L’Escola de Música Municipal Blai Net ofereix aquest servei a
nens i nenes amb altres capacitats, els quals poden trobar-se,
amb més dificultats per a l’aprenentatge i la participació.
Música per a tothom
Música per a tothom és el principi bàsic que regeix el projecte
educatiu de la Escola Municipal de Música Blai Net.
Obrir l’Escola de Música a totes les persones/ alumnes és
alhora una manera de garantir l’accés universal a la formació
artística, i una oportunitat per a fer gaudir dels beneficis de
l’educació musical a uns col·lectius que tradicionalment n’han
quedat exclosos.
La inclusió dels nens i nenes amb altres capacitats a l’Escola de
Música es realitza per diferents vies, sempre afavorint la seva
participació , i vetllant per la plena integració de tots els alumnes
de l’escola en les activitats de grup. La diversitat està entesa, a
la Blai Net, com a element enriquidor i cohesionador, el qual
contribueix a millorar la qualitat de l’aula i del centre.
A qui va adreçada l’Aula de Musicoteràpia i altres capacitats
L’aula va dirigida a tot tipus d’alumnat amb altres capacitats. Els
objectius que ens plantegem, a més dels musicals, són el
desenvolupament d’aspectes com l’atenció, la memòria, la
socialització, el desenvolupament de l’esquema corporal...

Com es fa?
Inclusió en el programa de Sensibilització Musical
El programa de Sensibilització Musical, adreçat a nens i nenes
de 4 a 7 anys, es basa en una pràctica eminentment sensorial i
corporal de la música. En aquest programa, la inclusió dels nens
i nenes amb altres capacitats es fa de manera directa, sense
una adaptació curricular especial ni amb personal de suport, tot i
que hi ha un seguiment periòdic per part de la responsable de
l’aula de musicoteràpia.
Aula de Musicoteràpia
L’Aula de Musicoteràpia actua com a aula d’acollida, per tal de
dissenyar un itinerari individual adaptat a cada persona a
l’Escola. Durant aquest primer període es treballen continguts
propis de la Musicoteràpia, però amb l’objectiu de valorar i
potenciar les capacitats dels nens i nenes participants.
Aquesta acollida troba continuïtat en dues vies possibles, a les
quals es treballa l’adaptació de l’alumne i l’ alumna tant a través
de sessions individuals com grupals dividides en diferents
etapes i que desemboquen en una forma determinada de
participació de l’alumnat a la vida escolar:
Via d’adaptació: s’atenen alumnes escolaritzats en centres
educatius especials u ordinaris amb programes d’integració.
L’objectiu proposat és que, en finalitzar el procés, es puguin
integrar a l’oferta educativa del centre, ja sigui aprenent un
instrument o participant en algun grup instrumental o coral, i
sense personal de suport.
Via d’atenció individualitzada: programa amb alumnat que
requereix una atenció més personalitzada, i que generalment
estan escolaritzats en centres d’Educació Especial. Finalitzat el
procés, aquests/tes alumnes passen a rebre sessions de
musicoteràpia de grup, o a formar part d’algun grup instrumental
ò coral.
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