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PROGRAMA D’AUXILIARS DE CONVERSA (PAC) 

 

El Programa d’Auxiliars de Conversa és una proposta perquè les  escoles puguin 
disposar d’un o més joves, seleccionats per una empresa que es contracta, per a qui 
l'anglès és 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, 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 el curs 
escolar (d’octubre a juny). 

 

Els Auxiliars de Conversa viuen amb famílies acollidores de cada escola, que els 
proporcionen l’allotjament i manutenció.  

 

 

 

PRINCIPALS TASQUES DE L’AUXILIAR DE CONVERSA: 

 

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 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. 

 

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. 
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OBLIGACIONS PER PART DE L’ESCOLA i L’AMPA: 

 

a) L’Escola haurà d’elaborar un horari de treball de 25 hores lectives setmanals 

per a l’Auxiliar de Conversa. 

 
b) L’Escola haurà de designar un Tutor o Tutora per  l’Auxiliar de Conversa, que 

serà la persona de referència al centre i qui farà l’acompanyament de 

l’Auxiliar durant els primers dies.  

 
c) L’AMPA haurà de proporcionar 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 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 de l’auxiliar.  

Si hi ha més de tres famílies interessades en acollir a l’Auxiliar de Conversa, i 

sempre i quant aquestes famílies compleixin amb els requisits bàsics 

necessaris per poder acollir a l’Auxiliar, aquestes seran seleccionades per 

sorteig davant d’un representant del Consell Escolar, de l’Escola i de l’AMPA. 

 
d) L’escola haurà de signar el Conveni de Cooperació Educativa amb l’empresa 

escollida per a dur a terme el Programa. 

 
e) L’AMPA  haurà d’assumir el cost d’aquest auxiliar que comportarà un 

increment de la quota mensual en 3 € aproximadament, aquest increment de 

quota comprèn la contraprestació que percep l’auxiliar de conversa per la 

tasca realitzada i la gestió que realitza l’empresa en quant la selecció de 

l’auxiliar de conversa al seu país d’origen, en la coordinació de l’arribada, així 

com l’assegurança d’assistència en viatge amb responsabilitat civil per 

l’auxiliar de conversa que s’incorpori a l’escola.  
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REQUISITS PER SER FAMILIA ACOLLIDORA   

 

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 amb accés a internet) 

 Manutenció (excepte els àpats coberts a l’Escola) 

 Suport i ajuda amb els tràmits burocràtics 

 Suport emocional per adaptar-se i integrar-se.  

 

 

 

 

 


