FITXA 10. Benvinguts/des a la colla!
Àmbit: Cultura i tradició

Destinataris: Persones nouvingudes

Font: Colla castellera
Matossers de Molins de Rei

Objectiu
Convertir els balls populars i tradicionals, la colla castellera i altres formats d’expressió popular i tradicional de la població en espais d’acollida i integració de persones nouvingudes.
Descripció
Per a realitzar aquesta pràctica cal adreçar-se, en primer lloc, als espais d’aprenentatge del català del municipi (delegacions del Consorci per a la Normalització Lingüística o Servei Local de Català). En coordinació
amb aquests organismes, els membres de balls populars, esbarts dansaires, entremesos, agrupacions sardanistes, la colla castellera, etc. organitzen un taller de mostra als aprenents de català, amb l’objectiu de
presentar la cultura i tradició catalana i pròpia de la localitat. D’aquesta manera, poden engrescar als
aprenents a formar part de la colla i guanyar així nous adeptes que no només tindran un espai més on
practicar i millorar el seu nivell de conversa, sinó que s’integraran més fàcilment dins la comunitat.
Indicadors d’avaluació
-Nombre d’assistents al taller de mostra
-Nombre d’aprenents que s’animen a formar part del ball/agrupació/colla
-Valoració de l’activitat
Observacions
Des de fa uns anys els Matossers de Molins de Rei organitzen un taller d’introducció al món casteller desDes de fa uns anys els Matossers de Molins de Rei organittinat als participants del programa del Voluntariat per la Llengua, pilotat des del Servei Local de Català
zen un taller d’introducció al món casteller destinat als par(SLC). D’aquesta manera els aprenents practiquen el català, al mateix temps que s’integren i es socialitticipants del programa del Voluntariat per la Llengua, pilozen, i la Colla Castellera creix. Podeu veure la seva experiència aquí: http://v
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Contactes
Matossers de Molins de Rei: matossers@matossers.cat
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