Pilots i agents aeris
Habilitats comunicatives en anglès per a pilots i agents aeris (nivells
B2/C1/C2)
“Amb el nostre equip de professors de Cambridge i el nostre certificat
oficial, assolireu els vostres objectius professionals”
Curs: B2/C1/C2 - 120 hores
Es farà una prova per determinar el nivell
Què es el Certificat Internacional per a Pilots i Agents Aeris?
És un examen (corresponent als nivells B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu
de Referència per a les Llengües) que avalua les habilitats lingüístiques de
pilots i agents aeris.
Es tracta d’un examen de Cambridge ESOL, produït i avaluat en
col·laboració amb l’OACI (Organització d’Aviació Civil Internacional:
organisme de Nacions Unides especialitzat en aviació civil), reconegut per
les principals associacions de la European Aviation Association.
English Go Centre, en associació amb Cambridge University Press, ofereixen
l’únic curs d’anglès per a l’aviació que aporta una base sòlida en tota la
gamma d’habilitats comunicatives que necessiten els professionals de

l’aviació per comunicar-se en situacions no rutinàries. Els professors de
EGC, basant-se en els criteris de l’OACI donen tot el suport possible als
alumnes perquè aquests assoleixin els estàndards del sector gràcies a
estudis de casos, anàlisis de les seves pròpies habilitats comunicatives,
pràctiques de comunicació real durant el vol i diverses tasques
comunicatives. EGC, en associació amb Cambridge University Press, ofereix
el curs de preparació més precís disponible per preparar qualsevol prova
d’idioma d’ICAO4, i inclou un vídeo formatiu real del sector. El curs ha estat
revisat i aprovat per un equip de professionals líders en comunicació en
l’aviació i seguretat.

Per què obtenir el Certificat Internacional per a Pilots i Agents
Aeris (Proficiency)?
El Certificat Internacional per a Pilots i Agents Aeris (Proficiency) està
pensat per a pilots i altres agents aeris que:





cerquin feina en un aeroport internacional;
estudiïn Aviació, tant a l’estranger com al seu propi país, i una gran
part dels seus estudis sigui en anglès;
cerquin promocionar-se a les seves organitzacions, o
aprenguin anglès com a part d’un programa de formació.

Qui accepta el Certificat Internacional per a Pilots i Agents
Aeris de Cambridge?
El certificat oficial de Cambridge permet als pilots i als agents aeris
assolir un nivell de competència en anglès ICAO4 o superior i els
prepara per exercir tasques comunicatives en un context d’aviació d’alt
risc.
Els exàmens d’anglès de Cambridge són acceptats per més de 13.000
universitats, empreses i governs de tot el món. Els nostres exàmens poden
obrir les portes a l’educació superior i millorar les oportunitats d’ocupació.
A més, com que són reconeguts a escala mundial, poden augmentar les
opcions formatives o laborals dels nostres alumnes.

Feu servir els exàmens d’anglès de Cambridge per establir requisits
d’ocupació
Acceptant els nostres exàmens, no tan sols resulta més fàcil descriure les
habilitats lingüístiques que requereix la vostra organització o institució, sinó
que també podeu alinear-ne el perfil amb els centenars de milers de
candidats que ja tenen aquestes habilitats.
Aquestes són algunes de les organitzacions líders i professions que
accepten el Certificat per a Pilots i Agents Aeris:










Consell d’Europa
Organització d’Aviació Civil Internacional (OACI): organisme de les
Nacions Unides especialitzat en aviació civil
Pilots d’aviació civil internacional
Controladors aeris
Association of Transport Coordinating Officers (RU)
Coordinadors d’avions cisterna i aeronaus d’ala fixa
Aviation Transportation Coordination Office
Aerotaxis i operadors comercials
Automatic Telephone Central Office

