
 
 
 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Estem preparant l’arribada de la quarta promoció d’Auxiliars de Conversa a les 

nostres escoles. Els Auxiliars de Conversa són nois i noies per a qui l’anglès és 
llengua materna i que col·laboren en el projecte multilingüe de les escoles que 
els han sol·licitat, participant-hi 25 hores per setmana, d’octubre a juny. 
L’allotjament i manutenció està a càrrec d’una o més famílies vinculades a 
l’escola. El projecte ha passat dels 11 auxiliars (curs 09-10) als 70 (curs 10-11) i 
als 150 aquest curs. És, per tant, una experiència d’èxit, i les famílies d’acollida, 

que obriu casa vostra als Auxiliars al llarg del curs, sou un pilar fonamental 

sense el qual el Programa Auxiliars de Conversa no seria possible.  
 
Ja que per a molts de vosaltres el Programa d’Auxiliars de Conversa i l’acollida 
és una experiència nova, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, com a 

organitzadora del Programa Auxiliars de Conversa, us convoca a una reunió 

informativa sobre què suposa acollir un/a Auxiliar de Conversa a casa, amb 
alguns consells sobre els primers dies per a facilitar la integració de l’Auxiliar a la 
vostra família i, és clar, per donar resposta a tots els dubtes que tingueu. 
 
Les dates i llocs de les reunions seran les següents: 

 

Demarcació de Tarragona  – Dimecres, 8 de maig, 17:30h 
Lloc: Escola Vedruna – Sagrat Cor. Carrer Sta. Joaquima Vedruna, 10. Tarragona 

 

Demarcació de Girona – Dilluns, 13 de maig, 17:30h 
Lloc: Escola Maristes Girona. Av Josep Tarradellas, 5-7. Girona 

 

Demarcació de Barcelona – Dimecres, 15 de maig, 18:00h 
Lloc: Escola Pia Balmes. Carrer Balmes, 208. Barcelona 

 

Demarcació de Lleida – Dilluns, 27 de maig, 17:30h 
Lloc: Escola Lestonnac L’Ensenyança. Av. Prat de la Riba, 38. Lleida 

 
La reunió té caràcter informatiu. Per tant, l’assistència no implica cap 
compromís d’acollida posterior d’un Auxiliar de Conversa. Per facilitar la nostra 
organització, us preguem que confirmeu la vostra assistència al correu 
pac@escolacristiana.org, indicant a quina de les sessions assistireu i quantes 
persones vindreu. 
 
Ben cordialment, 
 
Juanjo Fernández 

Responsable Projecte Escola Multilingüe 


