
                                                                                                                           

                                                                                                                

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UN PROFESSOR/A 

DE LLENGUA CATALANA DE PRIMÀRIA A LONDRES 

Descripció: 

Obrim un procés de selecció d’un professor/a de llengua per a 

l’Escola Catalana que s’inaugurarà el proper mes d’octubre a 

Londres. L’objectiu d’aquest projecte és potenciar l’aprenentatge de la llengua catalana en 

nens i nenes de l’educació  primària, majoritàriament de famílies catalanes. Es preveu oferir 

dos cursos de català (nivell 1: de 5 a 8 anys i nivell 2: de 9 a 12 anys), però el professor/a 

seleccionat haurà de prendre decisions pel que fa a la idoneïtat i millor eficiència 

d’agrupaments, un cop vegi quines són les característiques del grup de nens/es matriculats a 

l’escola.  Les classes s’impartiran els dissabtes a la tarda, seguint el calendari escolar anglès 

(veure calendari adjunt). 

El professor/a seleccionat es necessari que: 

 Tingui excel·lents habilitats comunicatives i sigui una persona dinàmica i amb iniciativa. 

Aquest és un projecte nou i és essencial que el professor/a treballi en col·laboració amb 

els pares organitzadors de l’escola, i que ofereixi reflexió i idees pròpies per assentar les 

bases d’aquesta escola.  

 L’eix principal de la seva didàctica sigui millorar l’aprenentatge de la llengua, però 

sobretot en la competència escrita, tant des de la vessant receptiva (comprensió lectora) 

com des de la vessant productiva  (expressió escrita), d’una manera entretinguda, lúdica i 

creativa.  

 Tingui experiència i molts bons coneixements del procés de lectoescriptura durant els 

cicles inicial i mitjà de l’educació primària. També cal que sigui conscient de les 

resistències que, inicialment, els nens/es puguin presentar a l’aprenentatge més acadèmic 

de la llengua. El professor/a haurà de tenir mà esquerra i les estratègies necessàries per 

eliminar aquestes resistències, ja que es trobarà amb una tipologia d’alumnes escolaritzats 

a Anglaterra, i amb un contacte esporàdic i exclusiu amb la llengua catalana oral per mitjà 

d’un o ambdós pares.   

 Dissenyi un currículum adequat al nombre de sessions dels cursos, a les diferents edats 

dels alumnes i a l’especificitat dels grups/cursos. També caldrà que elabori i prepari 

materials, esculli els textos i lectures i planifiqui les unitats didàctiques 

 

IMPRESCINDIBLE 

 

• Domini de la llengua catalana (Nivell Suficiència o Superior). 

• Titulació: Grau en Educació Primària o Magisteri (Ed. Primària). 

• Experiència prèvia a primària d’un any mínim. 

 

Escola Catalana 

Londres 



                                                                                                                           

 

ES VALORARÀ 

 

• Diploma de Postgrau o cursos d’especialització en l’ensenyament de la 

          lectoescriptura i/o en estratègies i tècniques didàctiques.  

• Que el candidat/a sigui autònom al Regne Unit (Self-employed).    

                                                                                                                                                                                                                                   

S’ofereix: 

Horari: Nivell 1: 14:00 - 15:30   

             Nivell 2: 16:00 – 17:30 

 

Sou: £40 / hora 

Lloc: espai a determinar (probablement al centre de Londres) 

Incorporació: 3 d’octubre de 2015 

 

 

 

Els interessats han d’enviar el CV i un correu amb una breu descripció de les seves habilitats i 

l’interès per aquesta plaça, abans del 15 d’agost, a totes tres adreces de correu: 

Jordi Bou: boujordi@hotmail.com / Ester Pou: e.pou@qmul.ac.uk / Sònia Barrachina:  

sonia.barrachina@gmail.com 

Els candidats seleccionats es convocaran a fer una presentació i a una entrevista formal al setembre.   
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