ACTIVITAT ACCIONS COMUNITÀRIES

VISITA A L’ESCOLA ROCALBA AMB EL CICLE SUPERIOR
Activitat participativa de les alumnes de TALC i alumnes i mestres de l’escola Rocalba,
de Sant Feliu de Pallerols.

Durant els mesos de febrer i març hem estat treballant per anar a l’Escola Rocalba a presentar-los els
TALC. En les sessions de TALC hem preparat aquelles coses que són pròpies de les cultures africana
(Marroc i Gàmbia) i asiàtica (Panjabi i Pakistan) però que fan un xic diferent.








Presentacions: cada una d’elles saluda als assistents, diu el seu nom, explica de quin país ve, quant temps
fa que viu al poble, si té fills a l’escola i alguna afició que tenen. Per veure un xic la globalització, parlem
de productes que són originaris dels seus països però que ara nosaltres consumim habitualment: mango,
ametlles, taronges, guaiabes...
Cerimònia del te: una aprenent explica els productes que posen diferents en una i altra cultura i les noies
del Marroc ens en fan una demostració.
Menjar: una aprenent del Marroc ens explica com fer el Briwat de cacauet i una aprenent panjabi com es
fa el bread pakura.
Vestits: una voluntària ens explica quins són els vestits típics de les dues cultures. Les aprenents han
vingut elegantment vestides del seu país.
Henna: no hi ha diferències entre les dues cultures, una aprenent explica d’on ve i com es fa, mentre
algunes aprenents van fent dibuixos als alumnes.
Poden tastar el te de les dues cultures, així com les diferents postres que han portat per acompanyar-lo.
Prèviament a la visita havíem demanat permisos paterns per poder tastar el te i les pastes, així com per
poder-los fer els dibuixos de henna.
Agraïm a l’escola l’oportunitat de fer acostament entre cultures. De fet, tenim una segona sessió
programada, per al 26 d’abril, per als cicles mitjà i inicial. En la propera ocasió farem música, balls...

