
Projectes telemàtics 2020-2021: projecte SCHOOLS SONG CONTEST 

La FECC organitza cada curs el projecte SCHOOLS SONG CONTEST (SSC): es tracta d’una activitat 
que es desenvolupa durant tot el curs escolar i està adreçat a alumnes de final de l’educació 
primària i l’ESO.  

Com tantes altres activitats, el SSC del curs 2019-2020 va quedar molt afectat pel tancament de 
les escoles, de manera que no es va poder acabar el projecte. 

El SSC consisteix bàsicament en elaborar un vídeo clip, en anglès, penjar-lo en una plataforma 
i presentar-lo mitjançant una coreografia, valorar els vídeos dels altres grups i presentar-lo en 
un concurs virtual que es desenvoluparà en un dia del mes de maig. Per tant, a diferència dels 
SSC d’edicions anteriors, en el 2020-2021 cada grup valorarà les actuacions dels altres grups 
(coavaluació) i les actuacions es faran de forma telemàtica, des de cada escola.  

El projecte té un calendari que marca terminis per les diferents activitats: presentació del grup 
classe, tria de la cançó, elaboració del vídeo clip, coavaluació i concurs telemàtic.  

Les produccions milloren molt la qualitat 
quan convertim el projecte en una activitat 
interdisciplinària on intervenen varis 
docents: llengua anglesa, música, educació 
física tecnologia, etc. Tasques com la 
presentació del grup musical utilitzant eines 
2.0, la tria de la temàtica de la cançó, el 
treball lingüístic d’adaptació de la lletra de la 
cançó, la dicció correcta, la coreografia, i el 
muntatge del videoclip guanyen en qualitat 
si es fruït del treball en equip. És aquest el 
sentit el projecte del SSC. És per tant, un 
projecte que afavoreix la col·laboració 
interdisciplinar de diferents docents de 
l’etapa i també permet col·laborar amb altres 
centres.  

 

La inscripció en el projecte s’ha de fer mitjançant la corresponent aplicació telemàtica. Implica 
una aportació única de 45 € per grup d’alumnes.  

Si es compleix tot el projecte (tasques i calendari), la FECC emetrà un màxim de dos certificats 
de participació per cada grup d’alumnes en un projecte del centre.  

Per conèixer el projecte SSC podeu assistir a la reunió telemàtica de presentació, el dimecres 
14 d’octubre a les 17.15. Una mica abans de l’inici de la reunió us enviarem l’enllaç per poder 
seguir la presentació virtualment.  

Trobareu l’enllaç per inscriure-us a la sessió de presentació a la web de formació de la FECC.  

 

Podreu trobar més informació el dia de la reunió telemàtica o bé us podeu adreçar a la 
coordinadora del projecte:   telematicssc@gmail.com 

 

Inscripció al Projecte Telemàtic Schools Song Contest:  

https://forms.gle/TEaQ5Qx1kyLUdQU4A 
 


