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- Nota de premsa -

El Tastets de llengua arriba al número 300 amb uns
programes especials a càrrec de l’alumnat dels cursos
de català
El microespai de Ràdio Mollet que elabora el Servei Local de Català,
Tastets de llengua, prepara una sèrie de programes fets per l’alumnat dels
cursos de català per celebrar l’arribada al número 300.
Quan falta ben poc per celebrar els 300 Tastets de llengua del Servei de Català
a Ràdio Mollet, l'alumnat dels cursos de català per a adults del nivell de
suficiència 2 ha creat petits tastets i els ha enregistrat a la ràdio. S'han convertit
en protagonistes dels Tastets de llengua de desembre i bona part de gener.
Tot va començar quan la professora els va llegir l'apartat del llibre del curs
"Conèixer l'origen dels mots" amb exemples com l'origen del
mot roba, pantalons, jersei (font Jordi Esteban) i els va animar a buscar més
paraules amb el seu origen. El resultat? Uns textos que es van convertir en
Tastets per la bona feina feta.
Recordem que els Tastets de llengua és un microespai de català de Ràdio
Mollet. El primer Tastet es va emetre el 17 d'octubre de 2008 i cap a la Festa
Major d'hivern de 2015 arribarem al número 300, coincidint, també, amb
l'aniversari de Ràdio Mollet. Els Tastets s'emeten durant tota la setmana en
diverses franges horàries, segons la programació i, com molt bé diu l'entrada
del programa, parlem sobre novetats, dubtes o curiositats que hagin arribat
d'alguna manera al Servei de Català per compartir-los amb l'audiència.
Els Tastets de llengua estan a disposició de totes les emissores municipals a
través de La Xarxa i es poden trobar al web de Ràdio Mollet (Podcast), al web
de l'Ajuntament de Mollet (Servei de Català) i al web del Centre de
Normalització del Vallès Oriental-CPNL (Destaquem).
Adjuntem un parell dels Tastets fets per l’alumnat.
Mollet del Vallès, 20 de novembre de 2014
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