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Benvolguts pares i mares catalans a Londres. 
 
La comunitat de catalans a Londres és molt nombrosa. N’hi ha que fa 
molts anys que hi som i d’altres que hi acabem d’arribar. Però hi ha una 
cosa que tenim en comú; malgrat l’esforç individual que cadascú de 
nosaltres posa perquè els nostres fills aprenguin la llengua catalana, ens 
adonem que amb això no n’hi ha prou, i que ens cal un ajut addicional 
perquè en puguin desenvolupar un bon coneixement. 
 
És per aquest motiu que un grup de pares, sota la tutela del Casal Català 

de Londres (CatalansUk) i amb el suport moral de la Delegació de la Generalitat al Regne Unit i de 
l’Institut Ramon Llull, hem desenvolupat una proposta d’Escola Catalana a Londres. 
Iniciatives semblants han estat organitzades a les principals ciutats del món, i Londres, ens sembla 
que no pot ser una excepció.  
 

Proposta: 

Curs Escolar:  3 d’octubre 2015 al 25 de Juny 2016 

Nivells: (*) Nivell 1: 5-8 anys  

Nivell 2: 9-12 anys 

Dia: Dissabte 

Regularitat: Setmanal – seguint el calendari escolar anglès.   

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

Nivell 2: 16:00 – 17:30 

Lloc: Per confirmar 
(*) Aquests són uns nivells orientatius, depenent de la demanda es podrien eixamplar 
un xic.  Segur que no es podria oferir escola abans dels 3 anys. Si teniu nens entre la 
franja de 3 a 4 anys o majors de 12 i esteu interessats en l’escola, feu-nos-ho saber.  
 

L’objectiu principal d’aquesta escola és oferir a l’alumnat coneixements bàsics de la llengua 
catalana (oral i escrita) d’una manera lúdica i entretinguda. La pràctica didàctica estarà sota la 
responsabilitat del professor/a o professors/es que emprenguin aquesta tasca. Nosaltres ens 
esforçarem a fer un procés de convocatòria i selecció exhaustiu. 
 
Com a complement a aquestes classes setmanals, s’oferiran unes trobades-taller mensuals on es 
treballaran aspectes relacionats amb les tradicions i la cultura catalana a través de l’ús del joc, 
cançó, manualitat, expressió corporal i dramàtica, contes i altres. Amb aquest propòsit, les 
trobades es faran coincidir amb dates significatives del calendari tradicional català (Castanyada, 
Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, Sant Joan, etc…)  
Aquestes trobades mensuals formaran part del calendari lectiu dels nens inscrits al curs, però 
també estaran obertes a tots aquells altres nens que ho desitgin (preu d’entrada s’especificarà 
més endavant.) 
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Calendari: octubre 2015 - juny 2016 
 
 

Octubre  

3 

Escola Catalana 
10 

Escola Catalana 
17 

Trobada-Taller 

LA TARDOR - LA 

CASTANYADA 

24 

Escola Catalana 
30 

Half-Term 

Novembre  
7 

Escola Catalana 
14 

Trobada-Taller 

EL FRED 

21 

Escola Catalana 
28 

Escola Catalana 

Desembre  
5 

Escola Catalana 
12 

Trobada-Taller 

EL TIÓ 

Gener   
8 

Escola Catalana 
15 

Escola Catalana 
22 

Escola Catalana 
29 

Escola Catalana 

Febrer  

6 

Trobada-Taller 

CARNESTOLTES  

13 

Escola Catalana 
20 

Half-Term 
27 

Escola Catalana 

Març 

5 

Escola  Catalana  
12 

Escola Catalana 

Abril  

2 

Escola Catalana  
9 

Escola Catalana 
16 

Escola Catalana 
23 

FESTA DE ST. JORDI  
30 

Escola Catalana 

Maig  
7 

Escola Catalana
 

14 

Escola Catalana 
21 

Trobada-Taller 

LA PRIMAVERA  

28 

Half-Term 

Juny 
6 

Escola Catalana 
13 

Escola Catalana 
20 

Trobada-Taller 

L’ESTIU - ST JOAN 

27 

Escola Catalana 

 

 



 
Finançament 

L’objectiu dels organitzadors és que els cursos siguin subvencionats per la Generalitat de 
Catalunya. Amb aquesta intenció, s’endegaran els tràmits per obtenir els ajuts que el govern català 
atorga als casals catalans d’arreu del món per programes d’aquest tipus, tan aviat com la 
Generalitat obri la convocatòria de subvencions per l’any 2015/16.  
 
Tanmateix, en el present, la Generalitat subvenciona els programes amb posterioritat a 
l’esdeveniment dels mateixos. 
Per aquest motiu, i en aquesta primera fase, els pares haurem de prendre un compromís moral i 
econòmic per donar suport a aquesta iniciativa. Els pares haurem d’assumir les despeses d’aquest 
primer curs. 
 
Aquest pressupost es una estimació basada en un càlcul de 20 alumnes i d’un calendari lectiu de 
30 hores per nivell.  
 

Professorat: 90 hores x £40 £3600 

Material:  9 mesos x £40 £360 

Total: (*) £3960 
Preu total per alumne per mes: £22 

(*) La quota mensual variarà depenent del nombre d’alumnes.  
 
Com podeu observar el preu inclou les despeses de professorat i de material però no de local. La 
seu de la delegació de la Generalitat a Londres és massa petita per acollir-nos i estem buscant un 
local alternatiu. 
Volem que això no suposi una despesa extra i, per tant, estem intentant trobar alguna entitat o 
escola que ens pugui oferir espai de manera gratuïta o pagant molt poc. Si us plau, si coneixeu 
algun lloc, feu-nos-ho saber. Si no poguéssim trobar un local gratuït, hauríem de llogar-ne un i això 
augmentaria el preu total del curs. 
 

Inscripció 

Per tirar endavant aquesta iniciativa és essencial que puguem comptar amb el vostre ferm 
compromís. 
Per poder acabar de lligar-ho tot abans de les vacances d’estiu i poder iniciar el període 
d'inscripció al setembre, ens cal saber quants pares estarien interessats a matricular els seus fills. 
És per aquest motiu que us agrairíem que ens comuniquéssiu ABANS DEL 6 de JULIOL si esteu 
interessats a inscriure el vostres fills als cursos de català de Londres, omplint el formulari que 
trobareu a peu de pàgina i enviant -lo per e-mail a alguna de les següents direccions: 
 
Jordi Bou:  boujordi@hotmail.com 
Sonia Barrachina:  sonia.barrachina@gmail.com 
Ester Pou: e.pou@qmul.ac.uk 

 
Moltes gràcies. 
Esperem amb il·lusió i urgència les vostres respostes.  
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Nom del pare o mare:   

 
Nen/s o nena/nenes: 

NOM i COGNOMS: EDAT: 
  
  

  
  

EL VOSTRE CODI a Londres:  

Estic interessat a inscriure el meu fill/a a l’escola catalana de Londres pel proper curs 
escolar Octubre2015/Juny16, entenent que prenc el compromís d’assumir les 
despeses conjuntament amb la resta de pares i mares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


