Protocols de seguretat i informació relacionada amb la COVID-19
Cambridge English està procurant que tot i la situació en què ens trobem les persones que ho vulguin
puguin realitzar els seus exàmens oficials (KET, PET, FIRST, CAE, CPE). Les primeres convocatòries
que oferirem seran a finals de juny, i un cop entrada la fase 2. Ja es poden consultar les dates
disponibles.


Garanties i inscripcions:

Les dates que oferim des d’Aula Emi es podran veure alterades en cas que els candidats inscrits a la
convocatòria superin el nombre òptim de persones per a poder realitzar un examen amb els protocols de
seguretat vigents en el moment de la realització de l’examen.
Flexibilitat en el canvi de convocatòries:






Totes aquelles persones que s’hagin inscrit i que finalment no puguin realitzar l’examen en condicions
òptimes, bé perquè la situació del país no ho permeti, perquè les instal·lacions per portar-ho a terme
segueixin tancades, o bé per motius de salut (si presenten símptomes o han estat en contacte directe amb
persones diagnosticades amb Covid-19), optaran a un canvi de data (estipulat pel propi centre examinador
en cas de cancel·lació de la convocatòria, o seleccionant una nova data en cas que no es puguin presentar a
la convocatòria per la que s’han inscrit inicialment) sense que això comporti cap recàrrec addicional. En últim
terme, també es podrà optar a la devolució de l’import de l’examen.
També podran optar a aquestes mesures les persones que per voluntat pròpia no vulguin realitzar l’examen
en aquestes dates, i vulguin canviar-ho per més endavant. O bé aquelles persones que hagin estat
informades d’un canvi de data per motius d’aforament, i no puguin realitzar l’examen en la nova data
estipulada.
Les sol·licituds de canvis de data –en cas que no es tracti d’una convocatòria cancel·lada pel propi centre– o
de reemborsament, s’hauran de fer per escrit a:
vic.exams@aulaemi.com

Aquestes garanties seran únicament per als candidats inscrits al nostre centre examinador, tant a través
d’escoles com de forma particular.


Mesures preventives durant els exàmens:

Des d’Aula Emi (Centre Examinador Oficial de Cambridge English – ES411) ens assegurarem que les
convocatòries que portem a terme segueixin les indicacions de seguretat vigents estipulades, i que
prevalgui per sobre de tot la salut dels nostres candidats. Aquestes mesures s’aniran actualitzant en
funció del que s’estipuli des del Departament de Salut i el Govern:






Es demanarà que les persones que estiguin inscrites a un examen i que presentin símptomes, hagin estat en
contacte amb persones diagnosticades amb el Covid-19 o estiguin pendents de diagnòstic, no hi assisteixin.
A aquestes persones se’ls oferirà una nova data sense cap recàrrec addicional, o se’ls retornarà els diners.
Les persones que hi puguin assistir, així com els organitzadors de l’examen, hauran de seguir els protocols
vigents de seguretat: rentar-se les mans, tossir o esternudar al colze, no compartir ni material ni menjar i, en
cas que així s’exigeixi, portar una mascareta durant l’examen.
Durant els exàmens, es garantirà la distància de seguretat entre els candidats, i es demanarà que durant
l’arribada, les estones de pausa i la sortida no es tingui cap mena de contacte físic i se segueixi respectant
aquesta distància.

Per a inscriure-us a una convocatòria d’examen a nivell particular, dirigiu-vos a:
https://aulaemi.com/matricula-i-inscripcions/.
Per a escoles o per a més informació, podeu contactar amb vic.exams@aulaemi.com
També ens podeu trobar al 93 885 19 84.

