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Curs 2016/2017

A l’atenció de les famílies dels nostres alumnes
Benvolgudes famílies,
Com ja us hem informat, aquest curs disposem a l’Escola de dos auxiliars de conversa
que treballen en petits grups la llengua anglesa des de la competència oral, tant a
Primària com a Secundària. Es tracta d’un noi i d’una noia, estudiants, amb l’anglès
com a llengua materna (són dels Estats Units), que s’han acollit a fer aquest servei pel
seu propi desenvolupament personal.
Segurament els vostres fills i filles ja us n’hauran parlat.
L’empresa que gestiona la seva contractació i seguiment, acorda amb l’escola que els o
les auxiliars s’han d’allotjar a casa d’alguna família del Centre que pugui estar-ne
interessada.
El fet de tenir un o una auxiliar a casa pot ser un avantatge ja que permet practicar la
llengua anglesa a tots els membres de la família. Per altra banda, la família es
compromet a cedir-li una habitació i a donar-li l’esmorzar i el sopar ja que el dinar va a
càrrec de l’escola, i la manutenció el cap de setmana. L’auxiliar cobra uns diners, per la
qual cosa la família no li ha de donar res.
Les dues famílies que els estan acollint actualment es van comprometre a tenir-los a
casa durant un trimestre, per la qual cosa, a partir de gener han de ser acollits per una
altra família.
Si esteu interessats, torneu la butlleta del final de la pàgina omplerta a Recepció i
concertarem una entrevista per parlar-ne més tranquil·lament.
Cordialment,
L’Equip Directiu
Barcelona, 23 de novembre de 2016
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___________________________________________________________________(per retornar a recepció abans del dia 18 de novembre)

La família de l’alumne/a ______________________________________________________
de _____ de_______________estem interessats en acollir a casa nostra l’auxiliar de
conversa durant el segon trimestre del curs 2016/2017
Signatura i DNI
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