
Els ensenyaments artístics (musicals) 
en I'actual sistema educatiu 

Rosa Maria Girbau Vila* 

El sistema educatiu d'un país és el marc legal en el qual els professio
nals de I'ensenyament, els alumnes i tots aquells col'lectius més directa
ment o indirectament relacionats amb el fet educatiu ens movem. Els sis
temes educatius, almenys en la segona part del segle XX i a l'Europa oc
cidental, tenen una vida d'uns 20 o 25 anys, i les raons per les quals es 
produeixen els canvis sempre estan relacionades amb les necessitats so
cials de I'entorn. 

Hi ha molts aspectes de I'última Ilei d'educació implantada el 1990 a 
l'Estat espanyol, la LOGSE, que es poden esmentar, pero, per als profes
sionals relacionats amb el món artístic, cal destacar la inclusió, en una ma
teixa Ilei, deis ensenyaments de régim general i deis de régim especial, 
dins deis quals hi ha els ensenyaments artístics. 

Aquest plantejament es reflecte ix clarament en I'estructura de la propia 
lIei, que es classifica en quatre capítols: 

Ensenyaments de régim general (Infantil, Primaria, Secundaria, For
mació Professional i Educació Especial). 

Ensenyaments de régim especial (artístics i idiomes). 

Educació de les persones adultes 

Qualitat de I'ensenyament 

• Rosa Maria Girbau és mestra i bi6loga. Ha estat professora de Música en centres d'en
senyament Infantil, Primaria i Secundaria. L'any 1992 va ingressar al cos d'lnspecció d'Ensen
yament de la Generalitat de Catalunya, en I'especialitat de Música, i fins ara ha col'laborat amb 
la Subdirecció General de Formació del Professorat i la Subdirecció General d'Ordenació Curri
cular, en aspectes relacionats amb la música i la dansa. Les seves publicacions estan relacio
nades amb la pedagogia en general, i especialment amb els ensenyaments artístics: el currícu
lum de música de I'ESO i del Batxillerat, els recursos didactics, I'acció tutorial i I'avaluació deis 
ensenyaments de Música i Dansa, els ensenyaments artístics a la Unió Europea, etc. 

Adre~a electrónica: joromi@retemail.es 
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.!!! Els ensenyaments artístics :> 
j 
111 
.c ... 
a En el capítol que fa referencia als ensenyaments artístic:s, es diferen-
.~ cien tres seccions: 
111 
:¡¡ 

m La música i la dansa. 
o 
a: L'art dramatic .. 

L'ensenyament de les arts plastiques i el disseny. 

Tal com s'ha indicat, un deis grans avengos de la LOG~;E ha estat in
cloure, per primera vegada, aquest tipus d'ensenyaments dins deis seu 
abast. Les raons que justifiquen aquesta apreciació són di'/erses: per un 
costat, el fet de conviure amb els ensenyaments de regim general indica 
que les administracions han de permetre la compaginació deis dos tipus 
d'estudis quan aquests es fan simultanis en el temps (cas de la música i 
la dansa); per I'altre, equipara les titulacions superiors de 10ts els ensen
yaments a una Ilicenciatura universitaria. Un altre fet és qLe els principis 
psicopedagogics en que s'ha basat la LOGSE també afecten als ensen
yaments artístics; a més, permet donar un marc legal unificat als ensenya
ments de dansa per a tot l'Estat (situació que no s'havia osdevingut mai 
fins ara, en que cada centre tenia el seu pla d'estudis). 

És logic pensar en la unificació d'aquests tipus d'ensenyaments artís
tics en un mateix capítol, ates que per al seu aprenentatgEi és imprescin
dible treballar unes habilitats molt específiques i de manera intensa, si es 
vol que en surtin els futurs professionals. També és logica :a diferenciació 
que es fa d'aquest tipus d'ensenyaments. La música i la dansa són unes 
arts que requereixen un inici en edats molt joves. No vol dir que no es pu
gui comengar a qualsevol edat, pero sí és aconsellable c.ue s'inici'¡' com 
més aviat millor. Aixo tampoc no vol dir que tots els infants que comencen 
els estudis de dansa i música, en regim d'educació especial, hagin d'aca
bar essent professionals. S'entén que es vol facilitar la pos~:ibilitat que sor
geixin bons professionals de la música i la dansa. 

L'art dramatic i les arts plastiques, per les seves caract'3rístiques, s'ini
cien un cop han acabat I'etapa d'Educació Secundaria. Els estudis d'art 
dramatic (a Catalunya només els imparteix l'lnstitut del Tea're) són equiva
lents als estudis universitaris i s'hi accedeix, de manera ge leral, amb el tí
tol de batxillerat. Els ensenyaments d'arts plastiques i dissE!ny s'organitzen 
en cicles de formació específica, amb una estructura similar a la deis ci
cles de grau mitja o superior de la formació professional. 

Pero la LOGSE també té en compte alguns d'aquestE ensenyaments 
artístics en les etapes d'educació obligatoria. Per exemple. en un deis ob
jectius de I'etapa d'Educació Primaria, s'explicita: "Utilit2ar els diversos 
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mitjans de representació i expressió artística». En I'etapa d'Educació Se
cundaria obligatoria no hi ha cap objectiu que faci referencia directa als 
mitjans d'expressió i comprensió deis Ilenguatges artístics (música i visual
plastica), i es redacten objectius relacionats amb els béns artístics i cultu
rals, o fent referencia als habits socials i d'altres. Aquests objectius s'han 
d'assolir mitjanc;:ant unes arees de coneixement, que, tant en I'educació 
Primaria com en la Secundaria Obligatoria, s'inclouen en I'area artística, en 
els seus vessants de visual-plastica i música. 

En canvi, no hi ha cap area dedicada a la dansa i a I'art dramatic. Sí 
que hi ha apartats de les arees de Música i Educació Física en que es fa 
referencia a aspectes relacionats amb la dansa i I'expressió corporal, d'u
na manera molt minsa, i que són impartides per professionals no especia
listes d'aquestes arees. A I'ESO es poden oferir credits variables que s'hi 
relacionin, pero sense cap requisit prescriptiu. 

Un deis temes conflictius és el que es relaciona amb la no-inclusió de 
la dansa i I'art dramatic dins de les etapes d'educació obligatoria. Els pro
fessionals d'aquestes especialitats insisteixen en aquesta reivindicació, fet 
que s'entén des del punt de vista de la qualitat del seu ensenyament; pero 
també s'ha d'entendre que I'elaboració deis curricula no es pot fer des de 
les necessitats deis col'lectius de professionals, sinó des de les necessi
tats deis alumnes. 

Cal que els infants i adolescents coneguin el propi cos, sapiguen ex
pressar-s'hi i, alhora, que tot aixo els permeti de relacionar-se millor amb el 
medi que els envolta. Aquest aspecte els ajudara a assolir una de les fi
nalitats de la LOGSE: «El pie desenvolupament de la personalitat de I'a
lumne». Pero aixo no solament s'aconsegueix amb la dansa i I'art drama
tic, sinó amb el conjunt de les arees del saber. Juntament amb tot aquest 
plantejament, també és cert que la dedicació horaria de I'alumnat ha de te
nir uns límits. Per tant, s'ha d'elaborar el currículum d'acord amb els ob
jectius, i que aquests s'assoleixin des de les diverses arees. Cal que els 
docents que imparteixin aquestes disciplines tinguin la preparació conve
nient per oferir un ensenyament prou eficient i que així els alumnes facin 
un procés d'aprenentatge adequat. 

La formació deis mestres i professors de Primaria i Secundaria que im
parteixen aspectes relacionats amb aquestes disciplines s'hauria d'enca
rregar als professionals de la dansa i de I'art dramatic. 

La música i la dansa 

Cal indicar que I'explicació de I'estructura del pla d'estudis de música 
i dansa es fa conjunt perque és el mateix. (:om a ensenyaments de regim 
especial, aquests estudis s'organitzen en tres graus: 
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- Grau elemental (4 cursos). 

- Grau mitja (6 cursos). 

- Grau superior (un sol cicle, format per 4 cursos en 61 cas de músi-
ca, i pendent de definir, en el cas de la dansa). 

• A Catalunya, per decisió política, s'ha decidit no impartir el grau ele
mental, sinó el nivel! elemental (entenent que grau significa «ensenyament 
reglat", és a dir, que la seva superació implica I'obtenció d'un títol amb va
lidesa académica, i nivel! és un tipus d'ensenyament no reg at, que permet 
molta més flexibilitat, pero la seva titulació no té validesa académica). 

• Pel que fa als ensenyaments mitjans, sí que es poderl cursar de for
ma reglada i no reglada: el grau mitja o ensenyaments equ valents al grau 
mitja. Els ensenyaments equivalents al grau mitja o nivel! mitja de dansa o 
música s'imparteixen en les escoles de dansa i de música. Per tant, aques
tes escoles no poden expedir una titulació amb validesa académica, pero 
sí que poden preparar els alumnes per fer la prova d'accé3 al grau supe
rior. Per accedir al grau mitja cal superar una prova d'aco3s. En cap cas 
no s'ha d'entendre que el nivell mitja impliqui menys qualitat, sinó que hi 
ha més flexibilitat. 

• Pel que fa als ensenyaments de grau superior, hi ha cliferéncies entre 
la dansa i la música. Mentre que encara no s'ha publicat el currículum del 
grau superior de dansa, sí que s'ha fet amb el de música, qu 3 es comenyara 
a impartir el curs 2001-02 a l'Escola Superior de Música de Catalunya. 

Aquests estudis estan estructurats en 4 cursos i tindrCln diverses mo
dalitats que coincidiran amb les titulacions expedides: 

- Instrument i direcció. 

- Jazz i música moderna. 

- Teoria i composició. 

Pedagogia. 

Promoció i gestió. 

Música antiga. 

Música tradicional. 

- Musicologia. 

- Sonologia. 

El centre tindra una capacitat maxima d'uns 600 alu'Tlnes, els quals 
hauran de superar una prova d'accés per poder-s'hi matricular. Aquesta 
prova d'accés tindra en compte els requisits que compleixin els alumnes: 
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- Els que compleixen els requisits: títol de grau mitja (i, per tant, bat
xillerat). 

Els que no els compleixen: 

• els que no tenen el grau mitja, pero sí el batxillerat 

• els que no tenen ni el grau mitja ni el batxillerat. 

En iniciar aquest escrit ja s'ha indicat que un deis grans avengos de la 
LOGSE, pel que fa als ensenyaments artístics, ha estat la possibilitat de 
compaginar els estudis de régim general i els de régim especial (música i 
dansa) quan es cursaven de manera simultania. Aquesta coordinació s'ha 
de poder dur a terme a partir deis 8 anys, que és I'edat al voltant de la qual 
els professionals, majoritariament, consideren que és el millor moment per 
iniciar els estudis de dansa i música. Per tant, la coordinació es donara en
tre les etapes d'educació Primaria i Secundaria i els ensenyaments ele
mentals i mitjans deis artistics. 

La LOGSE en el tito I 11, en el qual es fa referéncia als ensenyaments de 
régim especial i dins els ensenyaments artístics, en la secció de música i 
dansa, assenyala, en I'article 41.1: "Les administracions educatives facili
taran a I'alumnat la possibilitat de cursar simultaniament els ensenyaments 
de música o dansa i els de régim general. Amb aquesta finalitat s'adopta
ran les mesures oportunes de coordinació respecte a I'organització i orde
nació académica d'ambdós tipus d'estudis, els quals inclouran, entre al
tres, les convalidacions i la creació de centres integrats». 

A Catalunya, com a comunitat amb una Ilarga experiéncia pel que fa a 
la competéncia en temes d'educació, s'han publicat diverses normatives 
que donen resposta a aquestes finalitats. 

La lIeugera intensitat deis estudis de música i dansa quan els alumnes 
cursen I'etapa de Primaria fa que no sigui necessaria cap altra adaptació 
curricular, tret de I'exempció de l'Educació Física per als alumnes que cur
sen dansa (fet que es produeix tant per a I'etapa Primaria com per a la Se
cundaria). 

És diferent el cas deis nois i noies que cursen al hora I'etapa d'Educació 
Secundaria i els ensenyaments mitjans de música i dansa, en qué la dedica
ció és considerable. El nivell de coordinació entre tots dos tipus d'ensenya
ment per als alumnes quv els cursen simultaniament pot variar: es poden co
ordinar els horaris, els espais, el currículum i també el claustre de professors. 

Totes aquestes possibilitats s'inclouen en normatives com les resolu
cions que donen instruccions d'organització i funcionament deis centres 
docents de Catalunya. 

- Convalidacions de crédits: per als estudiants d'ESO i d'ensenya
ments mitjans de música i dansa es pot aplicar la convalidació de 
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crédits variables (tant si ho fan de forma reglada con no reglada). 
Si cursen Batxillerat, hi ha diverses possibilitats, que van des de la 
convalidació de 4 crédits de les matéries optatives filS a cursar no
més les matéries comunes del Batxillerat, i, juntament amb el 3r ci
cle artístic, aconsegueixen el títol de Batxillerat. 

- Una altra possibilitat de coordinació és la que fa referéncia als ho
raris (que en general és afegida a I'anterior). És a d r, que es coor
dinen els horaris deis centres de régim general i els de régim es
pecial, amb la qual cosa s'aconsegueix una racionalitat. 

Un grau més de coordinació que es pot afegir als anteriors seria la 
possibilitat de compartir espais. És a dir, que tot es fEICi en un mateix 
centre. Aquest cas es dóna en centres privats de !3ecundaria que 
tenen, alhora, autorització com a escoles de música o de dansa. 

- La maxima coordinació s'esdevé quan, a totes les possibilitats an
teriors, s'hi afegeix un currículum i un claustre de professors inte
grats (mestres i professors de Primaria i Secundaria, amb profes
sors de música i/o dansa), als centres integrats. 

A Barcelona hi ha el primer centre integrat d'educació Primaria i en
senyaments artístics de l'Estat espanyol, el Centre d'Ensenyament Primari 
i Artístic (CEPA) Oriol Martorell. Aquesta experiéncia no solament és inno
vadora en el nostre Estat, sinó també en I'ambit europeu. 

Tal com s'ha definit anteriorment, aquest centre permet de coordinar els 
horaris, els espais, el currículum i el claustre de professo's, per tal de fa
cilitar els estudis als alumnes. 

El centre imparteix I'etapa d'Educació Primaria i els nivells elementals 
de música i dansa. Els nens i nenes que volen cursar el~; seus estudis al 
Centre fan una prova de detecció d'aptituds artístiques i, ~;j la superen, s'hi 
poden matricular. Malgrat que accedeixen al centre amb la idea de cur
sar dansa o música, els dos primers cursos (cicle inicial) Gomparteixen els 
ensenyaments de Primaria amb una iniciació a la música i a la dansa. És 
a partir del cicle mitja que es decanten per una de les dues especialitats, 
i en cas d'escollir la música, també decideixen I'instrument que estu
diaran. 

Entre les matéries que constitueixen el currículum deis alumnes de 
Música, trobem: Llenguatge Musical, InstnJment (en aquests moments: 
piano, violí, viola, violoncel, flauta travessera, flauta dl~ bec i clarinet), 
Cant Coral, Orquestra, Música de Cambra, Treball Físic i Educació Pos
tural. Per als alumnes de Dansa: Dansa Classica, Dansa Creativa, Inicia
ció a la Dansa Contemporania, Treball Físic i Preparació Postural, Ritme 
Delcroze, Dansa Tradicional Catalana, Dansa Espanyola i Castanyoles. Al 
centre hi ha un metge traumatóleg que té cura de I'evolució física deis 
alumnes. 
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L'escola va néixer el curs 1997-98, en el qual es matricularen alumnes 
de 1 r, 2n, 3r i 4t, i per tant va ser en el curs 1999-2000 quan la primera pro
moció d'alumnes va finalitzar els seus estudis al centre. 

El centre acull alumnes de la ciutat de Barcelona i d'altres indrets de la 
rodalia. És cert que una oferta com aquesta ha de poder arribar a les fa
mílies de tot Catalunya, pero també ho és que en aquests moments, en els 
quals acaba de sortir la primera promoció d'alumnes, es pot considerar en 
estat experimental. Seria bo que, després d'analitzar-ne i d'avaluar-ne els 
resultats (organització, gestió, currículum, horaris, procés d'ensenyaments
aprenentatge), se'n pogués ampliar I'oferta a tot el territori catalé. amb les 
adequacions pertinents. 

Evidentment, aquesta experiencia ha de tenir continu'itat per a I'ense
nyament Secundari. Així, el curs 2000-01 s'inicia I'activitat docent a I'IESA 
(Institut d'Ensenyament Secundari Artístic), compartint seu amb el CEPA, 
on s'integraran els ensenyaments mitjans de música i els de I'ESO. A l'lns
titut del Teatre de Barcelona, s'impartiré. el seu equivalent en dansa (en
senyaments de grau mitjé. de Dansa i ESO). 

Estem conven<;uts que si bé encara hi ha molts aspectes que s'han de 
millorar i aprofundir, s'ha fet un important pas per facilitar que el nivell ar
tístic del país continu'l augmentant. Aixo només es podré. aconseguir amb 
la participació i la cooperació de tots els professionals i els col'lectius im
plicats (alumnes, pares i entitats socials). 

Paraules clau 

Ensenyaments artístics 

Música 

Oansa 

Centres integrats 

Educació artística 
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La LOGSE es la primera 
ley de educación que in
cluye las enseñanzas de 
régimen general y las de 
régimen especial (artísti
cas: música y danza). Esta 
convivencia supone, por 
ejemplo, que se deben es
tablecer pautas que les 
permitan coordinarse, or
ganizar el curriculum bajo 
los mismos parámetros pe
dagógicos que las ense
ñanzas de régimen gene
ral, establecer un plan de 
estudios de la danza co
mún a todo el Estado es
pañol, etc. En este artículo 
intentaremos profundizar 
en uno de los aspectos 
más novedosos: la coordi
nación de los dos tipos de 
estudios, generales y artís
ticos. 

30 

Abstracts 

La LOGSE est la premiere 
loi sur /'éducation qui inclut 
les matieres de régime gé
néral et ceffes de régime 
spécial (artistiques: musi
que et danse). Cette coe
xistence suppose par 
exemple f'établissement de 
modeles qui permettent aux 
deux types de matieres de 
se combiner, d'organiser le 
cursus sous les mémes pa
rametres pédagogiques 
que les matieres de régime 
général, d'établir un plan 
d'études de la danse com
mun á tout le territoire es
pagnol, etc. Oans cet arti
ele, nous tenterons d'ap
profondir f'un des aspects 
les plus innovateurs: la co
ordination des deux types 
d'études, générales et artis
tiques. 

The LOGSE is the first 
educaticn law to address 
both general and specific 
(from th1! arts, music and 
dance) leaching areas. 
This meilns, for example, 
that guicfelines should be 
establisiled which enable 
the two 3reas to be co-or
dinated, that their curricu
lums be organized accor
ding to 'he same educatio
nal paró meters as those of 
general teaching, and that 
a natio~al study plan for 
dance, 3pplicable throug
hout Spain, be drawn up. 
In this uticle, we wiff take 
a more detailed look at 
one of Ihe newest aspects: 
the co-ordination of the two 
types Of study. general and 
artistic. 
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