A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DEL CENTRE
Benvolgudes famílies,
Estem preparant l’arribada de la vuitena promoció d’Auxiliars de Conversa a les escoles que
participen en el programa CAPS (Conversation Assistant Programme for Schools). Els Auxiliars
de Conversa són nois i noies per a qui l’anglès és llengua materna i que col·laboren en el
projecte multilingüe de les escoles que els han sol·licitat, participant-hi 25 hores per setmana,
d’octubre a juny. L’allotjament i manutenció està a càrrec d’una o més famílies vinculades a
l’escola. El projecte ha passat dels 11 auxiliars (curs 2009-2010) als més de 300 que
finalitzaran aquest any. És, per tant, una experiència d’èxit, i les famílies d’acollida, que obriu
casa vostra als auxiliars al llarg del curs, sou un pilar
pilar fonamental sense el qual el Programa
Auxiliars de Conversa no seria possible.
En aquest correu us adjuntem un dossier informatiu, on hi podreu trobar més informació sobre el
programa, i el Family Project,
Project un projecte que us ajudarà a gaudir al màxim de l’experiència
d’acollir un auxiliar de conversa. També podeu veure el dossier en forma digital al següent link:

http://hometohome.es/app/webroot/arxius/CAPS_files/Family_Project_CA.pdf
Ja que per a molts de vosaltres el Programa d’Auxiliars de Conversa i l’acollida és una
experiència nova, l’organització de CAPS - Home to Home, com a organitzadora del Programa
Auxiliars de Conversa, us convoca a una reunió informativa
informativa sobre què suposa acollir un/a auxiliar
de conversa a casa, amb alguns consells sobre els primers dies per a facilitar la integració de
l’auxiliar a la vostra família i, és clar, per donar resposta a tots els dubtes que tingueu.
La sessió tindrà lloc el proper dijous 4 de maig a les 18:00 h a:
Col·legi Sagrada Família
( c / Democràcia, 20, 25007 - Lleida)
La reunió té caràcter informatiu. Per tant, l’assistència no implica cap compromís d’acollida
posterior d’un auxiliar de conversa. Per facilitar la nostra organització, us preguem que
confirmeu la vostra assistència abans del dimarts 2 de maig completant el següent qüestionari:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-QQWZRf9Umh2qzbEqykICN2hNexLEeRh7zLLFM9OqMnUFA/viewform?c=0&w=1
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