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Per comen~ar 

La importancia de I'educació per al desenvolupament de les genera
cions joves és un tema comentat permanentment en tots els mitjans de co
municació. No em refereixo només a I'intercanvi especialitzat, als informes 
de congressos i seminaris que es porten a terme, de manera constant, 
arreu del món. Els mitjans de comunicació de que parlo són la radio, la te
levisió, els diaris; i tots, assenyalen repetidament els valors i la imprescin
dibilitat de I'educació de tots els éssers humans en el món contemporani. 

Aquesta proposta, que es du a terme de mica en mica i en la mesura 
que és possible en les diferents organitzacions i als sistemes educatius 
deis diversos paIsos del món, implica la presa de consciencia, la discus
sió constant, respecte a qué i com ha de ser ensenyat en les diverses mo
dalitats i en els diferents nivells educatius. Em refereixo sempre a I'educa
ció general: el capítol deis ensenyaments especialitzats o professionals 
mereixera alguna referencia explícita més endavant, en aquest mateix tre
ball, tot i que és un tema específic que necessita un tractament especia
litzat. 

Qué ensenyar, implica la selecció d'arees o de disciplines d'estudi. És 
a dir, camps específics de continguts el domini deis quals la societat con
sidera necessari i que, per tant, és convenient d'ensenyar en I'ambit deis 
ensenyaments generals, per tal de dotar de coneixements considerats ba
sics a tots els seus integrants. 

En la societat actual, ja ningú posa en dubte la necessitat de coneixer 
-sabent lIegir i escriure- la Ilengua o les lIengües maternes, o bé la im-
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prescindibilitat de I'aprenentatge de les operacions aritméticlues fonamen
tals. Avui en dia, la importancia de la tecnologia informatitzada s'uneix, 
com a aprenentatge important, al domini requerit de les técniques de la 
lectoescriptura deis idiomes de la comunicació. 

En aquestes discussions, que es defineixen com opcion3 serioses i fo
namentades correctament, es qüestiona la necessitat i la conveniéncia de 
la inclusió deis diversos Ilenguatges de I'art en els projecte~; educatius de 
referéncia. Malgrat I'antiguitat i la validesa de les afirmaciols platóniques 
sobre els beneficis de la diversificació expressiva facilitada per I'exercici 
conscient d'un o de més Ilenguatges artístics per part de tols els habitants 
d'una comunitat donada, el tema se segueix discutint molt, quan es tracta 
de portar auténticament I'exercici apreciatiu i expressiu de les arts a tots 
els membres d'una societat. 

Si es reflexiona sobre el fet que tots els missatges publidtaris presents 
en la quotidianitat -ja sigui al carrer com als mitjans de comunicació
són realitzacions d'una qualitat técnica i estética indubtable pel que fa a 
I'eficiéncia motivadora, per la capacitat de convéncer amb 131 consum con
següent, s'hauria de concloure que només un maneig raonélble d'aquestes 
técniques i de les seves possibilitats expressives o comunicatives pot con
servar en els membres de la comunitat consumidora la pot'Sibilitat d'algun 
ti pus d'acció de filtrat comprensiu del missatge contingut. És a dir, con
servar una mica de I'autonomia de decisió que els sistemes generals d'e
ducació, justament, pretenen desenvolupar en les generac:ions joves que 
omplen les aules deis sistemes generals d'educació. 

Com escollir i sobre quines bases, els qués i els coms artístics que s'
han d'incorporar als continguts educatius generals? Si la pregunta és vali
da en el camp de la formació artística professional, entesl,ada a preparar 
més i millor els artistes d'avui i de dema, tot emfatitzant la identificació i 1'0-
rientació del talent específic, el tema resulta més molest quan ens ocupem 
de les formacions generals. 

El tema de I'educació per a tots, és relativament nou en la história de 
la humanitat. Ens referim al fet que a tots els pa'isos del nr ón, tots els ciu
tadans transitin pels sistemes generals d'educació, amb nivells formatius 
de qualitat suficient per facilitar el desenvolupament de leE possibilitats de 
cada subjecte. Sobre aixó, la psicologia educativa ha exp orat teories i ha 
investigat temes fonamentals de la percepció i de la comJrensió, sempre 
en relació amb els temes de la motivació com a desencaclenant deis ges
tos individuals d'apropiació del contingut d'aprenentatge, que avui definei
xen una garantia raonable de creixement individual. 

Aquestes aportacions han estat enfocades des de la perspectiva de la 
investigació científica aplicada, que anuncia hipótesis, que explora con
crecions, que descarta o confirma. En resum: el camp de I'educació i de 
la renovació educativa esta avalat per la serietat deis eEtudis educatius, 
basats en la investigació aplicada de temes d'educació gl3neral, en els di-
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ferents ti pus de problemes que significa la freqüentació de coneixements 
propis de les diverses branques del cabal cultural acumulat per la huma
nitat. 

Els plantejaments propis deis ensenyaments artístics destinats a la ca
pacitació de tots els ciutadans no són estranys a aquests interrogants i a 
aquestes recerques. En aquest camp, correspon als temes d'ensenya
ments musicals un Iloc particular: la música, art del temps, construcció 
mental fundada en la descodificació de senyals auditius organitzats i re
presentats mentalment. 

També aquí, i des de fa aproximadament trenta anys, es desenvolupa 
d'una manera sistematica la investigació educativa referida als problemes 
de «I'aprendre música", que comporten, si més no, alguns deis interro
gants següents: 

• quina música s'ha d'ensenyar? 

• a qui I'hem d'ensenyar? 

• com s'ha d'ensenyar? 

• quan s'ha d'ensenyar la música i quanta n'hem d'ensenyar? 

Quan intentem fer algunes aportacions sobre aquests temes, en la me
sura i el prop6sit d'aquest article, farem referencia al sector següent: enfo
carem aspectes puntuals d'aquests interrogants a la lIum de la investiga
ció actual més eminent. Comen<;:arem amb una breu descripció del camp 
de la metodologia de la investigació educativa musical. 

Sobre els metodes 

S'han desenvolupat dues grans línies al Ilarg deis trenta anys que hem 
esmentat. 1 És habitual la referencia a la investigació quantitativa i a la qua
litativa com a dos grans grups o tipus de tecniques específiques. 

En la primera categoria s'identifiquen totes les tecniques que, dins del 
camp estricte de la investigació experimental, o entre aquel les observa
cionals, descriptives o comparatives, impliquen la necessitat més o menys 

(1) Ens basem en les aportacions publicades sistematicament a revistes i Ilibres contempora
nis que tracten el tema de I'anomenada educació musical. L'aclariment és oportú ja que el 
camp de la investigació en psicologia, pedagogia i didactica de la música, en general, ha 
de remuntar-se al segle XIX. 
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ineludible de quantifícar dades, analitzant-Ies estadísticamert en molts ca
sos. Técniques propies del món de I'anomenat métode cier tífic, que mol
tes vegades impliquen la formulació d'hipotesis que es demClstren i/o com
proven -en més o menys mesura- mitjanyant percentatgos i interpreta
cions fiables. És imprescindible, en aquests casos, que la rnostra sigui re
presentativa -de manera que garanteixi veracitat- de l'uni'/ers en estudi. 
És habitual, en el camp experimental, que aquestes técniques impliquin la 
utilització de «tractaments» aplicats a grups de control ve(sus grups ex
perimentals: aquest disseny permet controlar variables i aV3.luar relacions 
de causa/efecte o relacions de correlació. 

L'ambit de la investigació qualitativa, que implica també I'estudi des
criptiu i comparatiu, a més deis historics i filosofics, afirma 13. seva fiabilitat 
en la capacitat interpretativa de I'investigador, el qual, moltes vegades, uti
litza técniques de la triangulació en la valoració de les dadns observades. 
Les enquestes i les entrevistes, I'enregistrament que se'n fé. en vídeo o en 
casset, juntament amb la utilització de jutges a cegues, són formes de 
control en úS. 

La investigació-acció, d'importancia significativa en tem3S de didactica 
de la música, és una técnica valuosa, d'incidéncia recent En el camp deis 
ensenyaments musicals. Juntament amb I'estudi de casos, podria ser un 
métode d'utilització important, per a aquells pedagogs musicals novells in
formats de les bondats d'aquesta técnica. Si la utilitzessin acabaria esde
venint una bona eina per avaluar els seus projectes d'inno'¡ació educativa 
amb possibilitats de convalidar intu"icions i fer aportacions en el camp del 
coneixement en aquesta especialitat. 

En qualsevol enfocament que triem -amb aproximaCÍl) al laboratori o 
en un entorn ecologic/naturalista-, hem de cercar sem~re la referéncia 
exacta al tipus de problema que hem d'estudiar, i hem de definir el camp 
d'estudi, explorar en profunditat la bibliografia de referéncia amb els ob
jectius següents: 
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a) Esgotar I'estudi d'allo ja conegut, de les troballe:; en matéria de 
técniques, de dissenys i d'aspectes problematic~ investigats per 
altres col'legues: aquesta etapa permet definir ami) precisió tant el 
problema que es vol investigar com I'enfocamen' técnic que ca
racteritzara el propi enfocament. 

b) Intercanviar informacions amb especialistes en I'area d'estudi, per 
pensar i repensar I'enfocament personal del problema. Intercan
viant idees sobre les técniques més adients per e. I'estudi del pro
blema. Perqué, efectivament, no és el métode el que defineix I'e
lecció del problema que s'ha d'investigar, sinó tot 31 contrario No és 
més valuosa una investigació quantitativa que una de qualitativa, 
el que és valuós per al camp del coneixement és I'aportació feta 
per una investigació implementada correctament a partir d'un pro
blema definit adequadament. 



c) Dissenyar de manera adient els passos que cal seguir en el de
senvolupament de la investigació, tot preveient terminis, grups o si
tuacions d'observació o recollida de dades, identificació i localit
zació de la bibliografia apropiada, instruments o proves pertinents, 
etc. Aquesta etapa pot implicar la consulta amb experts de disci
plines concurrents o complementaries a la de I'investigador, i pot 
incloure I'assessorament d'especialistes en estadística i en in
formatica. És convenient, moltes vegades, i més en el cas de les 
tecniques quantificades, la realització de proves o tests pilots per 
convalidar-los abans d'enfocar les preses de dades definitives. 

La lectura deis savis comentaris escrits pels experts internacionals, au
tors deis diversos capítols del Ilibre Aproximaciones a la investigación en 
educación musical (Kemp, A. (Comp.), 1992) servira d'ampliació de les 
idees ex posad es fins aquí. 

Alguns exemples 

Les preguntes sobre els ensenyaments musicals que hem esmentat an
teriorment, han estat totes objecte de nombroses investigacions -de dife
rent enfocament, segons s'acaba d'assenyalar- al Ilarg deis trenta anys 
de referencia. Pel que fa a aquesta qüestió hem de dir que en el Boletín 
de Investigación Educativo Musical s'aborda, de manera sistematica, la 
publicació d'informes d'investigacions acabades i en curs.2 

Respecte al primer d'aquests interrogants -quina música s'ha d'en
senyar- convé assenyalar que I'obertura en aquesta materia ha estat de
finida, sobretot, per les investigacions deis etnomusicólegs, els quals, en 
explorar el sentit i la validesa cultural de les diverses manifestacions musi
cals del món, han causat una renovació de les consideracions respecte al 
material sonor que ha de ser posat a I'abast del coneixement de les ge
neracions en formació avui a les aules. 

A més, els músics populars, de fort impacte de difusió pels mitjans de 
comunicació, se senten sovint -i per raons ben variad es- interessats en 
aquestes manifestacions musicals d'origen divers, abans considerades 
«exótiques ... Inclouen elements deis diferents idiomes del lIenguatge mu
sical de diferent procedencia, generant una fusió que és de contingut i de 

(2) Butlletí editat, des de 1993, tres vegades I'any, pel Centro de Investigaciones en Educa
ción Musical (CIEM). del Collegium Musicum de Buenos Aires. 
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forma o mecanisme expressiu. Si se suma I'aportació de la tecnologia in
formatitzada, es fa evident I'ampliació de I'oferta possible en matéria d'au
dició musical. 

Els musicólegs, per la seva banda, interessats en I'exploració del pas
sat, estan donant a conéixer revisions i transcripcions de músiques del 
passat a la vegada que restauren informacions sobre els imtruments cai
guts en desús i sobre diferents técniques de la seva execuc ió. 

Enfront d'aquestes circumstancies, investigadors de la pmcepció musi
cal s'han preocupat d'estudiar la forma en qué la percepc ó «organitza» 
els senyals auditius rebuts. James C. Carlsen, per exemple, ha desenvolu
pat una intensa investigació experimental sobre el tema de les expectati
ves: davant deis missatges sonors, com es desenvolupa I'organització 
mental del desenvolupament del fet sonor en la seva evoluci6? Es pot neu
tralitzar el desconcert produ'ft per estructures musicals desconegudes: mú
sica estranya o noves músiques? 

Si s'obtenen nocions ciares sobre aquests temes, a través d'investiga
cions sota control, és possible ajustar I'oferta didactica qUE es proposa a 
I'alumnat de tots els nivells i totes les modalitats deis sistl~mes generals 
d'educació. En realitat -i sobre alguns temes- la investigacio encara ha de 
desvetllar moltes incógnites; un exemple és el tema de les músiques étni
ques, amb significats i funcions própies: pot preparar-se unel persona i ca
pacitar-se per transmetre-Ies, sense la immersió en la situació d'origen? O, 
expressat d'altra manera: és garantia de coneixement d'unE. música étnica 
el fet d'entonar una cangó aIllada de context, funció, significat? Els estudis 
de Patricia Shehan-Campbell (1997) estarien demostrant ell'isc d'aquest ti
pus d'abordatge, que pot pecar de superficialitat. 

L'autora d'aquest treball esta explorant sistematicament aquest tema 
mitjangant un model que pren els parametres acústics del fenomen sonor 
com indicadors permanents de tot missatge sonor. Les S8ves investiga
cions longitudinals en situacions de classes reals en el sistElma d'educació 
general del seu país -algunes publicades (Frega, 1988)- permeten sos
tenir la fiabilitat d'aquesta possible implementació didactica. 

La doctora Jusamara Souza, per la seva banda, s'ente~,ta a explorar la 
influéncia de la quotidianitat en la formació deis joves. LeH relacions pos
sibles entre les músiques populars i académiques són terr,a del seu estu
di que enllaga amb aspectes que enfocarem a continuadó, en el marc 
d'algunes respostes a I'interrogant següent: a qui hem d'Elnsenyar la mú
sica? 

Aquest tema hauria de ser investigat convenientment. Quins són els pa
radigmes de coneixement propis de les diferents situacion!i socioeconómi
ques i culturals que presenta el món contemporani? La lEctura atenta de 
l'lnforme Delors, document produ'ft per la UNESCO després deis estudis 
encomanats a la seva comissió sobre l'Educació en el seqle XXI, sembla
va suggerir una revisió deis vells paradigmes occidentals I'igents durant la 
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major part del segle XX. Semblaria que la noció de "formació basica per 
a tots» hauria de ser revisada pel que fa al volum i al contingut, ja que la 
seva necessitat i importancia és, sens dubte, indiscutible. 

De totes maneres, és evident que un cabal musical sera ensenyat a tot
hom, sobretot tenint en compte I'impacte que aquest art té en la vida con
temporania, i a més, donats els beneficis evidents -producte d'investiga
cions sistematiques- respecte a les possibilitats d'exercitació de I'atenció, 
el desenvolupament de la capacitat de concentració, I'evolució de la dis
criminació auditiva en materia d'altures, timbres i intensitats deis estímuls 
sonors freqüentats, adquisicions educatives que milloren tot el camp per
ceptiu deis subjectes de I'educació. En aquests temes, les investigacions 
de Clifford Madsen (1998) i altres col'laboradors de la seva línia de treball 
són d'una rellevancia indiscutible. 

Reprenent el tema de la quotidianitat (Souza) i de les expectatives 
(Carlsen), pot abordar-se I'estudi sistematic de les preferencies. Efectiva
ment, la repercussió de la vida de cada dia a les tasques d'ensenyament 
escolar sembla sotmesa a la influencia de les modes més variades: «la in
vestigació d'aquests dos vessants sembla demostrar que aquell dilema re
petit tan sovint d'alló que al nen li agradi, no alió que li convé», seria no
més una supersimplificació d'un tema ja prou estudiat, amb evidencies 
operatives d'exits convincents; aquí semblaria que la falta de freqüentació 
sistematica -sobretot a les etapes de formació del professorat- deis re
sultats de la investigació ja publicats, manté el camp deis ensenyaments 
musical s en un cercle viciós de reiteració innecessaria de les mateixes pre
guntes. 

Els enquadraments didactics adients a continguts i respectuosos amb 
les possibilitats d'aprenentatge de cada edat constitueixen un altre interro
gant amb molt sentit practico Aquí, existeixen dues línies metodológiques 
concurrents: els estudis descriptius i comparatius de metodes o sistemes 
d'autor (Jaques-Dalcroze, per exemple) o les exploracions experimentals 
que, portant algunes propostes d'activitats educativomusicals al nivell d'
hipótesis de treball, verifiquen la validesa segons nivells de maduració mit
jangant la implementació d'observacions experimentals. 

L'autora d'aquest article ha dut a terme Ilargues investigacions en amb
dues línies (Frega, 1997), i ha col'laborat en estudis experimentals molt ri
gorosos (Rainbow y Frega, 1978). Altres investigadors han explorat 
aquests camps des de les visions de la creativitat. Per exemple: si es par
Ia de la possibilitat del desenvolupament de la creativitat musical de tots 
els estudiants, que pot ser assolit?, com ho podem estimular? P. Webster i 
M. Vaughan (Díaz, M. y Frega, A. L., 1998) són dos pilars d'aquestes in
vestigacions, en la línia de les quals s'inscriuen les troballes de J. Tillman 
i K. Swanwik, que generen fins i tot, aquests autors, un model evolutiu es
piraliforme d'incalculable valor, suggeridor de seqüenciacions didactiques 
per a I'aprenentatge musical (Henschke, L. i Oliveira, A., 1998). 
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El darrer interrogant que fa referencia a quan i quina quantitat de mate
ria musical hem d'ensenyar, ens permet recordar les publicacions espe
cialitzades (Hargreaves, D., 1998) que, tot explorant la psicologia de la 
música, han desenvolupat investigacions própies -a mé~: de revisions 
d'estudis d'altres autors- i proposen models teórics sobre comprensió i 
conceptualització deis elements de la música. De la lectura d'aquests tre
balls, les dades deis quals haurien de ser integrades en é.lgunes de les 
res postes als interrogants anteriors, podrien deduir-se'n planificacions 
didactiques valides i sostenibles. 

Un camp significatiu d'investigació, veritable síntesi del!; enfocaments 
que fins ara hem anunciat, és el que fa referencia a la form3.ció deis nous 
docents, formació que resulta indispensable davant deis di"ersos desafia
ments educativomusicals. En realitat, les conclusions d'alló ja explorat en 
aquest tema semblen apuntar a la necessitat de revisar en profunditat la 
formació deis docents de música, tant la d'aquells que es rrouen en la for
mació general, com d'aquells que han d'impartir I'ensenyarrent en instituts 
especialitzats en música, ja siguin reglats o no. 

Al tret indispensable d'idone'itat musical, que ha de se' garantit, hem 
d'afegir-hi el nivell d'idone'itat pedagogicodidactica també indispensable, 
que passa per processos de forma ció seriosos, experiencia s, fonamentats 
en la investigació, connectats practicament amb les realitats educatives 
própies del nivell pel qual s'esta concretant la capacitació, i oberts a la re
qualificació periódica. En aquest camp, les tasques d'inVE!stigació de H. 
Price (1998), per exemple, han permes proposar ajustaments per a la im
plementació de les practiques docents que potencien la ~:eva efectivitat. 
Les reflexions de J. Grashel, per la seva banda, resultat oe les seves in
vestigacions, han aclarit el rol del coneixement deis resulta:s de la investi
gació formal en la formació deis docents. 

Per altra banda, la planificació i I'avaluació també són arees on la in
vestigació sistematica -enquadrada en ambdós vessans, quantitatiu i 
qualitatiu- aporta elements sólids de judici. A. Oliveira i L. Henshke estan 
portant a terme un estudi longitudinal que consisteix en I'aplicació, sota 
control, d'un model curricular: són dades que, segurament, aclariran punts 
d'interrogació molt importants en aquests aspectes. 

Finalment, i deixant moltíssims temes oberts per a la clJriositat del lec
tor, les investigacions sobre el desenvolupament evolutiu en les adquisi
cions musicals ja publicades constitueixen un cos documental de valor in
calculable. N'assenyalem només dos: P. Moog i G. Welsh (I-Iargreaves, op. 
cit.). Moog va desenvolupar a Alemanya analisis profundes d'assoliments 
musicals en una mostra de nens molt nombrosa i amb un seguiment molt 
prolongat, sota control s ajustats: com construeix el nen observat la noció 
«intu'itiva» de ritme, o de melodia, o de caracter. Amb aquE,st estudi, Moog 
aclareix les expectatives que s'han de formular en una situació d'iniciació 
musical, ja sigui a I'aula general o a I'aula especialitzada. 
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Per altra banda, Welsh amb col'laboradors seus han explorat el desen
volupament maduratiu de la veu cantada, en tessitura, técniques de respi
ració i d'emissió, característiques deis repertoris, entre altres punts. 

Per concloure 

S'ha recorregut un camp ben ampli del tema de I'epígraf, tot intentant 
un enfocament que resulti motivador i orientador per al lector interessat. 
L'autora creu sincerament que si no s'aconsegueix el desenvolupament de 
les capacitats, deis coneixements i d'aquelles actituds propies de I'investi
gador, en els professionals de I'educació musical, poca cosa es podra fer 
en matéria d'ensenyaments musicals. 

Probablement, i per raons d'interessos i de possibilitats, I'ideal fóra que 
les institucions i els centres de formació de músics i pedagogs comptes
sin amb equips d'investigadors, integrats per docents amb problemes es
pecífics, i especialistes que dissenyen propostes d'investigació sistemati
ca adients. 

En qualsevol cas -a partir de la lectura i de I'estudi de I'abundant bi
bliografia sobre I'especialitat de qué avui en dia disposem, tant en suport 
de paper com informatic- I'autora es permet afirmar que no s'hauria de 
seguir confiant en la mera transferéncia de triomfs personals més o menys 
exitosos, fonamentats habitualment en la intu'ició didactica, per formar a 
noves cohorts d'educadors musicals. S'hauria de partir d'aquests coneixe
ments practics, per tal de solucionar-los, causalment i correlacionadament, 
per poder extrapolar-ne les dades obtingudes per tal de poder-les aplicar 
en d'altres situacions. Aquesta tasca de convalidació és propia de I'ús de 
la investigació sistematica. 

A més, s'hauria d'aprofitar el coneixement que tenim deis trets caracte
rístics de I'aprenentatge huma en qué I'emoció i la motivació tenen una re
lIevancia molt important, i sobre I'exercici de la lIibertat i la facultat d'esco
Ilir. Són els grans de I'educació contemporania, que es donen en I'ambit 
deis ensenyaments musicals, sobre els quals hi ha estudis i investigacions 
acumulades i publicades. 

Sembla que només és una resolució de sentit comú el fet d'aprofitar 
aquest enorme bagatge de coneixement específic acumulat sobre aspec
tes diversos deis ensenyaments musicals. 
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En este artículo la autora 
aborda el campo de las en
señanzas musicales desde 
la reflexión psicopedagógi
ca y didáctica. Propone en
foques sobre las metodolo
gías de investigación posi
bles y frecuentes en esta 
especialidad, aportando 
elementos de juicio sobre la 
aplicabilidad de la explora
ción cualitativa y/o cuantita
tiva de varios interrogantes 
propios de la formación mu
sical en los ámbitos educa
tivos general y artístico, en
fatizando la necesidad im
periosa de desenvolver este 
conocimiento entre los for
madores de formadores 
musicales. 

Abstracts 

Dans cet article, f'auteur 
envisage le champ de f'en
seignement musical en 
partant d'une réflexion pys
chopédagogique et didac
tique. Elle propose des 
far;ons d'envisager les mét
hodologies de recherche 
possibles et fréquentes 
dans celte spécialité, et 
apporte des éléments de 
jugement sur f'applicabilité 
de f'exploration qualitative 
et/ou quantitative de plu
sieurs questions propres ¿ 
la formation musicale dans 
les secteurs éducatifs, gé
néral et artistique, en met
tant I'accent sur le besoin 
impérieux de diffuser celte 
connaissance parmi les for
mateurs de formateurs mu
sicaux. 

In this article the author 
considers the area of mu
sic education from a tea
ching and educational psy
chology perspective. Ways 
of approaching both poten
tial and common research 
methods in this area are 
proposed and the applica
bility of qualitative and/or 
quantitative study to seve
ral questions central to mu
sic education -in both ge
neral and artistic teaching 
contexts- is discussed. 
Emphasis is placed on the 
urgent need to develop this 
knowledge among those 
who train music trainers. 
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