
Schools Song Contest 
el projecte telemàtic multidisciplinar… en anglès! 

Nadal-Sant Jordi 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El Projecte SCHOOLS SONG CONTEST té per objectiu treballar de forma interactiva 
activitats relacionades amb Música, Educació Física, Visual i Plàstica i, és clar, 
Llengua Anglesa. S’adreça especialment a alumnes d’Educació Secundària, encara que també 
podria acollir grups-classe de 6è de Primària. 
Consisteix, entre d’altres activitats, en la realització en grup d’un videoclip a partir d’una 
composició musical amb lletra en anglès, per a penjar-lo en el blog del projecte, 
sotmetre’l a la votació dels altres grups, i posteriorment presentar la composició en 
un concurs presencial amb els altres grups. 
La participació en el projecte comporta una aportació de 30 euros per cada grup/classe 
implicat.  

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 
27.10.10 

Presentació del grup/classe 
Confecció d’un petit powerpoint presentant el grup/classe  
com si es tractés d’un grup musical 

divendres 
12.11.10 

Tria i comunicació de la cançó 
-tria d’una melodia ja existent o confecció d’una pròpia 
-elaboració d’una lletra en anglès per a la melodia 

divendres 
17.12.10 

Elaboració del videoclip 
(en forma d’enregistrament directe, amb actuació, dibuixos,  
animació stop-motion, libdub…) 

divendres 
18.02.11 

Puntuació dels altres videoclips i preparació de l’actuació presencial 
en el festival Schools Song Contest 

 

Festival Schools Song Contest! 
És imprescindible el compromís de participació en el Festival,  
que serà la cloenda del projecte 

dimecres 
11.05.11 

COMPETÈNCIES TIC NECESSÀRIES  
• Navegació per Internet. 
• Correu electrònic. Adjuntar fitxers. 
• Edició de textos. 
• Edició de vídeos. 
• Edició d’àudio. 
• Presentacions de PowerPoint.  

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.  

AVALUACIÓ DEL PROJECTE 
En acabar la vostra participació al projecte us demanarem que completeu un full d’avaluació. És 
imprescindible pel bon funcionament del projecte que puguem disposar de les vostres 
avaluacions al més aviat possible. 
 

Per  a  qua lsevo l  ac la r iment ,  compteu amb  e l  supor t  de l  coord inador  de l  p ro jec te ,   

Juanjo  Fernández  ( j f ernandez@escolacr is t iana.o rg)  


