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MEMÒRIA PROJECTE ANGLÈS CURS 2020-2021 

Durant el curs 2020-2021 vam iniciar contracte amb una nova empresa pel projecte Anglès, 
ja que la idea era poder continuar amb un projecte que englobés també l’estada amb les 
famílies. Era un any complicat ja que veníem d’un curs en pandèmia i no sabíem com 
evolucionaria el curs escolar i si podríem continuar amb les classes presencials tot l’any, així 
que la decisió de portar a una auxiliar de conversa extracomunitària suposava un risc, i no 
estàvem segur de quin seria l’esdevenir del projecte. L’empresa MEDDEAS ofereix diferents 
programes, entre ells el programa formatiu d’auxiliars de conversa, que ofereix als centres 
educatius l’oportunitat de col·laborar en la formació de joves estrangers que desitgen 
millorar les seves capacitats com a professors en la seva pròpia llengua. 

El programa dota al centre educatiu d’una Auxiliar de conversa que serveix a tota la 
comunitat escolar per millorar la fluïdesa d’alumnes, professors i famílies en la seva llengua 
nativa. 

Al tractar-se d’un programa formatiu, l’auxiliar de conversa ve al centre en concepte de 
pràctiques, i per tant cal assignar-li un tutor del centre que l’avaluarà i presentarà un 
informe a final de curs. A més l’auxiliar haurà d’assistir a un conjunt de classes del seu 
centre formatiu de referencia (UIC) per tal de seguir amb la seva formació.  

Al tractar-se d’un any complicat degut a l’aparició del COVID-19, el nombre de famílies 
interessades en acollir a l’auxiliar de conversa va ser molt escàs.  

Inicialment és van presentar 3 famílies, però dues es van acabar donant de baixa per 
diferents motius, un d’ells el COVID-19. 

Finalment es varen aconseguir 3 famílies que van acollir a l’auxiliar de conversa en el 
següent ordre: 

1r trimestre: Família Twose Valenzuela (Pol 4t i Mario P5) 
2n trimestre: Família Ramon (Joana 3r) 
3r Trimestre: Família Colomina Campinya (Jan 4t i Naia 1r) 

Així doncs, la Rebekah va arribar el 19 d’octubre a Barcelona, per incorporar-se el dia 
següent a l’escola. La  Rebekah era Americana. Donava classes a tots els cursos, des de P3 
fins a 6è, fent suport a les mestres d’anglès actuals i també entrant a l’aula de plàstica. 
L’horari de la Rebekah seria de 23 hores setmanals i 1-2h setmanals de Coordinació amb les 
tutores del projecte. 
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Degut al COVID es va decidir, juntament amb l’escola, dividir l’horari anual de la Rebekah 
per tal d’intentar complir amb els grups bombolla i minimitzar l’entrada a les diferents 
aules. Es va decidir que la Rebekah entraria tot l’any a les aules de la comunitat de petits, 
mentre que dividiria el curs en 2 torns per la comunitat de mitjans i grans 

A continuació es mostra l’horari realitzat per l’auxiliar de conversa durant el curs 2020-
2021. 

1r TORN, Comunitat de mitjans 
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2n TORN, Comunitat de Grans 

 

 

A nivell econòmic el nou projecte escollit tenia un cost econòmic superior al projecte de 
Home to Home, per tant en un primer moment es va decidir escurçar el projecte un mes, 
d’octubre a maig.  S’havien estudiat diferents opcions, com per exemple reduir l’horari de 
l’auxiliar de conversa a 22 hores, però l’empresa MEDDEAS té una clàusula on explicita que 
si l’horari de l’auxiliar és inferior a 23hores setmanals, només pot assistir al centre 4 dies a 
la setmana, i això dificultava molt poder distribuir el temps equitativament entre tots els 
infants. Per aquest motiu es va decidir limitar el curs d’octubre a maig. Finalment i degut al 
COVID, l’auxiliar de conversa va arribar a finals d’octubre i això va permetre allargar la seva 
estada fins a l’últim dia de curs al juny de 2021. 

El cost total del projecte 2020-2021 va ser de 10.263 € I.V.A inclòs, dels quals 1980 € 
corresponen a cost de gestió per a la cerca de l’auxiliar de conversa i 7.867 € 

Tant les famílies com l’escola van fer una valoració positiva d’ella i per aquest motiu s’ha 
decidit continuar amb el projecte durant el proper curs 2021-2022. 

 


