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MEMÒRIA PROJECTE ANGLÈS CURS 18-19 ESCOLA MALLORCA 
 
 

Durant el curs 2018-2019 vam seguir amb l’empresa Home to Home amb la modalitat caps 
plus que ens garanteix que l’speaker te un grau o experiència prèvia en educació, i amb la 
modalitat d’allotjament a casa de famílies de l’escola, davant l’èxit del curs anterior. 
 
Donat que de l’enquesta que vam fer a finals del curs 16-17 van sortir unes 9 famílies 
interessades en acollir l’auxiliar a casa es va valorar l’opció d’agafar dos auxiliars en 
comptes d’un. Però finalment, per raons econòmiques  de l’AFA i organitzatives de l’escola  
aquesta opció no va ser possible, per lo que finalment es va  contractar pel curs 2017-2018 
una auxiliar, que es va allotjar a  casa de 3 famílies de l’escola (una per trimestre). Per tant, 
les altres famílies interessades tenien dret preferent respecte les altres pel curs 2018-2019, 
i després de confirmar que seguien interessades en acollir, la repartició per trimestres va 
ser la següent: 
 
1r trimestre. Família García Alberti (Lara P5) 
2n trimestre: Família Sales Sebastià  (Roger 4t) 
3r trimestre: Família Twose Valenzuela (Pol 2n i Mario P3) 
 
Així doncs, l’1 d’octubre va començar a l’escola la Georgia, una noia anglesa. Donava 
classes a tots els cursos, des de P3 fins a 6è, fent suport a les mestres d’anglès actuals. 
Donava una sessió per setmana a cada curs, i a 3er i 5è dues.  
 
El contracte es de 25 h/setmana de les quals dues hores son perquè les dediqui a la família 
que l’acull i les altres 23 a l’escola. El cost mensual era de 849€/mes (més una matrícula 
inicial de 190€). 
 
Tant les famílies com l’escola van fer una valoració positiva d’ella. 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 d’escolta anglesa dels alumnes. 
 
  


