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5a PROMOCIÓ AUXILIARS DE CONVERSA 
 

Benvolguda família,  

 

Estem preparant l’arribada de la cinquena promoció d’Auxiliars de Conversa a la nostra 

escola. Els Auxiliars de Conversa són nois i noies per a qui l’anglès és la seva llengua i que 

col·laboren en el projecte multilingüe de les escoles que els han sol·licitat. L’allotjament i 

manutenció està a càrrec d’una o més famílies vinculades a l’escola. El projecte és 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.  

 

L’auxiliar ha de ser considerat un membre més de la vostra família. L’auxiliar ve a conèixer la 

nostra llengua i la nostra cultura, i per això es relacionarà amb la família de forma respectuosa i 

col·laboradora, contribuint així també a la pràctica de la llengua anglesa en la vostra llar. 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. Un bon indicador pot ser que tracteu l’auxiliar 

com us agradaria que tractessin els vostres fills si visquessin una experiència similar en un país 

estranger. De totes maneres, estem segurs que l’experiència serà molt positiva per a la vostra 

família i per a l’auxiliar. 

 

Ja que aquest curs molts de vosaltres heu estat interessats en acollir a l’auxiliar de conversa a 

casa vostra, us volem oferir la possibilitat de ser família acollidora el proper curs 2015-16.  

Aquelles famílies que estigueu interessats en acollir  l’auxiliar el proper curs 2015-16 hauríeu de 

deixar el vostre nom i telèfon a la recepció de l’escola abans del dia 30 d’ abril de 2015 i ens 

posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com sigui possible. 

 

Atentament, 

 

La representat de la titularitat     El director 

Susanna Cano González     Josep Salvia Canut 

 


