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Programa Auxiliars de Conversa

El Programa d’Auxiliars de Conversa és una proposta del Projecte Escola
Multilingüe de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya pensat perquè les
escoles adscrites que així ho sol·licitin puguin disposar d’un o més joves,
seleccionats per Home To Home, per a qui l'anglès o el francès són llengua
materna i que, en el marc d'un conveni de cooperació educativa, i com a
formació pràctica en el camp de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua
anglesa o francesa, duguin a terme tasques d’assistència que donin suport a les
activitats previstes en el projecte multilingüe del centre, 25 hores a la
setmana, durant pràcticament tot el curs escolar (d’octubre a juny).
Els Auxiliars de Conversa viuen amb famílies acollidores de cada escola, que els
proporcionen, a més de l’allotjament i manutenció, suport moral i emocional. Entre les
famílies i els Auxiliars de Conversa s’estableix un intercanvi lingüístic i cultural molt
enriquidor per a les dues parts.
Al llarg de tota la durada del programa, les escoles participants al PAC compten amb
el suport i seguiment de l’organització, formada per la Fundació Escola Cristiana
de Catalunya i Home to Home.
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Què pot fer l’Auxiliar de Conversa a l’escola?


L’auxiliar pot estimular la competència comunicativa de l’alumnat
utilitzant sempre la llengua estrangera en la seva presència. Això serà
encara més possible si l’alumnat ignora que l’auxiliar es pot comunicar en castellà i/o
català.



L’auxiliar pot col·laborar en activitats AICLE essent present a l’aula
en equip amb el professor de la matèria quan aquesta s’imparteixi en
llengua estrangera, per a donar un cop de mà en el treball en grups petits,
per parelles, treball individual, preparació d’exposicions orals,
etc.



L’auxiliar pot augmentar la incidència en la llengua oral, des d’un punt
de vista comunicatiu, a través de petits diàlegs al voltant d’un tema,
jocs de preguntes i respostes, jocs de taula, petites lectures en
veu alta... i contribuir a la preparació de la part oral dels
exàmens de Cambridge o DELF.



L’auxiliar pot resoldre dubtes lingüístics específics. Pot col·laborar
amb el professor de la matèria i/o el professor de llengua
estrangera en l’elaboració de materials per a l’assignatura.



L’auxiliar pot elaborar materials complementaris.



L’auxiliar pot enregistrar textos per a ser utilitzats en les classes
de les matèries lingüístiques i no lingüístiques.



L’auxiliar pot fer servir altres coneixements i destreses de què disposi
(musicals, teatrals, esportives...) i posar-les al servei del projecte multilingüe de l’escola.

Què no pot fer l’Auxiliar de Conversa a l’escola?
L’auxiliar donarà suport a la tasca del docent; per això no podrà:


Estar sol a l’aula amb el grup



Estar sol amb grups de més de 6-8 alumnes



Substituir cap docent absent, ja que no és mestre ni professor.



Vigilar el pati



Ser responsable d’avaluar oficialment activitats dels alumnes
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Estructura del programa

El Programa Auxiliars de Conversa s’estructura en tres pilars principals: Auxiliar
de Conversa, Família Acollidora i Escola, amb el suport de les dues entitats
que organitzen el programa: la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i Home to
Home.

AUXILIAR
DE
CONVERSA

HOME TO HOME

FUNDACIÓ ESCOLA
CRISTIANA DE
CATALUNYA

ESCOLA
TUTOR/A

FAMÍLIA
ACOLLIDORA

La Fundació Escola Cristiana signa un conveni amb les escoles que participen al PAC i
s’encarrega de vetllar per les escoles durant tot el programa, sent el seu contacte per
qualsevol dubte o problema que pugui sorgir. Les escoles són les encarregades de
buscar i facilitar a les famílies acollidores les indicacions i obligacions que comporta
l’acollida dels Auxiliars. Home to Home s’encarrega de fer la selecció dels Auxiliars de
Conversa als seus països d’origen i coordinar la seva arribada, així com donar-los
suport per resoldre els dubtes o problemes que puguin tenir.
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Què vol dir participar al PAC?

Per participar al Programa Auxiliars de Conversa, és necessari que l’escola:

a) Elabori un horari de treball de 25 hores setmanals per als Auxiliars de
Conversa. No és obligatori que les 25 hores de col·laboració siguin a classe amb
els alumnes, sinó que també poden contemplar-se algunes d’aquestes hores per a
que els Auxiliars es preparin les sessions o materials per a les classes.
b) Designi un Tutor o Tutora per a cada Auxiliar de Conversa, que serà la
persona de referència al centre i qui farà l’acompanyament de l’Auxiliar durant els
primers dies. És important que el tutor o tutora disposi com a mínim d’una
hora a la setmana per reunir-se amb els auxiliars i revisar les seves
tasques, dir-los si han de millorar algun aspecte o resoldre els dubtes que puguin
tenir els Auxiliars.
c) Proporcioni als Auxiliars l'allotjament i la manutenció gratuïtes en l'àmbit
d'una o més famílies acollidores (fins a un màxim de 3) vinculades amb
l'escola. L’escola ha de facilitar a la família les indicacions i obligacions que
comporta l’acollida de l’Auxiliar de Conversa, a partir de criteris propis i de les
pautes proporcionades per la Fundació Escola Cristiana (veure apartat següent).
L’escola ha d’enviar les dades de les famílies acollidores a l’organització
del programa com a mínim amb 10 dies d’antelació a la data de l’arribada oficial
dels auxiliars.
d) Llegeixi i signi el Conveni de Cooperació Educativa amb la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya. El Conveni de Cooperació vincula l’escola i la Fundació
Escola Cristiana i especifica les característiques i requisits de participació al
programa.
e) Satisfaci la quota mensual de 475 euros per cada Auxiliar de Conversa per
nou mensualitats.
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Les famílies acollidores
Les famílies acollidores són potser el pilar més important del programa. No només
proporcionen l’allotjament i manutenció als Auxiliars de Conversa, sinó que també els
proporcionen el suport que necessitaran durant els primers dies: des d’ajudar-los a fer
els tràmits necessaris fins a donar-los suport emocional i ajudar-los a adaptar-se a
Catalunya.
Les famílies acollidores han d’estar disposades a obrir les portes de casa seva a una
persona jove, d’una cultura molt diferent, que ve a conèixer la nostra llengua i la
nostra cultura, i tractar-lo com un membre més de la família, i d’aquesta manera
participar d’un intercanvi lingüístic i cultural que pot resultar molt enriquidor per totes
dues parts.
En termes generals, la relació entre la família i l’auxiliar s’ha de basar en la bona
voluntat i el sentit comú, dins del marc establert per les obligacions d’uns i altres. A
grans trets, la família acollidora ha de proporcionar:
ALLOTJAMENT
•

Habitació pròpia: un espai on l’AC pugui tenir intimitat i desar les seves
pertinences. L’habitació ha de complir amb unes condicions mínimes d’habitabilitat
i s’han d’evitar espais de pas o d’ús comú.

•

Accés a Internet: és un aspecte fonamental tant per poder seguir el curs online de castellà o català com per poder-se comunicar amb la família i amics. La
gran majoria d’Auxiliars vénen amb el seu propi ordinador portàtil, per tant accés
a internet no vol dir proporcionar-los un ordinador, sinó una connexió.

MANUTENCIÓ
•

Tots els àpats no coberts per l’escola: esmorzar i sopar entre setmana, tots
els àpats del cap de setmana i festius, i vacances si l’auxiliar no marxés a casa
seva.

SUPORT
•
•

Ajuda amb els tràmits a l’arribada: NIE, compte bancari, etc.
Suport emocional: ajudar-lo a adaptar-se, integrar-lo en la vida familiar,
presentar-li gent...
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Algunes recomanacions a l’hora de buscar famílies acollidores

•

Nombre de famílies acollidores: el millor sistema per acollir els Auxiliars de
Conversa és proporcionar-los una família diferent per a cada trimestre. Si la
convivència funciona molt bé els sabrà greu separar-se, però se seguiran veient a
l’escola. Si la convivència, en canvi, no acaba de funcionar, totes dues parts saben
que és temporal i així s’assegura la continuïtat del programa.

•

És molt recomanable que hi hagi algun membre de la família que pugui parlar una
mica d’anglès, especialment en la primera família que faci l’acollida d’un auxiliar.
Així es facilita la integració de l’auxiliar i la comunicació durant els primers dies.

•

Si alguna de les famílies acollidores viu lluny del nucli urbà, és recomanable que
sigui la primera família en acollir. Sempre és més fàcil per a un Auxiliar fer el
canvi a una nova família que visqui més a prop del nucli urbà que a l’inrevés. En
la mesura del possible, és recomanable que hi hagi algun transport públic per
arribar a les cases de les famílies acollidores.

•

Les famílies acollidores acostumen a participar al programa de forma voluntària.
Des de l’organització, però, suggerim oferir algun tipus de compensació a les
famílies perquè la seva participació en el PAC no suposi una despesa extra tan
gran, com pot assumir les quotes de menjador d’algun dels fills durant un temps
o alguna activitat extraescolar.

Al blog dels Auxiliars de Conversa [ http://blogs.escolacristiana.org/pac ], a l’apartat
INFORMACIÓ PER A ESCOLES, hi trobareu diversos documents que podeu
proporcionar a les famílies interessades a acollir, com la Guia per a Famílies
Acollidores o la Guia de Temes pràctics per tractar amb l’Auxiliar de Conversa. També
hi trobareu una plantilla de circular per a fer arribar a les famílies de l’escola.
A més, des de la Fundació Escola Cristiana s’organitzen reunions per a famílies
interessades a acollir, per donar l’oportunitat a les famílies d’expressar tots els dubtes
i preguntes que tinguin respecte el programa. Podeu consultar les dates de les
reunions al blog dels Auxiliars de Conversa.
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Tutors o tutores dels Auxiliars de Conversa
El tutor o tutora dels Auxiliars de Conversa serà la seva persona de referència al
centre. És imprescindible que parli anglès o el francès, per facilitar l’acompanyament
dels Auxiliars. Els tutors han de disposar d’un temps específic periòdic per tal de
poder reunir-se amb els Auxiliars de Conversa per poder fer un bon seguiment del
programa.
El tutor o tutora també vetllarà per la relació entre els Auxiliars de Conversa i les
famílies acollidores, i serà la persona de referència de les famílies per qualsevol dubte
o problema que pugui sorgir.
Consulteu la Guia per als tutors i tutores per més informació.

Assegurança dels Auxiliars de Conversa
Atès que no hi ha cap relació laboral, els Auxiliars de Conversa estaran coberts,
durant el PAC, per l'assegurança escolar, que inclou també una cobertura de
responsabilitat civil. Els AC amb passaport europeu arribaran del seu país d’origen
amb la targeta sanitària europea. Per aquest motiu, i en cas de necessitat, podran
ser atesos en qualsevol centre de la Seguretat Social de la comarca on resideixi l’AC.
A més, la FECC contractarà una assegurança d’assistència en viatge amb
responsabilitat civil per a cada AC que s’incorpori a l’escola. Aquesta assegurança
inclou, entre d’altres, les cobertures i prestacions següents: despeses mèdiques per
malaltia o accident, repatriació o transport sanitari de l’assegurat per malaltia o
accident, desplaçament d’un familiar per hospitalització, robatori, pèrdues o danys
d’equipatge, viatge de compensació i responsabilitat civil privada. Els detalls
específics de l’assegurança els trobareu al condicionat, que podeu consultar al bloc
dels auxiliars de conversa (Apartat “Informació per a escoles”). Abans de realitzar
qualsevol activitat que no estigueu segurs si està coberta, assegureu-vos de
consultar el condicionat.

L’Equip PAC
Projecte Escola Multilingüe
Fundació Escola Cristiana de Cataluny
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COL·LABOREN

Programa Auxiliars de Conversa
Projecte Escola Multilingüe
Fundació Escola Cristiana de Catalunya
c. dels Àngels, 18.
08001 Barcelona
Tel. 93.302.70.13
Fax 93.342.65.46
pac@escolacristiana.org
http://blogs.escolacristiana.org/pac/
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