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Descripció de l'experiència i context educatiu en què s'ha
desenvolupat.
A partir de treballar amb els grups de 6è del curs passat el sistema circulatori, la importància
de la sang per a la vida i la impossibilitat de crear-la artificialment, va sorgir la proposta de
fer alguna cosa per promoure i conscienciar a les famílies i la població del barri en general,
sobre la importància i necessitat de ser donant de sang.
Aquesta iniciativa s’emmarcava en unes jornades organitzades per l’AFA de l’escola
conjuntament amb el professorat per sensibilitzar a tota la comunitat educativa, així com al
barri, de la necessitat de ser solidàries tot adonant-nos de la sort que tenim al tenir tanta
diversitat. Per aquest motiu el títol de la jornada es deia “Totes som una”, ja que cada
persona compte, és important i pot aportar per a millorar l’entorn. En aquest sentit estava
previst fer diferents activitats que consciencessin de la diversitats de capacitats, diversitats
culturals i una campanya solidària de donació de sang, que l’organitzaven els nens i les
nenes de 6è.
Malauradament aquesta jornada, prevista pel 26 de maig del 2020, no la vam poder dur a
terme però si que aquest curs hem tirat endavant amb la iniciativa de crear una cançó i un
vídeoclip per a crear la campanya “Fan de qui dona sang”.
Encara mantenim la idea de fer realitat la jornada “Totes som una” tan aviat com la situació
pandèmica ho permeti.
Aquest curs, i seguint el treball iniciat el curs anterior pels nens i nenes que ara estan a
l’institut i després d’un treball de reflexió, vam pensar que una bona manera de difondre el
missatge de solidaritat podria ser a través de la creació d'una cançó elaborada amb el
gènere musical del reggaeton i fer-ne un videoclip. Aquest curs no podem fer la jornada
però si la campanya de donació de sang.
Hem pensat que el missatge de donar sang tot vencent la por de sortir de casa i entrar a
hospitals pren més rellevància. Els nens i nenes de l’escola, tal com diu la lletra de la cançó
que s’han inventat, són fans dels qui donen sang. Convertir la cançó en un videoclip permet
sortir de les parets de l’escola i arribar a tot el barri i encara més lluny, ja que el mateix
vídeoclip incorpora les adreces per poder apuntar-te i fer la donació.
És així com el producte del seu treball és la gravació de la cançó en format videoclip per fer
més difusió i convidar a participar en la campanya del banc de sang i teixits.
Amb aquest videoclip volem difondre el missatge i que s’escampi per a tot arreu, per aquest
motiu al youtube hi ha les adreces per poder ser #fansang:
BARCELONA:
1. Hospital Clínic https://donarsang.gencat.cat/c/fansan...
2. Hospital Sant Pau https://donarsang.gencat.cat/c/fansan...
3. Hospital Vall d'Hebron https://donarsang.gencat.cat/c/fansan...
ESPLUGUES DE LLOBREGAT:
4. Hospital Sant Joan de Déu - Fundació Althaia
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https://donarsang.gencat.cat/c/fansan...
L'HOSPITALET
5. Hospital Universitari Bellvitge
https://donarsang.gencat.cat/c/fansan...
BADALONA
6. Hospital Germans Trias i Pujol
https://donarsang.gencat.cat/c/fansan...
TERRASSA
7. Hospital Mútua Terrassa
https://donarsang.gencat.cat/c/fansan...
VILANOVA
8.Hospital Arnau
https://donarsang.gencat.cat/c/fansan...
GIRONA
9. Hospital Dr. Josep Trueta
https://donarsang.gencat.cat/c/fansan...
TARRAGONA
10. Hospital Joan XXIII
https://donarsang.gencat.cat/c/fansan...
REUS
11. Hospital Sant Joan
https://donarsang.gencat.cat/c/fansan...
TORTOSA
12. Hospital Verge de la Cinta
https://donarsang.gencat.cat/c/fansan...
✉ No apareix el teu punt de donació?
Envia'ns un mail a correumusical@gmail.com i et crearem l'enllaç.
Dubtes: atencioaldonant@bst.cat 93 557 35 66
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Objectius de l'activitat presentada
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Utilitzar el llenguatge audiovisual per transmetre un missatge: la campanya de donar
sang.
Deconstruir el missatge de gènere que té el reggaeton i utilitzar aquest estil musical
com a generador d’un missatge de valor social.
Sensibilitzar sobre la importància de ser donant de sang.
Integrar el llenguatge audiovisual dins el currículum de forma transversal: Medi i
català.
Emprar la música com a mitjà de comunicació.
Expressar i comunicar a través de la música els coneixements adquirits.
Potenciar el treball en equip per fomentar la cohesió de grup.
Treballar la responsabilitat personal.
Participar activament en la creació d’una cançó i d’un videoclip.
Comprendre la mètrica i quadratura musical del gènere del Reggaeton.

Nombre d'alumnat i de professorat que hi ha participat
45 alumnes de 6è del curs 2019-20
41 alumnes de 6è del curs 2020-21
Han participat les tutores dels diferents grups de 6è i la mestra de música.

Valoració de l'activitat per part del professorat.
La valoració de tot el professorat és molt bona perquè aquest projecte ha comportat la
implicació de tot l’alumnat, així com de bona part del professorat i de les famílies que han
participat en la seva difusió.
És un treball que permet que els nens i les nenes, a partir dels coneixements adquirits,
puguin ser creadors i creadores de continguts. Els fa ser, per tant, protagonistes del seu
aprenentatge.
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Continguts
Els continguts curriculars de la competència musical impregnen aquest treball de forma
transversal aconseguint que la competència audiovisual, la lingüística, la de medi i la social i
ciutadana es fonguin en el moment que els nens i nenes esdevenen creadors de
continguts. Aquesta proposta, fruït del treball basat per projectes, aconsegueix que l’alumnat
treballi els següents continguts amb un enfocament globalitzat:
●
●
●
●
●
●
●

La cançó
Impacte i la influència que exerceixen els mitjans audiovisuals sobre la nostra vida
quotidiana: els videoclips.
Transmissió de valors a través del llenguatge audiovisual.
Procés d’elaboració d’un missatge audiovisual.
Expressió escrita: Estructura de frases i llenguatge poètic.
Expressió oral: mètrica i rima.
Sistema circulatori.

Temporització
2n trimestre del curs 2019-2020 (fins al confinament)
2n trimestre del curs 2020-2021 (els nens i nenes de 6è continuen el treball iniciat pels nens
i nenes de 6è del curs anterior).

Recursos humans i materials
Per dur a terme aquest projecte és necessari que el professorat treballi en equip, des de les
mestres tutores a l’especialista de música amb el suport de l’equip de direcció i coordinació
per tal d’organitzar l’espai i el temps per a poder crear la cançó i grabar el vídeoclip.
Els recursos materials són els instruments musicals amb els que compta l’aula de música de
l’escola i els equips de gravació (micros, auriculars i taula de so).

La producció audiovisual resultant de l'experiència.
El resultat del treball és el videoclip “Fan de qui dona sang” que podem trobar a aquesta
adreça https://youtu.be/zFwb-GDHp6g i en el pen que adjuntem.

El tràiler, o vídeo-resum, el podem trobar al pen que adjuntem.

