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LA NOSTRA PROPOSTA  
 

� un Auxiliar de Conversa (o més d'un)  
fent tasques d'assistència i suport  
a les activitats d'ensenyament-
aprenentatge de l'anglès i el francès 
en el vostre centre 

� d'octubre a juny,  
25 hores setmanals  
de dilluns a divendres 

� amb el suport i seguiment  
de la Fundació Escola Cristiana  
i Home To Home  

EL VOSTRE COMPROMÍS  
 

� signar un conveni de cooperació 
educativa amb la FECC,  
pel qual us comprometeu a: 

� proporcionar a l'Auxiliar de Conversa 
allotjament i manutenció gratuïts  
en l'àmbit d'una o més famílies  
vinculades amb l'escola. 

� designar un tutor responsable  
de l'Auxiliar de Conversa en el vostre centre 
i elaborar un horari i pla de treball. 

� satisfer mensualment la quantitat  
de 475 euros per cada Auxiliar de 
Conversa x 9 mensualitats. 

 

si esteu interessats  
en participar en el Programa 

d'Auxiliars de Conversa, 
adreceu un correu a 

pac@escolacristiana.org 
 



 
 

  

 

� L’auxiliar pot estimular  
la competència comunicativa  
de l ’alumnat uti l i tzant sempre  
la l lengua 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 activi tats  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  per  grup,   
per parel les, treball  individual,  
preparació d’exposicions orals,  
etc.  

� L’auxiliar pot augmentar   
la incidència en la l lengua 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,  pet ites lectures 
en veu al ta. . .  i  contribuir a la 
preparació de la  part de 
Speaking dels exàmens de 
Cambridge o DELF.  

 

El Programa d’Auxi l iars  de Conversa   
és una proposta  
del Projecte  Escola Mult i l ingüe   
de la Fundació  Escola Crist iana  

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 és 

l lengua materna   
i que, en el marc d'un conveni  
de cooperació educativa,  
i com a formació pràctica  
en el camp de la pedagogia, el magisteri  
i l'ensenyament-aprenentatge  
de la llengua anglesa, duguin a terme  
tasques d’assistència   

que donin suport   

a les activi tats  previstes  

en el  projecte  mul t i l ingüe  

del  centre ,   

25 hores a  la setmana,  

durant tot  e l  curs escolar  

(d’octubre a juny) 

 

QUÈ POT FER UN AUXILIAR DE CONVERSA A LA VOSTRA ESCOLA? 

� L’auxiliar pot ajudar  
en els treballs individuals,   
per parel les o en peti t  grup ,  
dins i fora de l’aula. 

�  L’auxiliar pot resoldre  
dubtes l ingüístics específics. 

� L’auxiliar pot col·laborar   
amb el professor de la matèria i /o 
el  professor de l lengua estrangera 
en l ’elaboració de materials   
per a l’assignatura. 

� L’auxiliar pot elaborar  
materials complementaris.  

� L’auxiliar pot enregistrar  textos  
per a ser uti l i tzats  
en les classes  de les matèries 
lingüístiques i no lingüístiques. 

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

� L’auxiliar donarà suport   
a la tasca del docent;   
per això no podrà estar  sol  
a l ’aula amb el grup  
ni  substi tuir cap docent absent   
pel motiu que sigui  
ja que no és mestre/professor. 

 


