
Schools Song Contest online 2021-2022 

Projecte telemàtic multidisciplinari…   
English, Music...Action! 

 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El Projecte SCHOOLS SONG CONTEST (SSC) té per objectiu treballar de forma interactiva 
activitats relacionades amb Música, Educació Física, Visual i Plàstica, Tecnologia i, és clar, 
Llengua Anglesa. S’adreça a alumnes del Cicle Superior de Primària i d’Educació Secundària 
Obligatòria. 

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, i 
posteriorment presentar la coreografia en un concurs amb els altres grups. 

La participació en el projecte comporta una aportació única de 50 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). 
 
 

SEGUIMENT DEL PROJECTE 
 

Blog de l’Schools Song Contest:  

schoolssongcontest.blogspot.com 
Per rebre novetats del SSC cal que ho feu per correu electrònic. Així no 
haureu d’estar pendents d’anar mirant si hi ha hagut canvis. Al marge 
dret del blog trobareu eines que us permetran fer-ho.  

En la mateixa adreça encara podeu mirar i remenar les altres edicions 
de l’Schools Song Contest. Feu-ho sense manies i suggeriu als alumnes 
que ho facin (o organitzeu una sessió per veure’l conjuntament amb el grup-classe): hi trobareu 
moltes idees i segur que us donarà ànims i empenta!  
 

Correu de l’Schools Song Contest:  

telematicssc@gmail.com 
Aquesta és la nostra adreça de correu bàsica per a totes les comunicacions. Però no dubteu en 
posar-vos en contacte amb la coordinador i responsable del projecte sempre que ho necessiteu.  
 

 

Compteu amb el  suport  de  la  coordinador a i  la  responsable  del  pro jecte,   
Olga C laret  | Eva Agui ló  

te lematicssc@gmai l . com  | eagui lo@fecc .cat  
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ACTIVITATS I TEMPORALITZACIÓ 

Seminari web de presentació del projecte adreçat a escoles que es vulguin incorporar al 
projecte, o bé nous docents o bé d’altres que ja han participat altres anys i volen conèixer els 
canvis introduïts en l’edició d’enguany.  

Sessió informativa virtual d’inici d el projecte a les 17:30 
dijous 
21.10.21 

 
 

activitat 1 | divendres 19.11.21 

Presentació del grup/classe 

Es tracta de presentar el grup/classe com si fos un grup musical. Es pot fer en forma de: 

- Pòster d’un concert  

- Caràtula d’un disc 

- Vídeo (mini-entrevista, reportatge...) 

Podeu deixar anar la inventiva i la creativitat de cada grup! 
 

Aquesta presentació ha d’acabar sent accessible a la resta dels participants, penjada en el blog. 
L’heu de fer arribar: 

- Annexa a un correu a telematicssc@gmail.com 

- O bé, pujant-la a YouTube, al vostre canal particular/del Projecte/de l’escola,  i enviant-
nos l’enllaç per publicar-ho al blog 

 
Envieu sempre un correu a telematicssc@gmail.com, perquè puguem penjar el contingut o 
l’enllaç al blog. 
 
 

activitat 2 | divendres 18.02.22 

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 

Recordeu que val la pena fer un esforç pel que fa al contingut de la lletra: es valorarà que les 
lletres tractin temes rellevants tipus: sentiment de pertinença a l’escola, temes mediambientals, 
educació per la pau, igualtat de gènere, valors positius, relacionat amb la situació de pandèmia, 
etc. Recordeu també que acabareu representant la cançó: busqueu melodies que permetin 
“encaixar” bé la lletra, i que no siguin necessàriament les que estiguin més de moda (o us 
arrisqueu a repetir..!) 

Aquestes lletres i músiques han d’acabar sent accessibles a la resta dels participants, penjades 
en el blog. 

Les heu de fer arribar adjunts a un correu a telematicssc@gmail.com: 

- La lletra en document Word o PDF 
- Un enllaç al videoclip de la cançó original a YouTube 
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activitat 3 | divendres 25.03.22  

Elaboració del videoclip 

Enregistrament i elaboració pròpia, amb actuació, dibuixos, animació stop-Motion, libdub… de 
la cançó escollida. El vídeo ha d’anar subtitulat en anglès (no només per YouTube)! 

Podeu fer servir l’eina que vulgueu per a l’edició del vídeo, però el format final ha de ser mp4. 

Aquest vídeo ha d’acabar sent accessible a la resta dels participants, per tant, com la resta 
d’activitats es penjarà al blog. L’heu de fer arribar pujant-lo a YouTube, al vostre canal i enviant-
nos l’enllaç a telematicssc@gmail.com. 

 

activitat 4 | del 4 al 8 d’abril del 2022 

Coavaluació dels videoclips 

Cada grup tindrà la possibilitat de visionar, comentar, analitzar, valorar, avaluar i puntuar els 
altres grups participants mitjançant un formulari que us enviarem just quan es tanqui el termini 
de presentació de videoclips. Tindreu una setmana per deixar la vostra puntuació que tindrà un 
valor del 40%. L’altre 60% serà a càrrec del jurat, un 40% de la cançó i videoclip, i un 20% del 
festival. 

 

activitat 5 | maig 2022 

Schools Song Contest online Festival 

És imprescindible el compromís de participació en el Festival, que serà la cloenda del projecte.  

Per al festival heu de tenir present que convé preparar una actuació de durada més breu que el 
videoclip si aquest és massa llarg (intentar no superar una durada de 3 min. d’actuació). Es 
valorarà la cançó, la temàtica, la dicció, la posada en escena, l’originalitat i la creativitat en el 
muntatge coreogràfic. 

Hi haurà dues categories: cicle superior de primària i Educació Secundària. 

Aquesta edició intentarem tornar a realitzar el Festival de manera presencial, en un espai 
obert i mantenint sempre les mesures de seguretat. En funció del número de grups que 
participin en aquesta edició, el Festival es podrà concentrar en un únic dia o un dia per cada 
categoria. 

Degut a les possibles variacions i afectacions sanitàries que es puguin donar, en les dates més 
properes al Festival, valorarem si es podrà dur a terme en format presencial o haurem de tornar 
a un format virtual on cada grup podrà presentar la seva coreografia en diferit (caldrà gravar 
prèviament la coreografia per mostrar-la el dia del festival). 

Premi Festival 

Només aquells grups que participin al Festival podran optar al premi de la seva categoria. 

S’atorgarà un 1r premi per cada categoria, i aquest constarà d’una activitat en anglès a l’escola 
per professors nadius. 
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UN ÚLTIM RECORDATORI!  

Recordeu la importància del COMPROMÍS (però si veieu que no pot ser, ens ho podeu feu saber 
i tan amics!), respecteu els TERMINIS (no farem fora ningú per això, però és també per una 
qüestió de respecte a la resta de grups), utilitzeu temps LECTIU (sí, ja sabem que s’acaba posant 
temps de patis i altres estones, però procureu que això sigui excepcional, no la norma), aprofiteu 
per tractar temes CURRICULARS (que no sigui “a més a més”) i impliqueu PROFESSORS I ÀREES 
diverses (que sigueu els responsables del projecte a la vostra escola no ha de voler dir que ho 
heu de fer tot vosaltres sols, i a més així tothom sentirà el projecte més seu!) 

 
 
Reconeixement de la PARTICIPACIÓ EN UN PROJECTE DE CENTRE:  

En finalitzar satisfactòriament el projecte i totes les activitats en el termini, la FECC farà 1 o 2 
certificats pel/ls docent/s que participin en aquest projecte telemàtic amb 1 grup d'alumnes 
(màxim dos professors per cada grup), reconeixent-la com una tasca de participació en un 
projecte de centre. Com que finalment qui reconeix aquesta responsabilitat és cada titular, 
caldrà que el docent en qüestió acordi amb el titular el reconeixement d'aquest certificat. Aquest 
reconeixement té importància per aconseguir nous estadis de promoció docent.  

 

 

 

INSCRIPCIÓ 

Per fer la inscripció al Projecte, ho podeu fer accedint a la nostra web de Formació:  
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/ 

O bé directament a través d’aquest enllaç: https://forms.gle/5PgMEWGS8VR9ZEEx7 

Termini d’inscripció: 29/10/2021 
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