
2. Competència artística i cultural

La competència artística i cultural és un complement necessari de la competència
comunicativa i com a tal, cabdal per al desenvolupament de la ciutadania, crítica i
solidària, de la nova societat del segle XXI. Aquesta competència suposa conèixer,
comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i
artístiques, tradicionals o no, utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i
considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. A més, és saber crear amb
paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines
tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la
realitat que facilitin l'actuació de la persona per viure i conviure en societat. Tot i
que es pot relacionar especialment amb àrees i de l'educació artística, d'alguns
camps de les ciències socials o la literatura, és una competència interdisciplinària
que cal tenir en compte i desenvolupar en les activitats de totes les àrees i en la
vida del centre escolar.

Apreciar el fet cultural en general, i el fet artístic en particular, porta implícit disposar
d'aquells coneixements, procediments i actituds que permeten accedir a les seves
diferents manifestacions, així com capacitats cognitives, perceptives i comunicatives,
sensibilitat i sentit estètic per a poder comprendre-les, valorar-les, emocionar-se i
gaudir-les.

Aquesta competència implica posar en joc habilitats de pensament divergent i
convergent, ja que comporta elaborar idees i regular sentiments propis i aliens;
trobar fonts, formes i vies de comprensió i expressió; planificar, avaluar i ajustar els
processos creatius necessaris per aconseguir uns resultats, ja  sigui en l'àmbit
personal com en l'acadèmic. Es tracta, per tant, d'una competència que facilita tant
expressar-se i comunicar-se com percebre, representar, comprendre i enriquir-se
amb diferents realitats i produccions del món de l'art i de la cultura considerat en el
sentit més ampli del terme.

Requereix posar en funcionament la iniciativa, la imaginació i la creativitat per
expressar-se mitjançant codis artístics i, en la mesura que les activitats culturals i
artístiques suposen en moltes ocasions un treball col·lectiu, disposar d'habilitats de
cooperació, i tenir consciència de la importància de donar suport i apreciar les
iniciatives i contribucions d'altri en la consecució del resultat final.

La competència creativa artística i cultural ha de mobilitzar, també, el coneixement
bàsic de les principals tècniques, recursos i convencions dels diferents llenguatges
artístics, així com  de les obres i manifestacions més destacades del patrimoni
cultural, de manera especial el de la cultura tradicional. A més, comporta identificar la
importància representativa, expressiva i comunicativa que els factors estètics han
tingut i tenen en la vida quotidiana de la persona i de les societats.

Implica igualment una actitud d'estima de la creativitat implícita en l'expressió
d'idees, experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics, com la
música, la literatura, les arts visuals i escèniques, o de les diferents formes que
adquireixen les anomenades arts tradicionals populars. Exigeix també valorar el
diàleg intercultural i la defensa de la llibertat d'expressió en un marc de respecte i
empatia per les persones.

En síntesi, el conjunt de destreses que configuren aquesta competència es refereix a:
l'ús d'aquells recursos de l'expressió i representació que faciliten la realitzac ió de les



creacions individuals i socials; el coneixement bàsic de les diverses
manifestacions culturals i artístiques i l'habilitat per apreciar i gaudir amb l'art i
d'altres manifestacions culturals; l'aplicació d'habilitats de pensament divergent i de
treball col·laboratiu; una actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat
d'expressions artístiques i culturals; el desig i voluntat de cultivar la pròpia capacitat
estètica i creadora; i, finalment, un interès per participar en la vida cultural i per
contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic, tant de la pròpia
comunitat, com de les altres comunitats i cultures, de manera especial aquelles a
les quals pertanyen persones de l'entorn del centre educatiu.


