o de treball ACCEPTO que el resultat de l’examen estigui disponible als llocs web que es mostren 

a http://www.cambridgeenglish.org/cambridge-english-for/visas-and-immigration/ si dono el meu consentiment en nom del 

candidat. 
o Amb la present ja estic autoritzant a la/les següent(s) organització(ns) a accedir a la informació (marqueu si s’escau): 

 

 UKBA (UK Border Agency)                            ________________________________                                
 

• CONFIRMO que ESTIC ASSABENTAT/ADA que és OBLIGATORI PORTAR EL CONFIRMATION OF ENTRY IMPRÈS I EL 
DNI/PASSAPORT ORIGINALS indicat en aquest formulari PER PODER FER L’EXAMEN. 

• ESTIC ASSABENTAT/ADA que em retiraran el mòbil mentre duri l’examen i que no me’l tornaran fins que no s’acabi 
l’examen per complet. 

• CONFIRMO que la informació que he introduït en aquest formulari és completa, correcta i veraç. ENTENC que les dades 
marcades com a obligatòries seran comunicades a Cambridge Language Assessment, amb l’única finalitat de possibilitar la 

inscripció del/ de la candidat/a, i el posterior enviament de documentació i d’altres tràmits relatius a l’examen, i ACCEPTO.  

• DONO EL MEU CONSETIMENT a que el/la candidat/a que s’especifica en aquest formulari estigui obligat a complir les NORMES 
i CONDICIONS establertes, sobre les quals em comprometo a informar-lo, i hi ESTIC D’ACORD.  

(encercleu elecció) NOM i COGNOMS   DNI SIGNATURA 

PARE / MARE / 
TUTOR / TUTORA 
 

   

 
_______________, ___ de ________________ de 20__ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

► IMPORTANT:  
 

• El CENTRE PREPARADOR (escola) ha de guardar l’original d’aquest formulari durant 2 anys, i haver lliurat una fotocòpia al 
candidat/a. 

• El CANDIDAT ha de guardar la còpia d’aquest formulari, junt amb la documentació relativa a les normes i condicions com a 
documentació important de l’examen, com a mínim fins que hagi obtingut el certificat oficial. 

http://www.cambridgeenglish.org/cambridge-english-for/visas-and-immigration/
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