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Foz, a 5 de febreiro de 2021 

PROBAS BEDA 2020-21 

 

 INDICADOR DEREFERENCIA para coñecer o nivel dos alumnos en relación co MCERL. 
 Ferramenta de adestramento e preparación para os exames de Cambridge Assessment English. 

 

 Estimadas familias: 

 Un dos alicerces básicos do Programa BEDA é a AVALIACIÓN EXTERNA e esta tarefa 

realizámola a través dos prestixiosos EXÁMENES DE CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH, 

aos que poden presentarse, con carácter voluntario, alumnos, profesores, familias, etc. 

  

 En coherencia con esa formulación,o Programa BEDA ofrécenos unha excelente ferramenta 

complementaria que é a realización das PROBAS BEDA (BEGINNERS, JUNIOR E SENIOR) 

para todos os alumnos de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. Ditas probas serven como 

adestramento e preparación para os exames de Cambridge e proporciónannos un excelente indicador 

do nivel de dominio do inglés dos nosos alumnos. 

 

Desta forma teremos tamén unha referencia esencial para valorar a calidade que está a alcanzar a 

implantación do Programa BEDA no noso Colexio.  Así poderemos analizar os logros alcanzados e 

poñer en marcha as medidas necesarias para apoiar ou reforzar o labor de ensino do inglés que 

realizamos no noso Centro. Tamén nos achegarán unha orientación clara e precisa sobre o nivel do 

Marco Común Europeo de Referencia pairas as Linguas (MCERL) que teñen os nosos alumnos e, por 

conseguinte, a súa capacitación para afrontar algúns dos exames de Cambridge English. 

As probas levaránse a cabo os días 10 e 11 de febreiro.  

Finalmente, queremos indicarlles que, unha vez corrixidas as probas, recibirán un informe co 

resultado alcanzado polo seu/a fillo/a. Dita información irá acompañada dunha recomendación que os 

orientará sobre a posibilidade de que se presente a algún dos exames de Cambridge English, probas 

recoñecidas en todo o mundo, cuxa realización é sempre un elemento motivador para os alumnos e 

proporcionan certificados de validez internacional 

 
  Estamos á súa disposición para aclarar calquera dúbida sobre esta cuestión. 

  Reciban un cordial saúdo. 

A DIRECCIÓN 


