LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL
Finalitat de l’assignatura
El llenguatge i la pràctica musicals concep com una continuació de la formació
musical rebuda durant l’ensenyament obligatori, que permet ampliar, desenvolupar i
aplicar, amb autonomia i en diferents contextos, els coneixements i capacitats que
contribueixen a l’adquisició d’una cultura musical sòlida.
El llenguatge musical, com a acte comunicatiu, se situa en la base de la pràctica
musical, tant individual com en grup. Aprofundir en el seu coneixement possibilita una
major capacitat d'expressió, augmenta la capacitat de gaudir de la música en tots els
seus aspectes i permet acostar-s'hi amb un criteri ampli, i afavorir la visió crítica i la
comprensió d'altres cultures musicals, a més de la nostra.
La matèria té una doble vessant: per una banda, la progressió en el coneixement
dels elements morfològics i sintàctics del llenguatge musical i, per l’altra, el
desenvolupament de la capacitat d’interpretació i de la creativitat.
Les finalitats de la matèria són diverses i abasten el coneixement i la pràctica de
les destreses musicals, el cant i la interpretació instrumental, l’escolta significativa i la
creació, i la dimensió estètica, social i cultural del fet musical. Els alumnes han de poder
prendre decisions davant situacions molt diverses: participar en projectes
artisticomusicals, donar la seva opinió amb esperit crític i saber valorar l'esforç en
relació amb els resultats. Aquests aspectes tan importants han de tenir el seu propi espai
dins la programació de la matèria, s'han de fer palesos i s'han de poder avaluar, no com
una competència a assolir a llarg termini, sinó com a part d'un procés de millora que cal
observar i incentivar. La motivació compartida, la constància, la pràctica, tant individual
com en grup, el gust estètic i la comprensió de l'exigència dalt de l'escenari s'aniran
construint des d'aquesta base. La pràctica musical en grup potencia l'autoestima dels
alumnes, els quals prenen consciència del paper decisiu que tenen individualment i amb
tot el grup. L’esforç, el respecte, la participació, el compromís, les habilitats socials,
l’atenció, la memòria, la constància, la presa de decisions compartida, la negociació
constant durant el procés i reflexió crítica, l’esperit emprenedor... treballats des
d’aquesta àrea són valors fonamentals en la societat d’avui.

