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1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El Projecte SCHOOLS SONG CONTEST té per objectiu treballar de forma interactiva i 
interdisciplinar activitats relacionades amb les àrees i matèries de Música, Educació 
Física, Educació Visual i Plàstica, Tecnologia i, és clar, Llengua Anglesa.  

S’adreça especialment a alumnes dels darrers cursos d’Educació Primària i d’Educació 
Secundària Obligatòria.  

L’activitat principal del projecte consisteix en la realització en equip d’un videoclip a 
partir d’una composició musical amb lletra en anglès, per a penjar-lo en el blog del 
projecte, i posteriorment presentar la composició mitjançant una coreografia, en un 
concurs presencial amb els altres equips, que poden ser de la mateixa o d’altres 
escoles. 

La participació en el projecte comporta una aportació de 31 euros per cada grup/classe 
implicat. Aquesta quota es passarà a cobrament directament a les escoles. No cal 
trametre cap full amb la signatura del titular (entenem que està d’acord amb la 
participació de l’escola en el projecte). 

 

2. ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ 

 

Sessió presencial d’inici del projecte 

a la seu de la FECC al c/Àngels, 18, 4t (Barcelona). 

És imprescindible l’assistència del professor/a que el titular de l’escola designi com a 
responsable del desenvolupament del projecte a l’escola. 

dimecres 
19.09.18 

17 h. 

Presentació del grup/classe 

Es tracta de presentar el grup/classe com si fos un grup musical. Es pot fer en forma 
de presentació pwp, pòster d’un concert, caràtula d’un disc, mini-entrevista en vídeo, 
etc. 

divendres 
08.11.18 

Tria i comunicació de la cançó 

-tria d’una melodia ja existent o confecció d’una pròpia 

-traducció/adaptació/elaboració d’una lletra en anglès per a la melodia 

divendres 
02.02.18 

Elaboració del videoclip 

(en forma d’enregistrament directe, amb actuació, dibuixos,  
animació stop-motion, libdub…). El vídeo ha d’anar subtitulat! 

divendres 
23.03.18 

Preparació de l’actuació presencial en el festival Schools Song Contest 

Festival Schools Song Contest! 

És imprescindible el compromís de participació en el Festival  
(en una de les tres dates), 

que serà la cloenda del projecte 

De dimarts a 
dijous, dies  
21, 22 i 23 de 
maig, de 15 a 
17 h. 
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3. TEMES A TENIR EN COMPTE!  

Cal tenir present els següents temes:  

 És molt important el COMPROMÍS 

 Cal respectar els TERMINIS 

 Cal fer ús del temps LECTIU. És una activitat més d’ensenyament i aprenentatge 

 Cal aprofitar els temes CURRICULARS 

 Cal la implicació de DOCENTS i ASSIGNATURES diverses. Les activitats guanyen molt en qualitat 

 Una mentalitat OBERTA i una gran disposició a APRENDRE ajuden molt 

En la sessió inicial de presentació i en diversos tutorials disposareu d’informació sobre programes 
d’edició i com utilitzar-los, i sobre la forma d’accedir al blog del projecte i com penjar-hi les activitats.  

 

Per  a  qualsevo l  aclar iment,  compteu amb e l  suport  de  la  FECC  

Ju l io  Andreu  | jandreu@escolacristiana.org o al telf: 933.027.013 

mailto:jandreu@escolacristiana.org

