
 
 

PROJECTE HOME TO HOME. AUXILIAR DE CONVERSA DE LLENGUA ANGLESA 

 
 El curs vinent, l’institut Jaume Almera de Vilassar de Dalt continuarà amb el 

projecte Home to home. Amb aquesta iniciativa, durant els mesos de gener a juny de 
2019 el departament de llengües de l’institut comptarà amb un nadiu anglosaxó que 
donarà suport a les classes d’anglès. Això permetrà en molts casos desdoblar la classe i 

reforçar la comunicació oral dels alumnes. El projecte ha començat com ha prova pilot 
aquest curs, i veient la bona acollida i èxit per part de tota la comunitat educativa, repetim 
de cara al proper curs. 

  
Aquest programa incideix en el valor instrumental de les llengües i permet avançar a tota 
la comunitat educativa en la millora de l’anglès com a vehicle de comunicació 

imprescindible per a un futur que els nostres fills/filles tenen a tocar. Cal assenyalar que el 
programa Home to home es pagarà íntegrament amb els recursos econòmics de l’AFA 
Jaume Almera. Per això, cal remarcar que per poder fer-lo sostenible és imprescindible la 

col·laboració de totes les famílies. Som molt conscients, que el projecte Home to home 
només es podrà mantenir i millorar en propers cursos si totes les famílies contribueixen al 

manteniment de l’associació. Paga la pena recordar que els recursos de l’AFA fan viables 
moltes activitats, que van des de la socialització de llibres, el servei de guixetes, les 
xerrades i conferències per a pares i alumnes o les contribucions a la festa de batxillerat, 

la jornada de portes obertes o el viatge de comiat de 4art d’ESO i els de crèdit de síntesi, 
esquí o intercanvis de la resta de cursos. Totes les famílies en sortim beneficiades i és 
imprescindible que totes fem sostenible el sistema. 

  
El pagament de la quota 2018/1019 serà obligatori per a totes les famílies que comprin els 
llibres socialitzats a través de la plataforma Iddink. Si no esteu en aquest cas, se us girarà 

la quota a través de la plataforma tpv. Recordeu que tots  en traiem profit i que tots hem 
de col·laborar en el manteniment econòmic de l’associació per poder fer viables els 
projectes. 

 
Podeu contactar amb nosaltres a l’adreça:  afajaumealmera@gmail.com  us donarem 
resposta als vostres dubtes. 

 
També podeu visitar la nostra Web: http://apaiesjaumealmera.webnode.es per estar 

informats del procés de cada gestió. 
 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

 

Junta de l’AFA de l’Institut Jaume Almera 
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