
 

 

 

 

Nota de premsa 

 

Acord multilingüe entre la Universitat de Cambridge i l’Escola 

Cristiana de Catalunya 

 

El conveni permetrà que les més de 400 escoles cristianes catalanes puguin 

realitzar als propis centres tots els exàmens de tots els nivells d’anglès  

 

  

 

L’Escola Cristiana de Catalunya aposta decididament per l’educació multilingüe amb el suport de la 

prestigiosa Universitat de Cambridge. L’acord que ahir van rubricar Cambridge English Language 

Assessment i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) farà possible que tots els alumnes i 

professors de les escoles cristianes de Catalunya puguin realitzar en els propis centres els exàmens 

de Young Learners, KET, PET, First Certificate, Advanced i Proficiency, cobrint així tots els nivells 

d’anglès amb el suport de Merit School, centre examinador de Cambridge English - Fundació Escola 

Cristiana de Catalunya.  

L’acord el van signar el secretari general de la Fundació Escola Cristiana, Enric Puig, i la directora 

de Cambridge English Language Assessment per a Espanya i Portugal, Elaine Blaus. “Aquesta 

comunicació és fonamental, perquè apostem per una escola multilingüe, una escola que prepari per 

a la societat del futur, on tothom pugui sentir-se acollit i tothom trobi camins d’integració”, va 

afirmar Enric Puig en el seu discurs. “Pel seu prestigi i reconeixement internacional, no podríem 

haver escollit millor company de viatge que la Universitat de Cambridge”, hi va afegir. Per la seva 

banda, Elaine Blaus va declarar que ”ens sentim orgullosos d’acompanyar la Fundació Escola 

Cristiana de Catalunya en l’ensenyament i avaluació de l’idioma anglès com un coneixement que 

ajudarà els alumnes tant en el seu desenvolupament professional com personal i social”. 

L’acord es va signar en el marc de la 10a Jornada Multilingüe, una trobada de referència per a 

totes les escoles que inclouen les llengües estrangeres en el seu projecte lingüístic. Més de 200 



participants van celebrar la renovació de l’acord abans de l’inici oficial de la Jornada, que va 

arrencar amb una ponència de la directora de Marinva i presidenta de l’Associació Internacional pel 

Dret dels Infants a Jugar (IPA Espanya), Imma Marín, sobre la gamificació. Després van tenir lloc 

20 tallers, una Fira Multilingüe amb la presència de 20 empreses expositores i la cloenda de 

l’escriptor i enigmista Màrius Serra amb la conferència 25 motius per aprendre llengües: compte 

endavant! 

El responsable del projecte Multilingüe de la FECC, l’escriptor i conferenciant Juanjo Fernández, 

va concloure que l’acord amb Cambridge és “súmmament important perquè contribueix a l’objectiu 

de preparar l’alumnat de Catalunya per comunicar-se i afrontar els reptes de la societat plural, 

multilingüe i multicultural del segle XXI”. 
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