El CAT Tradicionàrius engega un nou curs dels Tallers del
CAT amb una proposta de tallers presencials i en línia
Per aquest curs 2020-2021, el CAT Tradicionàrius promou un seguit de
recursos i noves eines telemàtiques per continuar 
creant una comunitat
cultural en digital
Les inscripcions s’obren el dijous 3 i fins al 28 de setembre i l’oferta formativa
inclou classes d’instruments, de cançó, de combo instrumental i de danses
Un any més, i ja en són 27, el CAT Tradicionàrius prepara un nou curs dels Tallers de música i danses
folk amb una oferta formativa de 17 tallers d’instruments, cançó, danses i combos que compten amb
un equip de 14 professors. Els tallers són per a totes les edats i s’estructuren en 10 sessions
trimestrals amb classes en grup o individuals.
Arran del confinament, vam considerar la possibilitat de desenvolupar l’entorn digital en totes les
nostres activitats i, en aquests moments creiem que és un recurs imprescindible. És per això que per
aquest curs 2020-2021, el CAT Tradicionàrius promou un seguit de recursos i noves eines
telemàtiques per continuar creant una comunitat cultural en digital.
La proposta engloba una nova web dels Tallers del CATper facilitar tota la informació sobre el
professorat, modalitats, oferta de tallers…, l’adaptació de les gestions de matriculació i inscripció a
l’entorn digital, i el desenvolupament d’una plataforma per treballar en línia i semi presencial en què
l’alumnat podrà accedir a una varietat de recursos pedagògics i informatius. Tots aquests recursos
complementen les activitats presencials.
L’oferta d’instruments és la més àmplia amb tallers d’acordió diatònic, gralla, violí, percussió, cançó i
polifonia, rondalla, cúmbia i vallenato, dolçaina, castanyoles, viola de roda, corda polsada i flabiol i
tamborí. La segueix la de grups instrumentals amb música de ball, sessions irlandeses i cúmbia i
vallenato. Per últim, les dues modalitats dels tallers de dansa: ball folk i danses del món.
També s’imparteixen tallers de 3 formadores associades al CAT: les sessions de música per a infants i
les seves famílies de la mà de la Marta García de Múxics; un taller de cant i pandereta gallega amb
Eva López de les Namorala Pandereteiras i cursos de dansa irlandesa amb la mestra de danses
Betlem Burcet de l'Escola Mediterrània.
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