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CAPS: Conversation Assistant Programme for Schools 

Un programa competent i innovador dissenyat per a fer arribar a la vostra escola natius 
anglesos com a auxiliars de conversa, amb l’objectiu de millorar les habilitats orals dels 
estudiants en anglès.  
 
Els centres que ofereixen un programa de qualitat en l’ensenyament d’idiomes utilitzant 
reforç de personal natiu, marquen la diferència sobre les diferents ofertes educatives dels 
centres.  
 
Comptem amb la confiança de 400 escoles participants. Són més de 2.400 auxiliars de 
conversa els que han participat en el nostre programa des que es va implantar a les escoles 
l’any 2009. 
 
La nostra organització home to home es va fundar a Barcelona l’any 1992 per un grup de 
professors d’anglès natius i pares d’alumnes amb la intenció d’oferir immersions i projectes 
amb l’únic objectiu que els alumnes practiquin i aprenguin anglès a través del contacte real 
amb persones natives angleses.  
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Els Auxiliars de Conversa (AC) 

Són natius de parla anglesa que han superat el nostre procés de 

selecció i formació als seus països d’origen. En els criteris de 

selecció valorem la seva motivació i el seu desig de col·laborar 

en el nostre programa comprometent-se a fomentar l’ús de 

l’anglès entre els estudiants. 

L’escola podrà escollir entre dos tipus de programa: 
 

CAPS: És el nostre programa més popular ja que és la solució 

més econòmica i eficient pels centres participants. Aquest 

programa està vinculat a famílies d’acollida que el centre 

organitza i es pot oferir com un valor afegit a les famílies dels 

vostres estudiants que vulguin beneficiar-se d’un intercanvi 

cultural i lingüístic amb una persona de parla anglesa nativa. 

 
 
 

 

CAPS PLUS: És la solució dirigida als centres que requereixen un 

perfil més específic per poder desenvolupar les seves funcions i 

assumir responsabilitats amb millors recursos. En aquest cas, 

l’escola podrà escollir si desitja vincular el programa a 

l’allotjament en família o si desitja que l’auxiliar visqui de forma 

independent. 
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El paper de l’auxiliar de conversa dins l’escola 

Les tasques de l’auxiliar de conversa han de tenir com a objectiu 

incrementar l’exposició de l’alumnat a l’anglès a través de la 

pràctica de la conversa. 

L’escola ha d’afavorir un adequat acompanyament i 

d’aquesta manera l’auxiliar podrà: 

 

- Treballar de forma individualitzada, amb parelles o amb grups petits (dins de la 

classe o en un espai annex). Es podran proposar rols i diàlegs, jocs de preguntes i 

respostes, jocs de taula i contribuir en la preparació (no avaluació) d’exàmens orals 

com Cambridge. 

- Treballar amb la classe sencera juntament amb el professor titular per realitzar 

dictats, exposicions orals i presentacions sobre el seu país d’origen, lectures,... 

- Ajudar a resoldre dubtes sobre la llengua anglesa especialment dubtes sobre 

pronunciació. També podrà ajudar en la preparació del material per a les classes i 

suports complementaris. 

- Utilitzar altres coneixements i destreses de què disposi, com ara música, teatre, 

esports i posar-los a disposició de l’escola per realitzar activitats diverses que 

ajudin els estudiants a practicar anglès. 

- Participar en qualsevol altra activitat que estigui enfocada a la millora de 

l’ensenyament de l’anglès al centre i a l’estimulació de les habilitats orals de 

l’estudiant en la llengua anglesa a través de jocs, activitats audiovisuals, etc. 

Els AC no són professors, per tant, no se’ls podrà fer responsables d’activitats com ara 

correcció d’exàmens ni programacions. Sempre dependran del professor titular de 

l’assignatura i no podran impartir classes sols ni realitzar substitucions. Per un correcte 

funcionament, els grups de treball d’speaking han de ser limitats en número: no podran ser 

superiors a 6-8 alumnes al programa CAPS ni superiors a 12-15 al programa CAPS PLUS. 

 

Disposar d’un auxiliar de conversa en el centre és una gran oportunitat que permet que 

qualsevol activitat es potenciï i es vinculi a la pràctica i aprenentatge de l’anglès. Per això us 

recomanem que sempre que sigui possible, els oferiu la possibilitat de participar en 

activitats extracurriculars, com ara excursions, campaments, convivències, jornades 

culturals, representacions teatrals, etc.  
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 Opcions i tipus de programa  
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L’ESCOLA 

 

 
Quan se sol·liciti el programa CAPS, l’escola serà part activa del desenvolupament del 

programa, fet que suposa: elaborar, proporcionar i col·laborar amb un seguit de 

necessitats que l’auxiliar ha de tenir designades i cobertes. Aquestes seran: 

- Designar un tutor per a la coordinació i seguiment de l’auxiliar. L’ajudarà a la integració 

a l’escola i a la gestió/resolució d’incidències que puguin sorgir.  

- L’escola es farà càrrec dels dinars de dilluns a divendres al menjador escolar. 

- Quan se sol·liciti qualsevol dels programes vinculats a famílies d’acollida, l’escola 

s’encarregarà de la seva organització i podrà optar per una única família per tot el curs 

o repartir l’estada entre dues o tres famílies. El transport de l’auxiliar des de casa a 

l’escola es cobrirà normalment  utilitzant el mateix mitjà que la família. En cas que això 

generi algun cost i la família no se’n faci càrrec, serà l’escola qui l’haurà d’assumir. 

 

Si sol·liciteu l’opció on l’auxiliar viu de forma independent “Programa CAPS PLUS STAR” 

serà l’auxiliar qui s’encarregui de buscar i pagar el seu allotjament gràcies a l’increment 

establert a la seva beca per cobrir aquestes despeses. No obstant això, s’agrairà qualsevol 

col·laboració o orientació per part del centre per aquesta gestió, especialment en localitats 

mitjanes o petites. D’altra banda, és també de gran ajuda si el centre ofereix una família 

d’acollida temporal durant les primeres setmanes/mesos de l’auxiliar (amb el descompte 

de la quota corresponent), d’aquesta manera es facilitarà la integració de l’auxiliar en el 

seu nou entorn per a la posterior recerca del seu allotjament. 
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A)  El tutor 

L’escola podrà escollir del seu equip de professors al tutor de l’auxiliar de conversa. 

El tutor serà la persona encarregada d’ajudar a l’auxiliar en la integració i en la formació 

per a realitzar les tasques proposades. Haurà d’oferir suport en les possibles consultes que 

puguin sorgir relatives a l’escola, a l’entorn o a la família.  

El tutor haurà de tenir suficients coneixements de la llengua anglesa per mantenir una 

bona comunicació i coordinació. Des de la nostra organització, us facilitarem la Guia per als 

tutors amb la finalitat d’orientar i facilitar les tasques d’acompanyament de l’auxiliar. 

El tutor serà el nexe d’unió entre els diferents elements del programa (família, escola, AC i 

la nostra organització) i li sol·licitarem que completi els qüestionaris d’avaluació i 

seguiment de l’auxiliar durant el transcurs del programa.  

És necessari que hi hagi diverses tutories/trobades entre l’auxiliar i el tutor/a. Des de 

l’organització recomanem un seguiment setmanal. És per aquest motiu que l’escola tindrà 

en compte aquesta dedicació del tutor per a la correcta formació, coordinació i seguiment 

del programa.  

 

Serà obligació del tutor (o de la persona que l’escola designi) encarregar-se d’acompanyar i 

ajudar a l’auxiliar durant els primers dies a formalitzar la seva documentació per a la seva 

estada a l’Estat espanyol en coordinació i suport de la família d’acollida. Des de CAPS a 

l’arribada de l’AC facilitarem al tutor i a l’auxiliar una guia explicativa amb tota  la 

informació necessària per realitzar aquests tràmits i que normalment seran: 

 
- Obtenció del NIE/TIE. 

És possible a l’auxiliar se li demani empadronar-

se durant la seva estada per aconseguir el 

NIE/TIE. 

 

- Registre a la Seguretat Social. 

- Obertura del compte bancari. 

 

 

 

 

 

  



 

8 
 

B)       L’horari 

L’escola podrà dissenyar un horari amb un màxim de 25 hores de col·laboració de l’auxiliar 

a la setmana. Aquestes hores podran ser distribuïdes de dilluns a divendres durant la 

jornada escolar, ajustades a les necessitats de l’escola. Aquest horari es facilitarà a l’AC 

durant els primers dies a l’escola.  

Dins de les 25 hores de col·laboració de l’AC, l’escola podrà destinar, de manera 

OPCIONAL, fins un màxim de 5 hores al programa CAPS i fins a 8 hores al programa CAPS 

PLUS a les activitats complementàries (*vegeu quadre anterior Opcions i tipus de 

programa).  

Les activitats complementàries poder ser:  

PROGRAMA CAPS (fins un màxim de 5 hores/setmana): 

- Speaking amb professors. 

- Activitats extraescolars (màxim 2 hores – amb 30 minuts de preparació de 

material per cada hora extraescolar). 

- *Hores constructives dedicades a la família (màx. 3 hores). 

 

PROGRAMA CAPS PLUS (fins un màxim de 8 hores/setmana): 

- Speaking amb professors. 

- Activitats extraescolars (màxim 5 hores – amb 30 minuts de preparació de 

material per cada hora extraescolar). 

- *Hores constructives dedicades a la família (màxim 3 hores).  

 

 
*Hores constructives dedicades a la família 
Aquestes hores s’hauran de fixar en un horari setmanal (acordat prèviament entre escola, família i 
auxiliar) i serviran per demanar a l’auxiliar que ajudi els nens de la família amb els deures, activitats 
de repàs d’anglès o fer alguna activitat conjunta amb la família que ajudi a practicar l’anglès, com 
per exemple: 
 

- Explicar un conte, llegir conjuntament una revista o notícies d’un diari 
- Veure una pel·lícula en anglès 
- Aprendre cançons en anglès 
- Jugar a jocs de taula, jocs de cartes, “flash cards”, ... 

 
Cal que tingueu en compte que les activitats que es poden desenvolupar en aquestes hores no 
poden requerir un temps de preparació prèvia, i no poden ser “classes particulars d’anglès” ni hores 
que impliquin la responsabilitat de la cura dels nens com ara “hores de cangur”. 
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Serà en el procés de sol·licitud quan el centre informi a la nostra organització si optarà a 

realitzar alguna d’aquestes activitats complementàries. Així, informarem prèviament a 

l’AC que col·laborarà a la vostra escola sobre com serà la distribució de les seves hores 

durant el programa.  

Seria recomanable que a l’hora d’organitzar l’horari, es pogués organitzar de manera que 

l’auxiliar disposés d’algun matí o alguna tarda lliure, ja que facilitaria que l’auxiliar tingués 

un temps per poder realitzar les seves gestions o seguir el seu curs. L’escola haurà de 

permetre a l’auxiliar sortir del centre durant els primers dies del programa per formalitzar 

la seva documentació de registre (principalment el NIE/TIE, la Seguretat Social i el compte 

bancari).  

L’auxiliar tindrà les mateixes vacances que l’escola (Nadal, Setmana Santa i els dies no 

lectius segons el calendari escolar). Així mateix, és habitual que l’AC sol·liciti al centre algun 

dia de lliure disposició (normalment utilitzats per atendre assumptes personals al seu país 

d’origen). L’escola podrà decidir lliurement si l’auxiliar pot disposar o no d’aquests dies 

lliures i, si fos necessari, acordar com recuperar aquestes hores. 

 

Un cop l’auxiliar arribi a l’escola, se l’haurà d’introduir al departament d’anglès, facilitar-li 

tot el material necessari, llibres, programes educatius i objectius de treball. Durant la 

primera setmana, l’escola haurà d’informar a l’auxiliar sobre les instal·lacions, el material, 

l’equipament de l’escola, etc. També haurà de permetre l’assistència de l’auxiliar a les 

classes com a observador per familiaritzar-se amb el programa, amb el sistema de treball 

de l’escola i amb els nivells dels estudiants.  

 

Seria convenient que el centre elaborés un pack de benvinguda on s’inclogués informació 

sobre la filosofia i el caràcter propis del centre, objectius i plans d’estudi vinculats a l’àrea 

d’anglès, així com també la normativa i els aspectes importants a tenir en compte: horari 

lectiu del centre, instal·lacions, funcionament del menjador, vestimenta recomanada i no 

adequada, etc.  
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C)   La família 

Pels programes vinculats a famílies d’acollida, serà l’escola qui s’encarregui d’organitzar i 

designar quines seran les famílies d’acollida durant el desenvolupament del programa. La 

nostra recomanació és disposar de 2 o 3 famílies per curs (una per semestre o trimestre). 

 

No és necessari que la família parli anglès perfectament però sí que ajudaria que algun dels 

seus membres tingués algun coneixement de la llengua, ja que en facilita la comunicació i 

el dia a dia.  

 

Hi ha diversos beneficis per a totes les parts implicades en el programa que trien aquesta 

opció, com ara: 

 

- L’escola pot oferir un valor afegit a les famílies dels seus estudiants que participin 

al programa ja que es podran beneficiar del fet d’acollir a les seves cases una 

persona de parla anglesa que podrà ajudar tant als nens com als pares a 

aprendre i a practicar l’idioma. 

 

- Garantia de benestar i seguretat de l’auxiliar, tant per l’escola, com per la 

família de l’auxiliar al seu país.  

 

- S’evitarà el possible sentiment de soledat i enyorament ja que l’auxiliar tindrà el 

suport i el benefici de viure en un entorn de seguretat, estabilitat i confiança.  

 

- L’auxiliar tindrà un contacte directe amb la cultura del nostre país i podrà gaudir 

i aprendre els costums i l’idioma.  

 

És necessari que la família d’acollida tingui connexió directa amb l’escola ja sigui la família 

d’alumnes d’estudiants del centre o la família d’un membre de l’escola.  

També és imprescindible que l’auxiliar tingui la seva pròpia habitació i connexió a internet. 

La família oferirà l’esmorzar i el sopar de dilluns a divendres, així com tots els àpats durant 

els caps de setmana i vacances.  

La família inclourà l’auxiliar en el seu mitjà de transport per anar a l’escola. En cas que 

aquests trasllats es facin en transport públic i la família no es faci càrrec del cost, serà 

l’escola qui se’n faci càrrec.   

La família donarà la benvinguda i recollirà l’AC a l’aeroport o al punt de trobada el dia de la 

seva arribada. CAPS organitzarà i facilitarà a l’escola tots els detalls de la recollida. 
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Durant els primers dies de convivència és altament recomanable que tinguin una xerrada 
formal per parlar i determinar temes pràctics que ajudaran a assentar les bases de la 
convivència, seguint la Guia per a les famílies d’acollida del programa CAPS. 

 

 

 

 

 

 

La participació de les famílies en el programa serà voluntària en base a un intercanvi 

d’idiomes i cultures. Si el centre volgués afegir a aquest intercanvi una participació més 

concreta i tangible per tal de promoure l’interès i la implicació entre les famílies, es podria 

fer ús de les *hores constructives dedicades a la família (veure pàgina 9, “L’horari”). 

També és habitual que l’escola ofereixi un intercanvi en espècies, per exemple, que les 

famílies quedin exemptes del pagament d’alguna quota com la del menjador o la de les 

extraescolars. És important que es detalli a la sol·licitud si s’utilitzaran aquestes hores i així 

poder informar correctament a l’auxiliar abans de la seva incorporació al centre. 

 

Amb la finalitat de facilitar i millorar l’intercanvi cultural entre la família i l’auxiliar, disposem del 

CAPS Family Project:  

Una proposta de 101 activitats de les quals la família i l’auxiliar podran escollir un total de 15 i dur-

les a terme durant el trimestre. L’objectiu és integrar i practicar anglès amb la família d’una forma 

divertida i quotidiana. Al dossier Guia per a les famílies d’acollida trobareu el CAPS Family Project 

juntament amb una fitxa de desenvolupament perquè el tutor i CAPS puguin coordinar el 

seguiment i la realització del projecte. 

Dur a terme el CAPS Family Project amb les famílies és una de les condicions de participació de l’AC. 

Es tracta d’una fantàstica proposta que és ben rebuda per les famílies ja que tots els seus membres 

es beneficien de l’oportunitat de tenir un natiu a casa seva.  
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L’escola haurà de vetllar pel benestar i per la seguretat de l’auxiliar i seleccionar les 

famílies més adequades per a l’acollida. Les famílies que estiguin situades en algun punt 

determinat on no s’hi pugui accedir amb transport públic hauran de ser desestimades, ja 

que els auxiliars han de ser autònoms per poder arribar a la casa sense que això suposi un 

esforç extra per a les famílies d’acollida. També s’hauran de desestimar aquelles famílies 

que, per qualsevol motiu, no ofereixin un entorn d’estabilitat quan hagin d’acollir l’auxiliar. 

Durant el programa, l’auxiliar gaudirà de les vacances segons el calendari escolar. En molts 

casos, l’auxiliar decideix viatjar i no quedar-se amb la família. Tot i això, si no viatja, la 

família haurà de continuar procurant-li allotjament i menjars, ja sigui perquè acorden 

passar junts les vacances o bé perquè l’auxiliar es quedi a casa de la família durant la seva 

absència.  

En cas de comptar amb més d’una família d’acollida és interessant que aquests canvis 

coincideixin amb dies lliures o amb el final/inici de cada trimestre (vacances de Nadal, 

Carnestoltes o Setmana Santa, per exemple). 
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4 

 
Perquè oferim un servei d’atenció personal a les escoles per dissenyar conjuntament un 
projecte en funció de les necessitats particulars del centre.  
 
Tenim en compte el perfil, filosofia i preferències de l’escola així com el perfil de l’auxiliar 
de conversa i les funcions a desenvolupar a l’escola, nivells de treballs, activitats 
extraescolars i dates de desenvolupament.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPS s’encarregarà: 

- Promoció i procés d’entrevistes i selecció en el seu país d’origen. 
 

- Procés d’informació prèvia a l’arribada de l’auxiliar de conversa. 
 

- Formalització del conveni amb l’auxiliar de conversa i acceptació de les 
condicions particulars del programa. 

 
- Formalització de la documentació legal que necessiten abans d’incorporar-se al 

programa incloent-hi la certificació per a la sol·licitud del visat d’estudiant.  
 

- Organització de les jornades d’inici de les dates oficials d’arribada. 
 

- Coordinació de l’arribada i recollida per part de la família i/o escola. 
 

- Suport i informació a l’escola i a l’auxiliar per organitzar la documentació 
necessària per formalitzar legalment la seva estada.  

 
- Segons disposa el RD 1493/2011, CAPS inclourà els auxiliars en el Registre 

General de la Seguretat Social i CAPS pagarà les quotes de la Seguretat Social 
dels auxiliars de conversa com a participants d’aquest programa formatiu. 
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- Formació universitària online de 6ECTS vinculada a l’àmbit de l’Ensenyament i 
l’Educació. Els participants seguiran un dels següents itineraris durant la 
participació al programa: 

o Ensenyament de l’Anglès com a Llengua Estrangera (TEFL) 
o Metodologia i avaluació en l’ensenyament de l’anglès (Advanced TEFL) 
o Expert in Bilingual Education 

- Formalització del conveni de cooperació educativa per a la participació al 
programa i que permet comptar amb un auxiliar de conversa natiu a la vostra 
escola.  
 

- Gestió i pagament mensual de la beca dels auxiliars. 
 

- Dossier Guia per als tutors. 
 

- Dossier Guia per a les famílies d’acollida i CAPS Family Project.  
 

- Substitució en cas de finalització o baixa de l’auxiliar de conversa. 
 

- Suport i seguiment durant tot el programa. 
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5 

Per a inscriure’s al programa CAPS, l’escola haurà d’emplenar la sol·licitud en línia i 

acceptar les condicions econòmiques del pressupost i del conveni educatiu, i remetre-les a 

capsinfo@hometohome.es. El període oficial de participació al programa transcorre 

d’octubre a juny (9 mensualitats). Les sol·licituds amb períodes de participació inferiors 

tindran un suplement extra mensual.  

 

L’escola disposarà d’un termini de dues setmanes des que s’envia el pressupost i el conveni 

per retornar els documents firmats i realitzar el pagament de la matrícula d’inscripció i del 

suplement en el cas que s’apliqui.  

 

El nombre de places és limitat i el període d’inscripció finalitzarà l’15 de maig o quan 

s’hagin completat el nombre de places disponibles. Les peticions s’aniran atenent en ordre 

cronològic d’inscripció. 

 

Quan el nostre departament hagi seleccionat l’auxiliar, s’avisarà immediatament a l’escola 

tot enviant un document de presentació del perfil amb totes les dades rellevants . 

 

Esperem que aquesta informació hagi estat del vostre interès i l’equip de CAPS – home to 

home estarà encantat d’ajudar-vos. 
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