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MEMÒRIA PROJECTE ANGLÈS CURS 19-20 ESCOLA MALLORCA 
 

 

El dia 10 de setembre de 2019 l’empresa 'Home to Home', que teníem contractada des del 

curs 2017-2018, ens va comunicar que, a causa d’un canvi en la normativa legislativa en el 

contracte d’estudiants, cancel·lava el programa d’acollida d’auxiliars de conversa i que, 

malauradament, no ens podia oferir el seus serveis. 

 

Donada la importància d’aquest projecte tant per a l’AFA com per a l’escola, durant el mes 

de setembre vam estar buscant una solució alternativa per tal que els nostres fills i filles 

continuïn tenint un/a speaker a l’escola. Tenint en compte la impossibilitat de seguir amb 

el mateix tipus de programa (escola + acollida en famílies) a curt termini, i després de 

consultar l’empresa que enguany havia de realitzar l’extraescolar d’anglès, Idiomes 

Tarradellas, ens va oferir la possibilitat que una de les teachers que havia de fer 

l’extraescolar vingués també a realitzar les hores d’speaker juntament amb les mestres de 

l'escola. 

 

El programa ofert per 'Home to Home' implicava una reducció en el cost per hora gràcies a 

l’acollida de l’speaker, i això permetia que la seva jornada fos de 23 hores setmanals, de les 

quals 2 es destinaven a la família d’acollida. Malgrat que la contractació de personal de 

l’empresa Idiomes Tarradellas tenia un cost més elevat, com  que no volíem que els nostres 

alumnes es quedessin sense la totalitat del servei, vam decidir contractar la nova speaker 

per un total de 20 hores setmanals, assumint una despesa extra per part de l’AFA. Atès que 
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aquesta decisió es va prendre amb caràcter d’urgència, es va realitzar un contracte de 3 

mesos i al mes de desembre, a l’assemblea de l’AFA, es va aprovar l’augment de despesa 

que suposava mantenir aquestes 20 hores setmanals durant tot el curs, i es va signar el 

contracte per a la resta de mesos. També es va acordar seguir mirant opcions per poder 

tornar el curs següent al programa d’acollida per part de famílies, que tenia molt bona 

acollida. 

 

Així doncs, el dia 1 d’octubre, la Grace va començar a treballar a l’escola amb els nostres 

infants. Feia classes a tots els cursos, des de P3 fins a 6è, donant suport a les mestres 

d’anglès actuals. Adjuntem l’horari a la memòria. 

 

Durant el principi de curs es va dedicar a fer una avaluació de tots els  alumnes, cosa que li 

va portar unes setmanes i molta feina. Una vegada parlat amb totes les parts, vam acordar 

que això no es faria més. També hi va haver algun problema de comunicació amb alguna 

mestra. Tots aquests punts es van solucionar tan aviat com ens vam reunir amb la 

coordinadora d’anglès de l’escola, la Vanessa.  Apuntem com a punt de millora per als 

cursos següents, reunir-nos amb ella des de un principi. 

 

Amb l’arribada de la COVID i el confinament, el programa es va aturar. No es van fer classes 

online, per tant l’última factura va ser la de març de 2020. 

 

Com a millora creiem que seria interessant que entrés a altres classes que no siguin només les 

d’anglès per tal d’augmentar el número d’hores de contacte amb l’anglès dels alumnes. 

 


