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1. Contextualització 

El CEIP Norai és un centre d’una sola línia on hi acudeixen uns 240 infants des de 3 anys fins a 

6è de primària. Està situat al municipi d’Alcúdia, més concretament al Port. Ens trobam amb 

famílies d’un nivell sociocultural mig/baix i que, majoritàriament, viuen del turisme i l’hosteleria. 

La majoria d’alumnes provenen de famílies en les quals parlen en castellà, i una minoria (un 

15% aproximadament) usen el català com a llengua materna. La seva participació en les 

activitats del centre és alta, però la seva implicació en l’aprenentatge dels seus fills és desigual, 

ja que, en general, té a veure amb el nivell sociocultural dels pares. 

Fa ja molts de cursos que sol·licitam un auxiliar de conversa. A continuació s’exposen els 

arguments principals per a la seva sol·licitud: 

1. Suposa la millora dels resultats acadèmics. Durant alguns cursos no hem disposat 

d’aquesta figura i els resultats acadèmics, sobretot pel que fa a les destreses orals, 

han resultat ser més baixos que el del curs anterior que sí vàrem tenir auxiliar. 

2. Reforça les destreses orals de l’alumnat i es pot treballar la conversa més 

sistemàticament. Disposar d’un auxiliar suposa un referent que parla exclusivament en 

llengua anglesa i, per dirigir-s’hi els alumnes han de fer ús de les seves destreses en 

anglès. A més, es poden fer subgrups de conversa si tenim aquesta figura a l’abast.  

3. Proporciona un model de correcció fonètica i gramatical. Els alumnes tenen un referent 

que fa ús de la llengua anglesa amb l’entonació i pronúncia sense errades, avesant 

així els infants a escoltar altres persones que parlen en anglès natiu. 

4. Desenvolupa activitats on es parla de la cultura de països anglòfons. L’auxiliar de 

conversa pot aportar molta informació i coneixement de la cultura de països anglòfons, 

aportant riquesa i un altre punt de vista del que podria donar el mestre del centre. 

5. Crea recursos didàctics, aportant materials autèntics del país d’origen. Moltes 

vegades, a l’àrea d’anglès, s’utilitza molt de material adaptat i creat per editorials. 

Pensam que l’auxiliar pot ajudar al centre aportant material creat als països anglòfons 

per a infants i que poden contribuir a l’aprenentatge real de la llengua. 

6. Fomenta l’aprenentatge entre iguals. L’auxiliar pot aportar noves idees a les mestres 

d’anglès del centre, i pot contribuir a la millora de la tasca docent a través de les seves 

aportacions i observacions a l’aula. A més, contribueix a la millora de la competència 

en llengua anglesa de tot el personal del centre, sobretot dels especialistes de l’àrea 

en qüestió. 

 

2. Auxiliar de conversa en pandèmia. 

Durant aquest curs tan especial, la tasca de l’auxiliar de conversa s’ha hagut d’adaptar a les 

circumstàncies i algunes de les propostes didàctiques que teníem planificades no s’han dut a 

terme.  



L’auxiliar de conversa ha centrat la seva intervenció en els cursos superiors (de 4t a 6è) per 

evitar contacte amb tots els grups estables de convivència del centre. Tota la seva intervenció 

ha estat presencial, preparant classes i materials didàctics sobretot per treballar l’expressió 

oral, i intervenint amb l’alumnat també en moments més informals (per exemple, l’hora del 

berenar, en els patis...). La coordinació amb la tutora ha estat fonamental, ja que s’han preparat 

les classes basant-se en la cooperació mútua. Tot això s’ha pogut dur a terme sense rompre 

els grups estables de convivència.  

3. Propostes d’activitats d’èxit 2021-22 

 

1. Programes de ràdio: 

Al Ceip Norai disposam d’una ràdio escolar. Els mestres se’n duen grupets d’alumnes 

per gravar programes a la ràdio. Aquesta activitat també es pot fer a l’àrea d’anglès. Es 

poden enregistrar tant diàlegs, com anuncis, conta contes, concursos (per exemple de 

personatges misteriosos del món anglòfon), storytelling i endevinalles sobre temes amb 

vocabulari assolit en anglès per part dels infants (per exemple, animals, menjar,etc.). 

Temporalització: Cada setmana  un curs, durant les classes d’anglès, prepararà un 

programa en anglès, de manera que cada curs n’hagi elaborat un per trimestre. // 

Agrupaments: Aniran a gravar a la ràdio en petits grups. Un terç de la classe gravarà 

cada programa, de manera que a final de curs, tot l’alumnat de primària haurà participat 

un una gravació. //  Espai: Aula de ràdio escolar i aula d’anglès.// Avaluació: La 

gravació dels programes ens serviran per avaluar l’expressió oral de cada infant. // 

Recursos materials: equip de so de la ràdio i escrits amb allò que s’ha de dir a la ràdio. 

 

2. Conta contes tradicionals de països anglòfons. 

Amb els més petits de primària  (de 1r a 3r), l’auxiliar podria preparar un conta contes 

cada trimestre en què hi apareguessin aspectes culturals i personatges tradicionals 

dels seus països d’origen. Una vegada acabat el conta contes es pot fer un taller que hi 

estigui relacionat i en el qual els alumnes hagin d’utilitzar vocabulari de manera activa 

que hagi sortit en el contes i que sigui assequible per al seu nivell. 

Temporalització i agrupament: 3 conta contes per curs i grup-classe.// Espai: 

Biblioteca// Recursos materials: imatges dels contes, projector i pissarra digital. També 

s’ha de tenir en compte el material necessari per fer el taller. 

 

 


