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Annex 7. Auxiliar de conversa d’anglès 
 

L’auxiliar sempre estarà acompanyat pel professorat titular de l’assignatura. 

L’auxiliar de conversa estarà dins la classe de 4t d’ESO amb la professora 

d’anglès durant tota l’hora  i realitzarà diferents tasques: 

  - Potenciar l’expressió i la comprensió oral de la llengua. 

  - Reforçar l’expressió i la comprensió oral de la llengua amb els alumnes 

que presentin més dificultats.  

 

Funcionament i dinàmiques 

 

A cada classe es farà una activitat d’expressió oral durant la classe entre l’auxiliar 

i parelles d’alumnes, rotativament. Aquesta activitat estarà preparada prèviament 

per l’auxiliar de conversa sota la supervisió de la professora titular. 

L’activitat estarà relacionada amb el contingut de la classe. 

La dinàmica de grup dependrà del tipus d’activitat que es prepari, però s’intentarà 

que aquestes siguin amb grups petits pels quals anirà passant la professora i 

l’auxiliar, així com el docent de docència compartida, quan n’hi hagi.  

Una sessió a la setmana, l’auxiliar estarà reforçant els alumnes que més ho 

necessitin, ja sigui ajudant-los a fer els exercicis, resolent dubtes o explicant de 

nou el que no s’ha entès. 

 

Se li demanarà a l’auxiliar que prepari algunes presentacions sobre temes que 

ell domini, per tal de que l’alumnat s’acostumi a sentir un nou accent, i a fer 

l’esforç per entendre un discurs en anglès. Seguidament els alumnes resoldran 

un qüestionari sobre aquesta presentació per tal d’assegurar la comprensió del 

contingut explicat. 

 

Per potenciar l’oralitat, que serà molt present a les classes d’anglès, es farà una 

prova oral individual i/o per parelles que comptarà un 20% de la nota final del 

trimestre. Aquesta prova es basarà en alguna o vàries de les activitats 

treballades a classe. 

 

Al llarg del 2n i del 3r trimestre s’anirà preparant un projecte amb tots els alumnes 

de 4t que es presentarà al teatre Joventut al més de juny. Aquesta activitat forma 

part del projecte municipal i permet l’alumnat relacionar-se amb l’alumnat dels 

altres centres de la ciutat que també duen a terme el programa. 

 


