
          

     

Cada any, a l’etapa de Primària, hi ha la figura d’un o una 
auxiliar de conversa. Aquests solen ser estudiants o 
graduats universitaris, majors d’edat, pels quals l’anglès és 
la primera llengua. 

L’auxiliar de conversa comparteix aula i col·labora amb les 
mestres especialistes tot complementant la part oral i 
auditiva de la llengua anglesa. Algunes de les funcions que 
podrà desenvolupar l’auxiliar de conversa a les aules són 
donar suport oral als nens i nenes, compartir aspectes de la 
seva cultura i argot, despertar la curiositat de l’alumnat per 
a la seva llengua i costums i, per suposat, actuar com a 
model. La seva tasca, doncs, es basa en donar suport 
lingüístic a l’aula i, juntament amb la mestra de l’aula, 
donen sentit a un objectiu comú: el desenvolupament de les 
competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat. 
D’aquesta manera, els alumnes de l’escola, tenen 
l’oportunitat de millorar el seu nivell de conversa i de 
comprensió de la llengua anglesa. Els auxiliars de conversa 
representen un bon recurs per estimular l’aprenentatge de 
l’anglès i el coneixement d’altres cultures i formes 
d’entendre el món.
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Funcionament

Al llarg de les sessions de 
l’assignatura d’anglès, 
l’auxiliar de conversa i 
mestra, comparteixen aula 
tot creant un ensenyament 
compartit que ajudarà als 
alumnes a millorar el seu 
aprenentatge de 
l’assignatura. Conversar 
amb la classe sencera o 
petits grups, realitzar 
dictats o presentacions 
sobre el seu país de 
procedència, realitzar la 
lectura de textos o ajudar 
a resoldre dubtes 
lingüístics i de 
pronunciació són alguns 
dels recursos que 
s’utilitzen a l’aula per a 
estimular l’aprenentatge 
de l’anglès.

L’auxilar treballa amb tots 
els mestres que 
imparteixen anglès a 
primària: Arnau Cirera, 
Maria Molas, Mariona 
Parareda, Elisabeth Prat, 
Sira Puig, Joana Pujol, 
Remei Sola i Tina Vicente.

AUXILIAR DE CONVERSA
Etapa educativa PRIMÀRIA                      Autora: Mònica Espona (Coordinació)
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