O Exams Andalucía aumenta as
oportunidades com o Linguaskill

‘O Linguaskill é a solução perfeita
para os nossos candidatos ao
ensino superior, proporcionando
uma experiência de qualidade
que é rápida, fiável e simples
de administrar – prevemos um
futuro brilhante para este teste
no Exams Andalucía..’

Abel Barranco
Diretor Gestor de Marketing Digital
Exams Andalucía

O Exams Andalucía identificou a necessidade de oferecer aos seus candidatos um teste de vários
níveis mais rápido e mais flexível para situações específicas, quando precisam de provar rapidamente
os seus níveis de inglês. Com o Linguaskill, é agora capaz de oferecer um teste de vários níveis e
de várias competências, que é rápido de realizar e que fornece resultados precisos em 48 horas
úteis. Com testes agora a decorrer todas as semanas em vários locais, o Linguaskill está a tornar-se
rapidamente um elemento essencial da carteira de exames do Exams Andalucía.
Satisfazer uma necessidade emergente de testes de idiomas
Como instituição virada para o futuro, o Exams Andalucía está sempre à procura de novas formas de ajudar os candidatos a
avaliarem o seu nível de inglês. Através da pesquisa do mercado, identificou uma clara lacuna em termos de um teste de vários
níveis mais flexível que fornecesse resultados mais rápidos, sem comprometer a precisão.
“Queremos ser capazes de apoiar dois tipos de candidatos. Para aqueles que querem aprender inglês e trabalhar no estrangeiro,
recomendaríamos sempre as certificações da Cambridge English. Paralelamente, vimos a oportunidade de ajudar aqueles que
precisam de provar os seus níveis de inglês, num momento específico e a curto prazo”, afirma Abel Barranco, Gestor de Marketing
Digital, Exams Andalucía.
O Exams Andalucía identificou três áreas específicas onde um teste de vários níveis proporcionaria valor acrescentado aos
candidatos. Em primeiro lugar, para os estudantes universitários que procuram estudar com bolsas Erasmus, que precisam de
certificar o seu nível de inglês para serem aceites no programa. Em segundo lugar, para os estudantes que têm de demonstrar
competência no idioma antes da licenciatura ou da passagem para programas de mestrado. Por último, identificou uma
necessidade por parte daqueles que já trabalham e que precisam de acreditar oficialmente as suas competências em inglês.
Como centro Platina, o Exams Andalucía construiu uma forte relação com a Cambridge Assessment English. Assim, viu
rapidamente o potencial do Linguaskill para ajudar os seus candidatos. O Linguaskill, um teste modular de vários níveis, avalia as
quatro competências linguísticas (produção escrita, expressão oral, compreensão escrita e compreensão oral). Fornece resultados
em 48 horas úteis, classificados em relação ao Quadro Europeu Comum de Referência (QECR), internacionalmente reconhecido.
Está aprovado pela Conferência de Reitores das Universidades Espanholas (CRUE) e pela Associação Espanhola de Centros de
Línguas no Ensino Superior (ACLES).

Sobre o Exams
Andalucía

Vimos rapidamente que o Linguaskill se destacou pela sua precisão, com resultados que
correspondiam de perto aos nossos próprios níveis do QECR.

Fundado em 1954, o Exams
Andalucía é um Centro Platina
da Cambridge Assessment
English. Trabalhando com mais
de 30 000 candidatos todos
os anos, o Exams Andalucía é
o maior centro de exames da
Cambridge English na Europa.
Funciona na Andaluzia oriental,
fornecendo exames tanto em
papel como em computador.

“Existem agora inúmeros testes de vários níveis disponíveis, o que fez com que a
equipa do Exams Andalucía realizasse todos estes exames e os comparasse”, explica
Abel Barranco. “Outros testes eram muito menos precisos, pelo que os resultados
do Linguaskill e a marca Cambridge nos deram uma confiança real para o oferecer
aos candidatos.”

examsandalucia.com

Sobre o Linguaskill
O Linguaskill é um teste
online rápido e prático que
ajuda as instituições de ensino
superior e os empregadores
a verificar os níveis de inglês
de indivíduos e grupos de
candidatos. Com o apoio da
tecnologia de inteligência
artificial, fornece resultados
rápidos e precisos e relatórios
claros para indivíduos e grupos.
Os resultados estão alinhados
com o Quadro Europeu Comum
de Referência (QECR), o padrão
internacional para descrever as
competências linguísticas.
cambridgeenglish.org/
linguaskill

Sobre a Cambridge
Assessment English
A Cambridge Assessment English
é um departamento sem fins
lucrativos da Universidade de
Cambridge. Produz a maior
variedade de certificações e
testes, a nível mundial, para
alunos e professores de inglês,
incluindo as Certificações
Cambridge English, o Linguaskill
e o IELTS. Realizados todos os
anos por mais de cinco milhões
de pessoas, estes exames
resultam do trabalho da maior
equipa de pesquisa especializada
no mundo entre os provedores
de testes de língua inglesa.
cambridgeenglish.org
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Apresentação das Sextas-Feiras Amarelas em toda a Andaluzia
O Exams Andalucía trabalha com as principais escolas e academias de língua inglesa de
toda a região. Para demonstrar os benefícios do Linguaskill, convidou os responsáveis
das 50 principais instituições a experimentarem o Linguaskill por eles próprios em
fevereiro de 2019, com o apoio da Cambridge Assessment English.
Graças à experiência positiva e à resposta entusiástica, o Linguaskill foi oficialmente
apresentado em março de 2019. Agora, o Exams Andalucía realiza semanalmente as
Sextas-Feiras Amarelas (com base na cor da marca Linguaskill), com candidatos que
podem inscrever-se no website de Exams Andalucía e fazer o teste numa das quatro
cidades da região. Também fornece apoio total, incluindo vídeos explicativos do
Linguaskill, e ligações para os candidatos praticarem testes.

Desenvolvimento baseado na escuta
Embora o Linguaskill esteja provado no mercado, o teste é continuamente desenvolvido
graças ao feedback dos candidatos e instituições como o Exams Andalucía.
“Consideramos que administrar o Linguaskill é muito simples, com a equipa de
apoio sempre disponível para ouvir quaisquer questões que possamos ter”, observa
Abel Barranco. “É verdadeiramente positivo ver algumas das sugestões que fizemos
tornarem-se parte do produto. Isto mostra o empenho da Cambridge Assessment tanto
em relação ao Linguaskill como aos seus parceiros.”

Feedback positivo dos candidatos
“As pessoas gostam muito da rapidez do Linguaskill. Registam-se rapidamente e obtêm
os resultados em apenas 48 horas úteis após a conclusão”, acrescenta Abel Barranco.
“Podem realizá-lo a uma hora e num local que lhes convenha, e sabem que a marca
Cambridge é sinónimo de qualidade e compreendem que obterão resultados fiáveis.
Muitos candidatos estão agora a recomendá-lo aos amigos, mostrando a experiência
positiva que tiveram.”
O design modular do Linguaskill também facilita a repetição de módulos individuais por
parte dos candidatos, caso pretendam mostrar melhorias em competências específicas
ou aumentar a sua pontuação. Estes podem ser combinados com resultados existentes,
com o Linguaskill a escolher automaticamente as melhores notas em cada módulo para
criar uma pontuação combinada.
“Vimos uma lacuna na nossa oferta de produtos para um teste de vários níveis rápido
e preciso. O Linguaskill é a solução perfeita para os nossos candidatos, proporcionando
uma experiência de qualidade que é rápida, fiável e simples de administrar – vemos um
futuro brilhante para o Linguaskill no Exams Andalucía”, conclui Abel Barranco.

