Concert solidari - Veu dels sense veu
Dades generals:
Salesians Mataró
Maresme
Carles Buetas
carles.buetas@salesians.cat

Dades de l’experiència:
"Enguany, aquesta iniciativa va adreçada als alumnes del primer cicle de l'ESO. Si en fem una
valoració positiva, la intenció és estendre-ho a tota l'ESO. Es tracta de preparar un concert en
el qual els alumnes interpretin cançons elaborades per ells mateixos tractant el tema del
Comerç Just, tema treballat des de la Campanya Solidària que estem portant a terme durant
aquest segon trimestre".
Fases d'aquest projecte i relació curricular:
1. Explicació a l'alumnat de primer cicle d'ESO del projecte Concert solidari - Veu dels
sense veu.
2. Explicació de les relacions comercials nord-sud. – Socials
3. Treballar el fons de la qüestió del comerç injust des d'un punt de vista ètic i moral Cultura religiosa i valors.
4. Elaboració de les lletres de les cançons – Català
5. Elaboració de la música de les cançons – Música
6. Elaboració de dibuixos, cartells... al voltant del tema - Visual i Plàstica
7. Elaboració dels arranjaments musicals i enregistrament de la instrumentació -Música
professional
8. Tria dels alumnes que cantaran (6 per classe) i que ballaran (10 per classe). (tutoria)
9. Assajos dels cantants – Música

10. Assajos dels ballarins - Educació Física
11. Venda anticipada d'entrades.
12. Concert
Aspectes remarcables a mode de conclusió:
El "Concert solidari - Veu dels sense veu" és un projecte generador d'empaties i sinèrgies a
diferents nivells:
a. Entre professors pel treball interdisciplinari que suposa.
b. Entre alumnes per la força motivadora del projecte.
c. Entre professors i alumnes perquè l'aprenentatge va més enllà d'obtenir una nota. Té
un sentit i un objectiu que aglutina tant professors com alumnes.
d. Entre fills i pares perquè tenen un missatge a dir-los amb aquest concert que pot tenir
continuïtat a les diferents llars.
e. Entre l'escola i l'entitat Fundació 3r Món-Mataró per la col·laboració desinteressada de
l'escola en la seva causa solidària.
f.

Entre l'escola i la ciutat perquè ens afegim a la metodologia ApS impulsada pel mateix
Departament d’ensenyament i ho fem d'una manera contundent.

En aquest projecte hi participen tots els alumnes de 1r cicle d'ESO en una primera fase
d'elaboració de les cançons. En una segona fase, interpretació de les cançons, hi participa
directament més de la meitat de l'alumnat.
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Aprenentatges que s'han donat:
Aprenentatges concrets:
-

Anàlisi de la situació actual pel que fa a les relacions comercials nord-sud (Àrea de
socials)

-

Treball al voltant de les nocions de solidaritat i justícia (Àrea de cultura religiosa i
valors)

-

Anàlisi i elaboració de poemes per fer les lletres de les cançons (Àrea de català)

-

Anàlisi i elaboració de músiques per fer la melodia de les cançons (Àrea de música)

-

Tècniques de cant per als alumnes que cantaran (Àrea de música)

-

Tècniques de ball per als alumnes que faran la coreografia (Departament d'expressió:
Educació Física)

-

Tècniques d'expressió visual i plàstica per a les imatges que es projectaran durant el
concert (Departament d'expressió: Visual i plàstica)

Aprenentatges transversals:
-

Vèncer la vergonya d'actuar davant el públic.

-

Seguir aprenent a treballar en equip.

-

Millorar les diferent tècniques d'expressió vocal i corporal.

-

Adquirir més seguretat en un mateix en afrontar un repte d'aquest tipus.

Descripció del servei:
-

Sensibilització dels espectadors. Mitjançant les cançons denunciarem la situació injusta
que hi ha actualment d'explotació econòmica del 3r món per part del 1r món, sobretot
de les multinacionals.

-

Col·laboració de dos tipus amb la cooperativa Musa per mitjà de la Fundació Grup
Tercer Món-Mataró: col·laboració econòmica que sortirà de la venda d'entrades per al
concert i Informació-sensibilització d'aquesta iniciativa solidària.

-

Promoció del comerç just com a eina òptima per eradicar aquesta situació injusta.

-

Donar a conèixer la botiga de la Peixateria de comerç just que hi ha aquí a Mataró.

Àmbits de servei: Projectes de solidaritat i cooperació
Matèries implicades: Àrea de socials, de cultura religiosa i valors, de català, de música,
d'educació física i de visual i plàstica.

Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 10-12 anys, 12-14 anys
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: Salesians Mataró, Cooperativa Musa i Fundació
Grup Tercer Món-Mataró

Dades de contacte:
Adreça: Puig i Cadafalch, 80
Població: Mataró
Comarca: Maresme
Telèfon: 93 757 84 89
Correu electrònic: carles.buetas@salesians.cat
Web: http://www.salesiansmataro.com/vsv

