Escoles
municipals
de música i dansa,
un patrimoni de
Catalunya
En un moment en què la majoria de serveis públics
veuen reduït el finançament, volem defensar la
necessitat de preservar l’atenció i el suport que les
administracions han concedit a les escoles municipals
de música i dansa durant aquestes últimes dues
dècades. I volem fer-ho perquè són un patrimoni
per al país que ha costat molts esforços construir i
una eina poderosa, insubstituïble i eficient de valor
educatiu, cultural i social.
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1.

EMM, UN PATRIMONI DEL PAÍS.
Catalunya ha desenvolupat, en els darrers vint anys, una xarxa d’escoles municipals de
música que han contribuït a articular-ne les comunitats i els territoris, i han iniciat un
progrés cap a la difusió i la democratització de la pràctica musical com mai abans no
s’havia produït.
L’aportació d’aquests centres ens ha permès somiar en acostar-nos progressivament
als estàndards europeus pel que fa al percentatge de població que realitza estudis de
música (1,3 %), malgrat que encara ens falta molt per poder-ho aconseguir (0,7 % 1).
Tot això no hagués estat possible sense la implicació de les administracions locals, que
en són titulars, ni dels diversos governs de la Generalitat de Catalunya, que des de l’any
1993 van establir convenis amb els ajuntaments
pel finançament a terços d’aquests centres.

La democratització
de la pràctica musical
com mai abans
s’havia produït.

I és que la importància d’aquests centres i de la
funció que els ha estat encomanada ha estat
reconeguda per institucions com la UNESCO, el
Parlament Europeu i és present en totes les lleis
orgàniques d’educació des del 1990.

1
Aquest percentatge fa referència a la participació dels usuaris en EM dels sectors privat i públic. El percentatge
de participació d’usuaris de les escoles municipals de música a Catalunya és de 0,56 %

Informe anual sobre l’estat de la cultura i les arts a Catalunya 2011 – CoNCa
Declaració de Weimar, capital cultural d’Europa 1999 (Declaració unànime pels representants de l’EMU. 6-10 d’octubre
1999)
Conferència mundial sobre política cultural. Abril 1998 Estocolm.- “Dret de les persones a l’educació, l’art i la cultura...”
Conferència mundial sobre política cultural de la UNESCO - Novembre 1999. Artc31.- “Respectar i promoure el dret
dels nens a participar plenament en la vida cultural i artística i fomentar la provisió d’oportunitats apropiades i equitatives
per a l’activitat creativa i artística”
Resolució sobre l’ensenyament i la promoció de la música en la Comunitat Europea DO C 68 de 14.3.1988.- “...
tant la Comunitat Europea com cada Estat membre, han d’adoptar en primer lloc les mesures de descentralització
de les iniciatives, del finançament públic i de les estructures musicals per afavorir més les zones perifèriques i menys
desenvolupades econòmicament i als grups socials més pobres....”
Estatut d’Autonomia de Catalunya 6/2006 Article 22 drets i deures en l’àmbit cultural - “Totes les persones tenen dret
a accedir en condicions d’igualtat a la cultura i al desenvolupament de llurs capacitats creatives individuals i col·lectives”.
“Totes les persones tenen el deure de respectar i preservar el patrimoni cultural.”
LOE - Títol Preliminar - Article1: “[…] s’ha de garantir l’equitat que garanteixi la igualat d’oportunitats i la inclusió educativa
i la no discriminació que actuïn com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i
socials. […] concepció de l’educació com aprenentatge permanent al llarg de la vida […] flexibilitat per adequar l’educació
a la diversitat d’aptituds, interessos, expectatives i necessitats de l’alumnat.
Constitució Espanyola - Article44 apartat 1): “Els poders públics promouran i tutelaran l’accés a la cultura, a la qual
tothom té dret”
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2.

EL VALOR EDUCATIU DE LA
MÚSICA I LA SEVA INFLUÈNCIA
EN L’EXIT ESCOLAR.
La importància de la tasca duta a terme per les escoles de música rau en el fet que la
seva incidència va molt més enllà de l’àmbit purament artístic. Està clar que la pràctica
de la música és un element que contribueix decididament al benestar de les persones,
a la felicitat individual i a la capacitat de desenvolupar-se, expressar-se i comunicar-se.
Però gràcies a tot això, a més, la música aporta uns valors a la educació dels infants que
difícilment podríem trobar aglutinats en una altra activitat, com per exemple:
-

Interrelació social i sentiment de grup
Desenvolupament de les emocions
Desenvolupament integral del llenguatge expressiu
Desenvolupament de les destreses motrius
Estímul de la imaginació
Treball de l’organització espacial
Millora de capacitats de la intel·ligència

La llista podria ampliar-se si fem referència a la multitud d’estudis que demostren la
relació directa entre la pràctica de la música i l’èxit escolar. Així doncs, quan estem parlant
d’escoles de música estem parlant d’eines útils i eficients per afrontar un dels majors
reptes de la nostra societat: l’èxit escolar i l’assoliment de competències intel·lectuals,
socials i emocionals que permeten inserir-se més fàcilment en la societat i en el món
laboral.
No estem parlant, doncs, de formar músics
–malgrat que tots els estudiants de
Eines útils i eficients professionals
graus professionalitzadors han passat per les escoles
per afrontar un dels de música–, sinó d’una formació que ha de servir per
qualsevol ciutadà o ciutadana. D’aquesta manera, els
majors reptes de la docents de les escoles municipals de música saben
nostra societat que la seva tasca, alhora que suposa ensenyar unes
habilitats musicals concretes, té conseqüències
directes en l’autoestima, la disciplina i la capacitat
per esforçar-se dels més joves. L’èxit aclaparador del treball conjunt de les escoles
municipals de música amb centres d’educació primària i secundària n’és un exemple
evident.
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Contribucions de la formació musical a l’educació dels infants
• Aprendre música aporta unes habilitats i unes pautes a l’educació dels infants que fan augmentar
capacitats per treballar de manera individual i en grup, i per l’autoaprenentatge, alhora que desenvolupa
un pensament global i imaginatiu.
• El fet d’aprendre a tocar un instrument implica el desenvolupament de la capacitat de treballar de
manera individual. L’aprenentatge implica la resolució, un rere l’altre, de petits problemes o fites.
L’infant ha d’esforçar-se físicament i mentalment, treballar la concentració i l’abstracció, però el resultat
és immediat i aporta molta satisfacció. Així, aprèn que és capaç de resoldre problemes amb esforç i
concentració, una capacitat indispensable per tenir confiança en un mateix i desenvolupar qualsevol
tasca de responsabilitat a la vida.
• Tocar música en grup ensenya a treballar en equip. En un grup musical és imprescindible escoltar els
altres per anar al mateix temps, per tocar afinats, per acoblar el so. Cal saber tocar fluix per acompanyar
un solista. Ser protagonista i mantenir la responsabilitat de tocar la part principal. Seguir les indicacions
del director i també a dirigir. D’aquesta manera s’aprèn a escoltar, a donar suport, a ser responsable,
a dirigir i deixar-se dirigir, en definitiva, a treballar en equip. Tocar en grup actua com un agent
socialitzador.
• Aprendre a tocar un instrument ensenya a aprendre. Quasi tots els músics, i també molts alumnes de
música i aficionats, toquen més d’un instrument. Aprendre el primer instrument també implica aprendre
allò que s’ha de fer per aprendre, com vèncer els dubtes i com resoldre els problemes. Amb el segon
instrument ja es coneix el camí. Ja se sap que cal esforçar-se, amb la seguretat que s’aconseguirà. Es
disposa d’uns recursos personals; confiança per resoldre els problemes i tècnica de treball, que són
vàlids i útils per qualsevol altre activitat.
• Quan es fa música es treballen els dos hemisferis del cervell, el racional i l’intuïtiu. S’estableixen
relacions nervioses entre les dues parts i es desenvolupa un pensament global. Quan aquestes relacions
nervioses s’estableixen de petits duren tota la vida. La imaginació, la creativitat, la gestió emocional
i la intuïció estan relacionades amb aquest tipus de pensament. Unes capacitats cada vegada més
valorades com a factors de progrés de la societat
Tenim a l’abast múltiples estudis que certifiquen les bondats de l’estudi i la pràctica musical sobre els
infants i els joves.
•Alguns de molt recents, com el de Pere Godall, ens mostren la diferència entre les notes que obtenen
en matemàtiques els estudiants de música dels centres integrats de Catalunya, respecte a l’alumnat
que ha fet més hores de matemàtiques al llarg de l’educació secundària i el batxillerat.
•Altres com el de McBrien ens mostra resultats semblants a Califòrnia en centres d’entorns
socioeconòmics extremadament desafavorits.
• La pràctica musical estimula la motricitat fina, prepara els individus per feines d’alta precisió dins o
fora de l’entorn artístic. Cirurgians o treballadors manuals d’alta precisió sovint han estat practicants
d’instruments musicals (Forgeard, 2008; Hyde, 2009; Shlaug et alt. 2005).
• I aquest estímul no es desenvolupa només en el control de les extremitats, la pràctica d’un instrument
estimula parts del cervell que augmenten la memòria i fan que estableixi millors connexions (Berti et
alt., 2006; Pallesen et alt. 2010).
• Cultiva habilitats mentals com el raonament abstracte i la capacitat per trobar solucions a situacions
noves i diferents als problemes que es plantegen a l’entorn acadèmic (Rausher, 2000).
• La pràctica musical no és només un procés, la pràctica musical té un espai de visibilització pública que
culmina el procés acadèmic en concerts. Aquest constant rendiment de comptes, prepara el cervell per
continuar rendint comptes, naturalment, a la vida laboral adulta (Helmrich, 2010).
• Modula la capacitat d’estar atent (Neville et alt., 2008)
• Estimula la perseverança (Scott, 1992)
• Dota de creativitat (Craft, 2001)
• Millora els hàbits d’estudi i l’autoestima (Chesky et alt., 1997)
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3.

INSTITUCIONS MUNICIPALS AL
SERVEI DE LA COMUNITAT I DE
LA COHESIÓ SOCIAL
Fer música junts ens atorga la possibilitat de comunicar-nos d’una altra manera, de
reconèixer l’altre, de comprendre l’altre, d’empatitzar amb l’altre, i de creure que junts
podem fer d’altaveu del nostre patrimoni. Fer música junts -l’objectiu de les escoles
municipals de música- ens atorga la mateixa condició humana, ens remet a un estat
originari de la nostra cultura i ens fa reviure els valors que la societat contemporània
sovint ens fa oblidar. Així, la pràctica musical col·lectiva és un àmbit on persones de
diferents edats, condicions socials i expectatives d’aprenentatge es troben.

Les escoles
municipals
de música i dansa:
serveis públics
compromesos
amb l’entorn.

És per tot això que les escoles municipals de
música, com a serveis públics compromesos
amb l’entorn, esdevenen agents actius a l’hora
de promoure una societat més participativa i
cohesionada. La demostració d’això està en la
bona recepció que tenen aquests centres als
municipis on estan inserits i l’esforç d’adaptació
i diversificació que han realitzat aquests últims
anys per tal d’estar presents en tots els àmbits
de l’activitat ciutadana i de col·laborar amb tot
tipus d’entitats.

“Adquirir formació bàsica, ampliar i renovar coneixements, habilitats i destreses de manera permanent i facilitar l’accés
als diferents ensenyaments del sistema educatiu. […] Desenvolupar capacitats personals en els àmbits expressius,
comunicatius, de relació personal i de construcció del coneixement. […] Desenvolupar capacitats de participació a la vida
social cultural, política i econòmica ....” (LOE - Capítol IX - Article 66 Objectius i principis).
Hoja de Ruta para la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI (UNESCO, Lisboa, 2006).“Las sociedades del siglo XXI exigen cada vez más trabajadores creativos, flexibles, adaptables e innovadores, y los
sistemas educativos deben ajustarse a esta nueva situación. La educación artística proporciona a las personas que
aprenden las habilidades que se requieren de ellas y, además, les permite expresarse, evaluar críticamente el mundo que
les rodea y participar activamente en los distintos aspectos de la existencia humana.”
“L’Educació artística és un mitjà natural d’aprenentatge en tots els períodes del desenvolupament de la persona”
(Conferència mundial sobre l’educació artística 2006)
“…l’activitat i l’acció cultural – tant la promoguda des de l’àmbit privat com des de les polítiques públiques – són elements
clau per a l’enriquiment formatiu personal i comunitari, per al desenvolupament de sòlides relacions de solidaritat i,
en definitiva, per a la cohesió social. Encara que resulti aparentment imperceptible, l’educació, l’acció i la creativitat
cultural impacten fondament en la cohesió d’una societat i en el seu desenvolupament democràtic, i hi deixen una petja
fonda. Garantir l’accés de totes les persones als béns i serveis culturals, a la formació i al desenvolupament de la seva
expressivitat artística són objectius irrenunciables, també, pels beneficis que generen, d’un valor social insondable”
(Quaderns d’Acció Social i Ciutadania. Revista d’informació, anàlisi i investigació socials. Generalitat de Catalunya. N.
10. El retorn social de la cultura. Departament d’Acció Social i Ciutadania, octubre 2010.)
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4.

UNA EINA ÒPTIMA PER
ASSOLIR AQUESTS OBJECTIUS
CULTURALS i SOCIALS
Sens dubte hi ha altres activitats que ajuden a assolir la cohesió social o l’èxit escolar,
però difícilment en trobarem cap de tan completa, efectiva i plaent com la pràctica
musical que es promou des de les escoles municipals de música.

Per a cada un dels
usuaris de manera
directa, però
també de manera
indirecta per a tota la
ciutadania.

Per això, no es pot posar en dubte la rendibilitat
social d’unes institucions, l’acció de les quals
té un retorn evident en el municipi, per cada
un dels usuaris de manera directa, però també
de manera indirecta per tota la ciutadania.

Que aquesta rendibilitat sigui sovint molt difícil
de quantificar –per les infinites ramificacions
dels seus efectes, pel fet d’estar des dels
seus inicis imbricades amb tots els aspectes
culturals de l’entorn on actua– no pot fer-nos oblidar que difícilment trobaríem una
manera més eficient per assolir els mateixos objectius.

Sir. Ken Robinson (Busca tu Elemento | TED Educació)
“Concebre l’educació com la preparació per alguna cosa posterior pot obviar el fet que els primers disset o divuit
anys de la vida d’una persona no són un assaig. Els joves viuen la vida ara.”
“Des de tots els punts de vista, tindria moltíssim més sentit invertir principalment en millorar l’ensenyament
i proporcionar a tots els ciutadans un punt de partida adequat per la seva vida, en lloc de finançar de manera
insuficient l’educació per després haver de pagar molt més per les seves conseqüències”.
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annex.

MAPA DELS MUNICIPIS DE
CATALUNYA AMB EMM
AUTORITZADES
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Tarragona
Girona
Lleida 		
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