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INTRODUCCIÓ 

Els programes d’auxiliars de conversa en els centres educatius són un recurs important 

per a estimular l’aprenentatge de llengües i el coneixement d’altres cultures i d’altres 

formes d’entendre el món. 

Tal i com recull el DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació primària (DOGC Núm. 6900 - 26.6.2015),  “La comunicació oral és l’activitat més 

freqüent i universal que els parlants de qualsevol llengua duen a terme i consisteix en la capacitat de 

comprendre i expressar missatges orals tenint present la situació comunicativa. Escoltar i parlar s’associen 

en la major part dels casos, perquè es produeixen en un context d’interacció en el qual els interlocutors són 

alternativament emissors i receptors que construeixen significats. 

Hi actuen, per tant, les capacitats de comprendre, expressar-se i conversar. En el cas de les llengües 

estrangeres, la comunicació oral és una dimensió fonamental per aprendre-les i adquirir-les. L’atenció als 

significats i la forma i la seva negociació té un vincle directe amb l’aprenentatge i l’adquisició. El treball 

sobre aquesta dimensió ha de servir principalment per preparar els aprenents a comunicar-se dins i fora de 

l’aula i participar amb èxit en la comunitat universal. 

La comprensió de textos orals és un dels procediments que els alumnes més necessiten en situacions 

habituals, formals i no formals, i s’utilitza per aprendre i adquirir la llengua estrangera. La pràctica en 

l’àmbit escolar els prepara per a la comprensió en àmbits diversos. Un aprenent que sigui competent en la 

comprensió de textos orals serà capaç de participar amb èxit en situacions comunicatives diverses. 

Saber escoltar i saber parlar bé són habilitats imprescindibles per poder desenvolupar unes bones relacions 

personals i socials i facilita l’aprenentatge i el desenvolupament professional al llarg de la vida. En el cas de 

les llengües estrangeres, el domini d’aquesta dimensió vertebra la resta de dimensions. 

L’expressió oral en llengües estrangeres implica el coneixement d’un lèxic, d’uns elements morfosintàctics i 

textuals i d’uns elements fonètics que contribueixen a la fluïdesa de la parla. Les paraules, amb el seu 

significat i les seves característiques morfològiques, permeten que el parlant elabori unes oracions que 

segueixen unes lleis organitzatives pròpies de cada llengua. Especialment en llengües estrangeres, prendre 

consciència de les estratègies comunicatives i utilitzar-les és fonamental per ser competent en la 

comunicació oral, i cal treballar-les de manera sistemàtica. 

Ser competent en una llengua estrangera implica utilitzar elements comunicatius no verbals i aplicar els 

coneixements lèxics, gramaticals i textuals per interpretar i expressar missatges orals. 

Al mateix temps, l’ús de les tecnologies digitals per a la comunicació facilita i dóna suport a la comprensió, 

l’expressió i la interacció orals”. 
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JUSTIFICACIÓ 

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes i l’AMPA de l’escola Mare de Déu de Montserrat 

van proposar a la Direcció del nostre centre, la possibilitat que l’Ajuntament sol·licités 

un programa d’Auxiliars de Conversa mitjançant una empresa privada amb l’objectiu 

de col·laborar amb l’escola i alhora millorar el nivell de la llengua anglesa de l’alumnat. 

L’equip directiu i l’equip docent van estudiar la proposta i es va veure que encaixava 

perfectament amb les necessitats de l’escola.  

En el Projecte de Direcció 2016-20 ja s’havien recollit les necessitats i les actuacions per 

portar a terme al llarg de quatre cursos, definint un objectiu concret amb la intenció de 

millorar la competència  lingüística en llengua anglesa al final de l’etapa de Primària. 

Mitjançant la concreció en les diferents Programacions Generals Anuals s’han anat 

definint les actuacions per a la millora dels resultats de les competències bàsiques de 

6è de primària en l’àrea de llengua anglesa per sobre del 79% de superació. I s’han anat 

valorant les actuacions en les corresponents Memòries Anuals, fent-se evident que els 

resultats no reflectien la millora desitjada, i per tant, es valora la necessitat de cercar 

algun altre tipus de recurs més específic. 

L’escola, des dels seus inicis en el curs 2013-14, ha participat en el programa Sharing to 

Learn (Compartir per aprendre), un projecte d’aprenentatge-servei en el qual l’alumnat 

de secundària (4t d’ESO i 1r de Batxillerat) amb nivell alt o molt alt de competència en 

llengua anglesa ofereix els seus coneixements a alumnat de primària, mitjançant 

activitats fonamentalment orals. Però, amb una dificultat important, l’alumnat de Sant 

Esteve Sesrovires sovint no pot accedir a Castellví de Rosanes i això provoca que no es 

pugui assegurar la implantació del programa, tal i com ha succeït aquest curs escolar. 

Durant el curs 2016-17 l’escola va sol·licitar la participació al Programa d’auxiliars de 

conversa del Departament d’Ensenyament, però va ser denegada atès que no es 

complien tots els requisits.  

Durant aquest curs, a més a més de les actuacions definides a la PGA 17-18, se n’han fet 

d’altres concretes mitjançant consulta i orientació de la Inspecció. Per una banda, s’ha 

realitzat una visita a l’escola pública Vinya del Sastret de Sant Esteve Sesrovires per 

conèixer l’organització i l’enfocament metodològic de la llengua anglesa. I per una 
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altra, s’ha demanat valoració i grau de satisfacció de la implementació del Projecte 

Speaking a l’Institut Escola Intermunicipal del Penedès de Sant Sadurní d’Anoia. 

Tenint en compte aquests antecedents, es va valorar molt adient i necessari la 

possibilitat d’iniciar aquest recurs d’auxiliars de conversa per estimular l’aprenentatge 

de les llengües i el coneixement d’altres cultures i altres formes d’entendre el món. 

Aquest programa requerirà del finançament municipal i d’un conveni de col·laboració 

entre Ajuntament i Departament per a poder-lo desenvolupar, així com del vistiplau de 

la Inspecció Educativa i de la Direcció General del Departament d’Ensenyament. 

En definitiva, aquest plantejament pot esdevenir un projecte compartit d’escola, 

AMPA, Ajuntament de Castellví de Rosanes i Departament d’Ensenyament, promovent 

des dels diferents àmbits uns objectius i esforços comuns per a la millora educativa.  
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OBJECTIUS 

L’objectiu principal és el desenvolupament de les competències comunicatives i 

lingüístiques de l’alumnat, aquest és un objectiu prioritari per l’aprenentatge al llarg de 

tota la vida, atès que l’oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i el 

creixement personal. 

Objectiu general 

1. Augmentar el grau de competència comunicativa i lingüística en llengua anglesa de 

l’alumnat. 

 

Objectius específics 

 

1. Millorar la competència comunicativa i la comprensió oral de l’alumnat. 

2. Millorar la fluïdesa, la dicció i la fonètica en la llengua anglesa. 

3. Valorar la llengua anglesa com a mitjà de comunicació entre persones de procedència 

diversa. 

4. Motivar l’alumnat a utilitzar la llengua anglesa com a llengua vehicular de comunicació 

i per a l’aprenentatge de continguts d’altres àrees. 

5. Normalitzar l’ús de la llengua anglesa de l’alumnat en la vida quotidiana a l’aula. 

6. Facilitar més oportunitats a l’alumnat perquè faci ús en diferents entorns com a eina 

d’aprenentatge. 
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COMPETÈNCIES 

Tenint com a referència l’assoliment de les competències bàsiques en finalitzar 

l’educació obligatòria d’acord amb el currículum de l’educació primària, es concreten 

les competències específiques que es volen millorar amb aquest projecte. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Competència 1 Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. 

Competència 5. Competència digital. 

 

L’impuls de la llengua estrangera, no només representarà una millora exclusiva de les 

competències lingüístiques, partint d’un aprenentatge constructiu, funcional i global, 

sinó que la competència digital es veurà reforçada ja que suposarà una eina 

comunicativa que facilitarà obrirà una finestra al món.  

I tal i com es recull en el document “Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. 

Llengües estrangeres. Identificació i desplegament a l’educació primària” del 

Departament d’Ensenyament, “La primera dimensió que es presenta, la comunicació oral, 

vertebra tota la resta. Aquesta dimensió comprèn la comprensió, l’expressió i la interacció orals. 

Les tres competències descrites en aquesta dimensió tenen una importància fonamental en tot el 

procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua estrangera. Entendre i comunicar-se en la nova 

llengua és el principal objectiu a aconseguir. La resta de dimensions necessiten de la comunicació 

oral perquè es puguin assolir de forma eficaç. Per exemple, abans d’escoltar o de llegir un text, cal 

parlar per contextualitzar-lo i abans de dur a terme activitats d’expressió escrita, també cal parlar 

per poder planificar i desenvolupar l’activitat adequadament. En els primers estadis de 

l’aprenentatge resulta particularment important reconèixer i reproduir adequadament els sons, 

així com els diferents models d’entonació, sempre en un context d’activitats comunicatives”, es 

prioritzen les competències de de la dimensió de comunicació oral, així com la plurilingüe i 

intercultural. 
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DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL 

Competència 1. Obtenir informació bàsica i comprendre textos orals, senzills o 

adaptats, de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar. 

Competència 2. Planificar i produir textos orals breus i senzills adequats a la situació 

comunicativa. 

Competència 3. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació 

comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs. 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

Competència 11. Reproduir oralment i reescriure textos literaris senzills per gaudir-ne 

i fomentar el gaudi dels altres. 

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL 

 Competència 12. Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació. 
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DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE 

TREBALL I D’APRENENTATGE 

Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de 

tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. 

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ 

Competència 7. Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals. 

Competència 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball 

col·laboració. 
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ENFOCAMENT ORGANITZATIU 

Aquest projecte dependrà en gran mesura de la part econòmica que pugui destinar 

l’Ajuntament de Castellví de Rosanes per a la contractació de l’empresa d’auxiliar de 

conversa, per aquesta raó, prèviament no es pot definir de forma concreta la 

temporalització i l’horari de les activitats d’aquest/a auxiliar. 

En línies generals, però, s’han de tenir en compte un seguit d’aspectes: 

- La temporalització serà flexible en funció de les possibilitats de contractació, 

podrà ser d’un, dos o tres trimestres; o bé, es podrà aplicar durant tot el curs 

escolar però reduint el número de dies de dedicació. 

- La confecció de l’horari es realitzarà a l’inici de curs en funció de l’horari de 

l’especialista de llengua anglesa, essent la jornada de 9’30 a 13h i de 15 a 16’30h. 

- La majoria de sessions es destinaran a l’acompanyament de l’especialista 

realitzant activitats amb l’alumnat. 

- Una part de les sessions es plantejaran per a activitats d’altres àrees, definides 

específicament per a realitzar-les en llengua anglesa. 

- Una o dues hores setmanals s’utilitzaran per a la planificació, coordinació i 

revisió d’activitats en funció dels objectius i la metodologia definida. 

- En el cas de no poder fer atenció a tots els grups de nivell, es prioritzarà el cicle 

superior i cicle mitjà, així com els grups amb més necessitats d’aquest recurs, a 

partir de les dades de les avaluacions finals del curs anterior. 

- La dinàmica de treball s’organitzarà de manera que faciliti i potenciï la 

comunicació amb l’alumnat. 

- A mode d’exemple, aquest podria ser un plantejament inicial d’activitats, 

modificable en funció de les necessitats. 
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Nivell Tipus d’activitat Organització aula Material 

Educació 

Infantil 

Mitjançant racons: 

- Explicar contes. 

- Cançons i jocs relacionats amb 

el conte. 

- Cançons, cantarelles, jocs de 

picar mans, etc 

 

 

 

 

 

Tota la classe amb 

el/la tutor/a. 

 

 

Grup petit i/o racons.  

 

 

 

Grups petits de 2 a 4 

alumnes. 

 

 

 

 

Tota la classe 

dividida en dos 

grups. 

 

- Contes o flashcards amb dibuixos i/o 

imatges. 

- Material per explicar contes: titelles, 

ninots, objectes... 

- Pòsters, CDs, cançons, vídeos de petits 

contes. 

Cicle Inicial 
- Jocs orals. 

- Lectura o explicació de contes. 

- Cançons, cantarelles, jocs de 

picar mans, de pati, etc. 

- Activitats vinculades a les 

àrees de medi, matemàtiques, 

educació física, visual i plàstica. 

- Jocs de taula: memory, dòminos, etc. 

-Representació d’escenes curtes/sketch. 

- Contes, flashcards, projector, webs. 

Cicle Mitjà 
- Jocs orals. 

- Presentacions orals breus. 

- Representacions de diàlegs 

(roleplaying). 

- Activitats vinculades a les 

àrees de medi, matemàtiques, 

educació física, visual i plàstica. 

- Objectes per descriure, 

pòsters, flashcards,... 

- Presentació elaborada entre el/la 

tutor/a i l’auxiliar. 

- Diàlegs preparats. 

- Trobar diferències, omplir buits, 

webs... 

Cicle 

Superior 

- Conversa/ jocs orals. 

- Enregistraments de 

vídeo/àudio. 

- Presentació oral sobre un 

tema concret. 

- Recerca d’informació concreta 

segons necessitat. 

- Representacions de diàlegs, 

escenes teatrals. 

- Activitats vinculades a les 

àrees de medi, matemàtiques, 

educació física, visual i plàstica. 

- Activitats per interactuar amb 

alumnes a nivell internacional. 

- Qüestionaris, construcció de frases, 

endevinalles, etc. 

- Diàlegs elaborats pels alumnes amb 

ajuda del/de la tutor/a i 

l’auxiliar. 

- Webs 

- Skype 

- Correu electrònic 
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FUNCIONS I TASQUES DE L’AUXILIAR DE CONVERSA 

La funció educativa de l’auxiliar de conversa consistirà en donar suport lingüístic a les 

activitats programades per l’especialista de llengua anglesa, amb l’objectiu de 

desenvolupar les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat. 

La seva activitat es pot concretar en les següents tasques: 

Tasques de l’auxiliar de conversa 

 Proporcionar un model de correcció fonètica i gramatical de la llengua anglesa. 

 Resoldre dubtes lingüístics. 

 Col·laborar amb els docents en la planificació d’activitats. 

 Donar suport en l’elaboració de materials i aportar recursos didàctics. 

 Ajudar en la preparació de les proves orals. 

 Fomentar la motivació i l’interès de l’alumnat per la llengua i la cultura anglesa. 

 Realitzar pràctiques específiques de conversa. 

 Dinamitzar la classe amb jocs i lectures. 

 Ajudar l’alumnat, en relació als mitjans informàtics o audiovisuals, en les tasques de 

millora de la llengua oral. 

 Participar en activitats enfocades a la millora de l’ensenyament en el centre. 
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

Bàsicament es tracta d’ensenyar la llengua amb un enfocament comunicatiu, que se 

centra en la construcció social del significat. Les llengües, en totes les seves 

dimensions, s’aprenen en l’ús social i les necessitats pragmàtiques de comunicació són 

les que van orientant i afavorint l’assentament del codi. Aquest vessant social i 

pragmàtic és més eficient que l’ensenyament directe i explícit de les formes i normes 

(enfocaments gramaticals) o l’ensenyament aïllat de cada llengua que s’aprèn. 

Per tant, es vol promocionar la llengua anglesa com a eina imprescindible en un món 

global, facilitant l’aprenentatge en situacions comunicatives reals, utilitzant estratègies 

lingüístiques i comunicatives que portin a l’alumnat a solucionar els problemes que 

se’ls vagi plantejant. 

Cal potenciar doncs,  espais de comunicació reals i variats.  Es tindran en compte 

aquests aspectes a l’hora d’organitzar l’escola, com la biblioteca (mediateca), els blogs 

i la pàgina web de l’escola, o altres elements que faciliten l’intercanvi i l’obertura del 

centre al nostre entorn. La inclusió de la tecnologia digital facilitarà aquest 

enfocament. 

El docent haurà de gestionar les activitats d’aula de forma que l’alumnat estigui en 

contacte amb la llengua estrangera tot el temps que sigui possible. Per tal que sigui 

facilitadora d’aprenentatges, aquesta parla  ha de ser adequada al nivell de 

comprensió dels alumnes. El docent ha d’ajustar la complexitat de la llengua emprada 

seleccionant el lèxic i les formes lingüístiques; utilitzant enunciats breus; fent servir la 

redundància, organitzant clarament la informació, etc. Ha d’acompanyar les seves 

explicacions de tots els recursos prosòdics (ajustament del ritme, entonació, pauses, 

èmfasis, etc.), i no verbals (llenguatge corporal, utilització d’imatges i objectes, etc.) 

que possibilitin la comprensió. 
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AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

L’avaluació d’aquest projecte es farà a partir del seguiment i la valoració d’un seguit 

aspectes: 

 El projecte en general (organització, metodologia, coordinació...) 

 Les actuacions de l’especialista de llengua anglesa (informació i orientació 

sobre objectius, programació, activitats, metodologia, revisió...) 

 Les actuacions de l’auxiliar de conversa (habilitat pedagògica, actitud cap a 

l’alumnat, relació i col·laboració amb l’especialista, adaptació al centre, 

habilitats en la gestió de grup...) 

 L’actitud resposta de l’alumnat (motivació, participació, respecte cap a les 

llengües...) 

 Els resultats en llengua anglesa a partir de les proves internes i externes. 

En els tres primers aspectes es farà una valoració qualitativa mitjançant un seguiment 

trimestral. 

I en els dos darrers aspectes, es farà un seguiment de l’assoliment amb la definició 

d’indicadors de procés i de progrés. 

 

Indicadors de procés 

Pel que fa a l’avaluació de les competències dels alumnes, es valorarà l’ús que fan de 

l’anglès en situacions concretes, sobretot en els procediments i les actituds que 

mostren. L’avaluació haurà de ser coherent amb els objectius definits, es tindrà en 

compte el progrés del grup i el progrés de cada alumne/a.  

L’avaluació serà formativa, això implicarà avaluar el procés, saber quin és el punt de 

partida inicial i quin és el procés de l’alumne per millorar. Les errades s’hauran de 

tractar de manera positiva com a font d’aprenentatge. L’avaluació de les diferents 

competències ha de ser contínua i acumulativa. 
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Per recollir l’impacte en la millora de la competència oral i comunicativa de l’alumnat 

s’utilitzaran els següents indicadors de procés: 

INDICADORS DE PROCÉS PES TOTAL 

Utilitza la llengua anglesa per comunicar-se de manera espontània 
acceptant l’error com a part de l’aprenentatge. 

20%  

0 5 10 15 20 

Utilitza estructures pròpies de la llengua anglesa en les produccions orals 
habituals de l’aula. 

20% 

0 5 10 15 20 

Capta el missatge global de les produccions orals de la vida quotidiana, 
dels mitjans de comunicació i de l’àmbit escolar. 

20% 

0 5 10 15 20 

Mostra interès per solucionar problemes de comprensió i comunicació de 
contextos multilingües. 

20% 

0 5 10 15 20 

Reprodueix i produeix textos orals atenent a la pronunciació, fluïdesa i 
entonació. 

20% 

0 5 10 15 20 

 

Indicadors de progrés 

Pel que fa als resultats de les proves externes de 6è de primària, a partir de l’anàlisi de 

dades, s’observa que el nivell global de la competència lingüística és millorable, així 

com el nivell de la dimensió de comprensió oral. 

Índex d'alumnes en % que superen les competències: prova de 6è de primària (globals) 

Llengua anglesa 
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

50 92.3 73.3 90 70 70 77 

 

Índex d’alumnes en % segons el nivell d’assoliment de la dimensió de la comprensió oral 

Nivells d’assoliment 2013 (13) 2014 (15) 2015 (10) 2016 (11) 2017 (10) 2018 (13) 

Baix 23.1 40 10 70 20 38.5 

Mitjà-baix 15.4 20 40 10 30 23.1 

Mitjà-alt 46.2 20 40 10 20 15.4 

Alt 15.4 20 10 10 30 23.1 

Nota: el nombre escrit entre parèntesi indica el nº d’alumnes que van realitzar la prova. 
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Es pot observar en la següent graella l’evolució dels resultats segons les mitjanes de 

cada quatre cursos. 

Índex d'alumnes en % que superen la dimensió de la comprensió oral: prova de 6è de primària  

Nivell d’assoliment 2013-16 2014-17 2015-18 

Baix 35.77 35 34.62 

Mitjà-baix 21.35 25 25.77 

Mitjà-alt 29.05 22.5 21.35 

Alt 13.85 17.5 18.27 

 

Per tant, l’objectiu és millorar la dimensió de la comprensió oral, reduint el tant per 

cent de nivell baix, i augmentant els nivells mitjà-baix, mitjà-alt i alt, de forma 

progressiva i així millorar la competència comunicativa i lingüística en llengua anglesa. 

Es formulen uns indicadors de progrés per fer el seguiment i la valoració de 

l’assoliment de l’aprenentatge. 

INDICADORS DE PROGRÉS PES 
Mitjana 
2015-18 

Punts de 

millora 

Previsió 

2016-19 

Previsió 

2017-20 

Reduir el % d’alumnat situat al nivell baix en comprensió oral 
anglesa a la prova de 6è de primària. 

50% 34.62 = o > 4.62 32% 30% 

Augmentar el % d’alumnat situat en els nivells (mitjà-baix, 
mitjà-alt i alt) en comprensió oral anglesa a la prova de 6è de 
primària. 

50% 65.38 = o < 4.62 68% 70% 

 

Aquesta valoració quedarà recollida a la Memòria Anual 2018-19 i 2019-20, en funció de 

les actuacions i els indicadors definits prèviament a la Programació General Anual del 

curs 2018-19 i 2019-20, essent supervisada per la Inspecció Educativa i compartida amb 

l’Ajuntament de Castellví de Rosanes i l’AMPA de l’escola. 
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