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A partir de mi interés por la educación musical, planteé esta investigación bajo la hipótesis que la escuela la 

promueve y la fomenta durante la etapa de Educación Primaria, considerando que la música beneficia el 

aprendizaje y favorece  el desarrollo integral de las niñas y los niños. 

Esta investigación se aproxima al concepto de inteligencia y profundiza sobre la Teoría de las inteligencias 

múltiples, y en concreto, la inteligencia musical. Para incorporar, a continuación, las evidencias que, 

recientemente, nos ofrece la neurociencia en torno al desarrollo cerebral, el aprendizaje y los procesos 

musicales. Se estudia el binomio “música y emociones” y cómo la escuela puede promoverlas. Para adentrarse, 

posteriormente, en la concreción a nivel curricular y a nivel de aula. Este marco teórico se complementa y 

contrasta con un extenso trabajo de campo, basado, por una parte, en entrevistas a maestras/os, profesorado de 

los primeros cursos de ESO y formadores, con la finalidad de conocer su experiencia con la educación musical; y 

por otra parte, se han realizado y analizado formularios dirigidos a familias y alumnos con el objetivo de recoger 

su opinión entorno al aprendizaje musical. Finalmente, se ha diseñado una actividad práctica para realizarla con 

alumnos del ciclo superior de Primaria. 

Los fundamentos teóricos y el trabajo de campo han puesto de manifiesto que la educación musical beneficia el 

desarrollo emocional, social y cognitivo del alumnado. A su vez, se ha verificado que la escuela no la fomenta lo 

suficiente para obtener todos los beneficios que la Neurociencia, la Psicología y la Pedagogía suscriben. 

Based on my interest in music education, I proposed this research under the hypothesis that the school promotes 

and encourages it during the Primary Education stage, considering that music benefits learning and favors the 

integral development of girls and boys. 

This research approaches the concept of intelligence and delves into the Theory of multiple intelligences, and 

specifically, musical intelligence. To incorporate, below, the evidence recently offered by neuroscience regarding 

brain development, learning and musical processes. The binomial "music and emotions" and how the school can 

promote them is studied. To later delve into the concretion at the curricular level and at the classroom level. This 

theoretical framework is complemented and contrasted with an extensive field work, based, on the one hand, on 

interviews with teachers, teachers of the first courses of ESO and trainers, in order to know their experience with 

music education; and on the other hand, forms addressed to families and students have been made and analyzed 

in order to collect their opinion about musical learning. Finally, a practical activity has been designed to be carried 

out with students from the upper cycle of Primary.   

The theoretical foundations and field work have shown that music education benefits the emotional, social and 

cognitive development of students. At the same time, it has been verified that the school does not encourage it 

enough to obtain all the benefits that Neuroscience, Psychology and Pedagogy subscribe to. 
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INTRODUCCIÓ 

Tota la meva vida he tingut clar que quan arribés a Batxillerat faria un Treball de Recerca 

relacionat amb la música. El motiu és perquè des de ben petita, amb sis anys, vaig començar la 

formació elemental en una escola de Música autoritzada i, amb dotze anys, vaig superar una 

prova d’accés per poder accedir al Grau Professional. Fins ara, he estat estudiant música. 

Podríem dir que la música m’ha anat acompanyant durant tots aquests anys. La meva etapa de 

batxiller està coincidint amb estudis professionals de música en un conservatori. Durant aquest 

curs 2020-2021, curso sisè de Grau Professional a l’especialitat de piano i finalitzo aquests estudis 

professionals al conservatori de Palafrugell. 

Si he de relacionar la meva recerca del Batxillerat amb els estudis que realitzaré posteriorment, el 

meu interès vincula amb la intenció de cursar el Grau de Pedagogia. És ben cert que abans de 

decidir-ho he volgut ser moltes coses. Des de ben menuda, sempre he volgut ser professora i, fins 

fa poc, volia estudiar Filologia Catalana. A la visita realitzada al febrer del 2020 per conèixer 

l'oferta formativa de la UAB,  vaig assistir a dues xerrades molt diferents. Vaig sortir d'allà amb el 

convenciment que havia topat amb el que realment vull estudiar: Pedagogia. A més, la meva mare 

ha estudiat aquesta carrera i m’interessa molt. 

He de defensar que la recerca que he triat és interessant i pot aportar elements de reflexió per a 

millorar a les aules. De forma general, l'escola no dona gaire importància a la música. Molt sovint 

hem sentit anomenar-la com a una de les "tres maries", juntament amb l'Educació física i la 

Plàstica. Darrerament, i d'una forma específica durant la crisi de la Covid, la música ha estat el 

refugi per a aquests moments tan complexos, per atorgar-li beneficis en tots els sentits. 

La hipòtesi plantejada com a punt de partida i d’estudi d’aquest treball de recerca és la següent: 

L’educació musical és un benefici per a l’aprenentatge que fomenta l’escola durant l’etapa de 

Primària amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament integral de les nenes i dels nens.  

Els objectius principals que vull assolir són: 

1. Aprofundir en el concepte d’intelꞏligència, entendre la Teoria de les intelꞏligències múltiples de 

Gardner, i en especial, el que comporta la intelꞏligència musical. 

2. Documentar-me i comprendre, a partir de les aportacions més recents realitzades per la 

Neurociència, com l’educació musical incideix en el desenvolupament dels processos cognitius, 

en definitiva, com la música beneficia al nostre cervell, entès com l’òrgan principal de 

l’aprenentatge. 

3. Entendre com els processos musicals faciliten el treball de les emocions i afavoreixen les 

relacions interpersonals i les habilitats socials.  
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4. Conèixer el currículum de Primària en relació a la matèria de música: ordenació, competències, 

dimensions, continguts i orientacions metodològiques. 

5. Recollir i analitzar l’experiència a l’escola de mestres de Primària que imparteixen la matèria de 

música en diferents centres (públics, concertats i privats) amb la finalitat de comparar la seva 

realitat educativa amb el que s’ha recollit en el marc teòric, d’una banda; i d’una altra, constatar 

quina és la seva valoració entorn a l’educació musical i el paper i la funció que aquesta té a 

l’escola.  

6. Reunir i estudiar l’experiència a l’institut de professors que imparteixen en els primers cursos de 

l’ESO la matèria de música, amb la intenció de plasmar la seva opinió al voltant de les 

competències musicals i la motivació pels aprenentatges musicals amb els que arriben els 

alumnes a l’Educació Secundària Obligatòria.  

7. Entrevistar a formadors de mestres de Primària d’educació musical, per conèixer què es 

prioritza en la formació inicial dels futurs mestres, i com aquests, una vegada estan exercint, 

s’interessen per la formació permanent en la matèria de música. 

8. Conèixer l’opinió de les famílies i dels alumnes sobre la importància que l’escola dona a la 

matèria de música, recollint les seves experiències, valoracions i propostes de millora. 

9. Dissenyar i portar a la pràctica en una aula de Primària, una activitat musical que em permeti 

experimentar i valorar aspectes i competències documentades en la recerca. 

Tots aquests objectius han de conduir-me a comprovar la hipòtesi general de la meva recerca, i 

ajudar-me a constatar quin és el paper i la funció que, actualment,  té l’educació musical, a les 

nostres escoles, vista per mestres, formadors, mares, pares i alumnes. 

Per a realitzar tota aquesta recerca utilitzaré diferents fonts documentals. Per una banda, em 

documentaré amb llibres, articles de revistes i publicacions específiques, documents publicats 

d’internet i material multimèdia que em facilitin elaborar el marc teòric; per una altra banda, i amb 

la intenció de recollir dades objectives sobre la realitat de l’educació musical a l’escola, realitzaré 

amb l’eina Google Forms uns qüestionaris adreçats als alumnes i a les famílies, elaboraré unes 

preguntes per entrevistar a mestres, professors/es i formadors/es, analitzant, posteriorment, les 

seves respostes,  i per últim, dissenyaré una activitat pràctica amb la intenció de poder-la dur a 

terme a l’escola.  

Totes aquestes eines, fonts i instruments seran la base i el referent per a desenvolupar la meva 

recerca.  
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METODOLOGIA 

Aquest treball d’investigació combina la recerca bibliogràfica amb el treball de camp. La recerca 

bibliogràfica m’ha permès elaborar una primera part més teòrica i ha estat, a la vegada, el punt de 

partida per a dissenyar una segona part formada pel treball de camp i més pràctic. Els dos blocs, 

marc teòric, d’una banda, i marc pràctic, d’una altra, tenen la finalitat de donar resposta als 

objectius plantejades a la hipòtesi general.  

Per poder redactar el marc teòric, he fet una recerca d’informació extensa. Tota aquesta 

informació l’he extret llibres publicats sobre les intelꞏligències múltiples, sobre la neurociència i les 

seves aportacions al món educatiu, d’articles de revistes específiques de Pedagogia i Psicologia 

educativa i buscant als cercadors d’internet Google i Google Scholar. El cercador Google Scholar, 

m’ha permès trobar articles més científics, com per exemple, la divulgació de la neurociència i 

l’aprenentatge, publicacions sobre les intelꞏligències múltiples i articles sobre el benefici de 

l’educació musical. També, per poder elaborar el bloc del currículum, m’he documentat amb la 

web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya on es recullen les instruccions i 

les orientacions sobre l’ensenyament de la música a l’Educació Primària.  

En relació amb la part pràctica, he preparat dos Formularis de Google, un adreçat a mares i pares, 

amb una mostra final de 325 persones i on es pretén conèixer la seva opinió respecte a l’educació 

musical que reben o han rebut els seus fills en l’etapa de Primària; i un segon, dirigit als alumnes 

amb edats compreses entre els 11 i els 20 anys,  amb un total de 185 enquestats, i amb l’objectiu 

de conèixer quins aspectes van treballar a la matèria de música a l’escola i quina importància li 

donen o donaven a l’educació musical. En l’anàlisi he fet servir el recurs del Word Cloud per 

sintetitzar amb aquesta eina les múltiples respostes que havien donat els enquestats en les 

preguntes obertes. D’aquesta manera amb el núvol de paraules hi queden representades les 

respostes més repetides i significatives. 

Per una altra banda, s’ha preparat una relació de preguntes per dur a terme un total de set 

entrevistes amb mestres de Primària i professors/es de Secundària de centres públics, concertats i 

privats amb la finalitat d’apropar-me a la pràctica educativa de l’educació musical i conèixer la 

situació de la música a l’escola des de la visió d’aquests professionals. 

També s’han elaborat i seleccionat un seguit de preguntes més específiques per a entrevistar a 

dos formadors de mestres, una professora que ha impartit docència a la UdG en el Grau de 

Mestre de Primària; i un professor que imparteix formació permanent entre els mestres en actiu 

que opten per actualitzar els seus coneixements en el món educatiu i la música. 
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Donada la crisi sanitària provocada pel COVID-19 les entrevistes s’han hagut de realitzar de forma 

online, emprant la plataforma Google Meet. 

Per últim, s’ha dissenyat una activitat pràctica per a experimentar els processos musicals amb el 

treball de les emocions, amb la finalitat d’implementar-la en una aula del cicle superior de 

Primària. A banda del disseny, de la redacció dels objectius, de les activitats i dels materials que 

impliquen a aquesta pràctica, ha estat necessari emprar l’aplicació digital Clideo per a preparar 

l’audio de les melodies i de les músiques seleccionades.  
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FONAMENTS TEÒRICS  

1. DEFINICIÓ I EVOLUCIÓ DEL CONCEPTE D’INTELꞏLIGÈNCIA 

La paraula Intelꞏligència procedeix del terme llatí intelligentĭa. És la capacitat d’entendre, saber, 

raonar, resoldre problemes i aprendre. 

Des de la Psicologia, s’entén com a capacitat cognitiva i com el conjunt de funcions cognitives tals 

com la memòria, l’associació i la raó. 

El concepte d'intelꞏligència ha anat evolucionant al llarg de la història:  

El primer en conceptualizar-la va ser Ebbinghaus al 1885 definint-la com la capacitat d’adaptar-se 

a noves situacions. Posteriorment, Binet (1905) li atorga qualitats formals com la memòria, 

l’atenció i li atribueix característiques com la comprensió i la invenció. A més, Binet, juntament 

amb Theodore Simon van dissenyar un qüestionari per saber les dificultats que tenien els seus 

alumnes. 

Uns anys més tard, Wilheim Stern va perfeccionar el concepte d’edat mental de Binet, on ell 

dividia l’edat mental per l’edat cronològica i multiplicant el resultat per una constant per poder 

obtenir el nostre quocient intelꞏlectual (QI) 

Una altra teoria és la de Thurstone (1938) on es distingeixen diverses habilitats que tenen 

independència entre si: la fluïdesa verbal, la comprensió verbal, la habilitat numèrica, la rapidesa 

de percepció, la capacitat de visualització espacial, la memòria i el raonament. 

Guilford entre el 1956 fins al 1988 va establir tres dimensions separades i independents entre si 

formades per continguts, operacions i productes. Els continguts són les dades, és a dir, la 

informació; les operacions es refereixen a un conjunt de processos realitzats per l’organisme per 

tal de transformar la informació entrant en una altra informació sortint. En altres paraules, està 

relacionat amb el processament de la informació del contingut, per tal de generar productes en 

forma de reaccions mentals o físiques. I els productes són el resultat de l’aplicació d’una operació 

a un contingut determinat. 

Al 1983, Howard Gardner va proposar la Teoria de les Intelꞏligències Múltiples, on la intelꞏligència 

és entesa com un conjunt de capacitats bio-psicològiques diverses, diferents i independents però 

que funcionen conjuntament. Aquesta teoria engloba vuit intelꞏligències. 

Una de les teoria més recents és la de Sternberg (1985). La teoria que va proposar és la teoria 

triarquica de la intelꞏligència. Sternberg considera que la intelꞏligència està basada en tres 

categories: componencial (mecanismes cognitius que ens permeten fer tasques intelꞏligents, 
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experiencial (ens permet fer noves tasques fent-ho de la forma adequada) i contextual (capacitat 

per resoldre problemes, adaptar-se, modificar o triar un ambient nou).   

En aquest treball de recerca, desenvoluparé amb més detall les aportacions de Gardner i 

Sternberg i Feuerstein per la vinculació que tenen amb la música i l’educació musical. 

Totes aquests conceptes i definicions han tingut moltes controvèrsies i són motiu de moltes 

investigacions.  

En l’actualitat, la definició d’intelꞏligència més acceptada i consensuada és la següent: La 

intelꞏligència és un conjunt d’habilitats cognitives i de comportament que es poden adaptar 

eficaçment als entorns físics i socials. Inclou la capacitat de resoldre problemes, planificar, pensar 

de forma abstracta, comprendre idees complexes i aprendre de l’experiència. No té coneixements 

ni habilitats específiques, sinó una habilitat cognitiva general, que inclou capacitats específiques. 

Si es fa un anàlisi d’aquesta definició, es podria concloure que es contradiu amb la Teoria de les 

Intelꞏligències Múltiples, que parla de forma explícita d’intelꞏligències independents que poden 

interrelacionar-se entre elles. 

La intelꞏligència és diferent al llarg de la vida d’una persona (desenvolupament ontogenètic) i 

també és igual al llarg de l’evolució d’una espècie (desenvolupament filogenètic). Si es pren amb 

consideració el concepte d'intelꞏligència com un aspecte dinàmic i canviant al llarg de la vida d’un 

ser humà entendrem la importància de les experiències, educació i formació en la trajectòria vital 

d’una persona (bebè, infant, adolescent, adult, vellesa). 
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2. TEORIA DE LES INTELꞏLIGÈNCIES MÚLTIPLES 

La Teoria de les Intelꞏligències Múltiples és un model que va proposar al 1983 el psicòleg americà 

Howard Gardner. Al llarg de la seva trajectòria professional, el mateix Gardner ha anat incorporat 

més aportacions i investigacions al voltant de les múltiples intelꞏligències. 

En aquesta Teoria, la intelꞏligència és entesa com un conjunt de capacitats bio-psicològiques 

diverses, diferents i independents però que funcionen conjuntament. 

Howard Gardner va presentar el 1983 el llibre Estructures de la ment: la teoria de les 

intelꞏligències múltiples. En aquesta publicació es recull l’essència de les múltiples intelꞏligències, 

formada inicialment, per set intelꞏligències. Posteriorment, es va incorporar la intelꞏligència 

naturalista. Actualment, la teoria de les IM la conformen aquestes vuit,  tot i que, “existeix la 

possibilitat de contemplar altres tipus d’intelꞏligència com l’existencial o la pedagògica” (GARCÍA; 

MALDONADO, 2017: 452).  

Tots tenim les vuit intelꞏligències però amb diferents nivells, diferents velocitats i amb 

diferents presències. Totes es poden desenvolupar però fins a un cert nivell, no hem de 

pretendre ser els millors i arribar a totes les intelꞏligències al màxim perquè és impossible. A mode 

de resum, aquestes serien les vuit intelꞏligències: 

- Intelꞏligència lingüística: És la capacitat d’entendre i utilitzar el propi idioma. 

- Intelꞏligència lògico-matemàtica: És la capacitat d’entendre les relacions abstractes. 

- Intelꞏligència espacial: És la capacitat de percebre la colꞏlocació dels cossos a l’espai i 

orientar-se. 

- Intelꞏligència corporal i cinètica: És la capacitat d’utilitzar l’habilitat de coordinació dels 

moviments corporals. 

- Intelꞏligència musical: És la capacitat de percebre i reproduir la música. 

- Intelꞏligència intrapersonal: És la capacitat d'entendre's a si mateix i controlar-se. 

- Intelꞏligència interpersonal: És la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre i saber-lo tractar. 

- Intelꞏligència naturalista: És la capacitat de detectar, diferenciar i categoritzar els aspectes 

vinculats a l’entorn.  

El desenvolupament de les múltiples intelꞏligències depèn, principalment, del tipus d’educació i de 

l’entorn en el que la persona es desenvolupi. Aquesta premissa és molt rellevant per a aquest 

treball d’investigació, d’una banda, de forma general, i una d’altra, d’una forma més centrada en 

com el nostre sistema educatiu i l’escola fomenta la intelꞏligència musical. 
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En les posteriors investigacions que Gardner ha continuat realitzant, ha incorporat el concepte de 

les “cinc ments múltiples”. Assenyala la importància de desenvolupar des de l’escola cinc tipus 

de ment per a assegurar-se que s’estan afavorint i contemplant totes les intelꞏligències múltiples.  

Gardner (2008) menciona des d’una vessant cognitiva, tres tipus de ment: la ment disciplinada, la 

ment sintètica, la ment creativa,; i des d’una vessant emocional, refereix dos tipus de ment: la 

ment ètica i la ment respectuosa. A mode d’esquema aquestes serien els fonaments de les cinc 

ments múltiples: 

CINC MENTS MÚLTIPLES 

Tipologia de ments múltiples Característiques A la pràctica 

 

Ments 

cognitives 

 

Ment disciplinada 

L’especialització en una matèria 

o tema requereix de pràctica, 

dedicació i estudi. Solꞏlicita alts 

nivells de disciplina. 

Aprendre a tocar un 

instrument. 

Ment sintètica 

Capacitat per extreure 

informació concreta per a donar 

resposta a una demanda i/o 

resoldre una tasca. Solꞏlicita alts 

nivells de síntesi i adequació. 

Extreure informació i 

selectiva de mitjans digitals. 

Ment creativa 

Capacitat de donar resposta de 

forma genuïna. 

Elaborar alternatives i 

propostes de resolució a 

problemes. 

Ments 

emocionals 

Ment ètica Capacitat moral i basada en 

valors ètics i inclusius basats en 

el respecte per un mateix i els 

demés. 

Consciència i gestió 

emocional, empatia, 

habilitats socials. 
Ment respectuosa 

Taula: Cinc ments múltiples. Font: Elaboració pròpia 
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L’objectiu és que l’escola, amb les seves propostes, doni la possibilitat a l’alumnat de 

desenvolupar de forma completa les cinc ments múltiples. Gardner, entenent que les diferents 

intelꞏligències es poden fomentar i desenvolupar, concep que és funció dels docents assegurar un 

entorn educatiu i d’aprenentatge que les promogui i condueixi cap a aprenentatges significatius i 

actius. Aquest model parteix de la idea que el principal objectiu de l’escola no és valorar la 

quantitat de coneixements adquirits sinó les habilitats, les actituds i els hàbits de treball relacionats 

amb les diferents àrees curriculars o d’aprenentatge.  

Malgrat tot, l’escola actual no sempre dona les mateixes oportunitats a totes les intelꞏligències 

múltiples, i massa sovint encara es prioritzen algunes d’elles, com la lingüística i la lògico-

matemàtica, restant importància al desenvolupament de la resta i de les cinc ments múltiples.  

2.1. Intelꞏligència musical 

La intelꞏligència musical és la capacitat amb la que ens podem relacionar amb els ritmes, sons i 

patrons a través de l’oïda, per poder pensar-los, transmetre’ls i reconèixer-los. 

La música és capaç de desenvolupar potencialitats de les nostres emocions, experiències, 

sentiments, memòries i records. 

Diferents pedagogs, Maria Montessori, Suzuki, Bruner i Fischer van demostrar que aquell nen que 

adquireix la intelꞏligència musical pot arribar a tenir un desenvolupament cognitiu més òptim a 

diferència dels nens que no ho fan. Per tant, caldria que ambdues, família i escola, la fomentessin 

per poder arribar a tenir una ment creativa.  

La intelꞏligència musical és una de les primeres en desenvolupar-se des del naixement. Des de 

petits imitem sorolls i sons d’altres persones. Respecte a la localització en el cervell de la 

intelꞏligència musical, les àrees implicades s’ubiquen a l’hemisferi cerebral dret, en el lòbul frontal i 

temporal. 

Els efectes que té la música en el cervell són: 

- L’augment d’atenció, memòria i concentració. 

- Millora l’habilitat per resoldre problemes matemàtics. 

- Una manera d'expressar-se. 

- Enforteix l’aprenentatge. 

- Estimula la creativitat i imaginació als nens. 

- Estimula el desenvolupament del nen. 
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Els nens que tenen la intelꞏligència musical alta, és a dir, molt desenvolupada, tenen diverses 

fortaleses: 

- Tenen la capacitat d’escoltar la matriu del so molt fàcilment. 

- Tenen la curiositat d'escoltar música d'altres països i se senten atrets als sorolls interessants. 

- Poden identificar ritmes i patrons en quasi tot. 

- Interioritzen patrons, ritmes i sorolls de la vida quotidiana. 

Tot plegat, la música juga un paper important en el procés d’ensenyament dels estudiants, 

especialment a l’educació infantil/primària, per tant, els professors, les institucions educatives i els 

pares han d’entendre l’Educació musical, ja que, la música és una part important de l’educació 

dels menors i del seu àmbit i beneficis. 
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3. TEORIES DE STEMBERG I FEUERSTEIN VINCULADES AMB LA 

MÚSICA 

Stemberg va proposar una teoria triarquica de la intelꞏligència. Considera que la intelꞏligència està 

basada en tres categories: componencial (són els mecanismes cognitius que ens permeten fer 

tasques intelꞏligents), experiencial (ens permet fer noves tasques fent-ho de la forma adequada) i 

contextual (és la capacitat per resoldre problemes, adaptar-se, modificar o triar un ambient nou).   

Des del punt de vista musical, la categoria componencial es centra en el processament adequat 

de la informació musical. La següent categoria, l’experiencial, es centra en expressar les noves 

idees musicals i per últim, la contextual, es centra en permetre l’adaptació d’un context musical 

determinat i dominar-lo, aprofitant les oportunitats musicals que apareixen. 

Per Stemberg, per tenir intelꞏligència exitosa a l’aprenentatge de l’educació musical, s’ha de poder 

pensar creativament, analíticament i pràcticament.  

El estudiants de música amb intelꞏligència exitosa són aquells que: 

- Construeixen una imatge de sí mateix elaborada i madura. 

- Estan motivats i confiats davant els objectius musicals que persegueixen.  

- Tenen la capacitat de superació. 

- Gaudeixen amb la interpretació musical. 

- Valoren els consells dels seus professors. 

- Tenen un bon control corporal. 

- Dominen les situacions d’estrès davant les presentacions públiques. 

- Mostren expressivitat emotiva a la interpretació. 

Feuerstein (1979, 1980, 1988) va elaborar una teoria sobre la modificació cognitiva estructural i va 

desenvolupar el concepte EAM, és a dir, “Experiència d’Aprenentatge Moderat”. Segons aquesta 

teoria l'alumne necessita el recolzament constant d’un mestre, pares, tutors… per poder 

desenvolupar les seves habilitats cognitives al màxim. 

La teoria de Feuerstein en el camp de l’educació musical té una gran implicació, ja que, “su 

programa de intervención se fundamenta en la idea de entrenar al profesor y al alumno. Su gran 

meta es desarrollar la inteligencia y potenciar las capacidades tanto cognitivas como afectivas. 

Los estudiantes deben aprender a aprender y a utilizar, por sí mismos, los nuevos conocimientos; 

la modificación de la estructura cognitiva es el gran objetivo que se pretende conseguir, puesto 
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que afecta singularmente al futuro aprendizaje y a la propia evolución de los individuos” (Sanz de 

Acedo, 1999). 

Com a mediadors, els professors de música ajudaran els estudiants a assolir els objectius 

proposats, millorar les seves habilitats musicals i desenvolupar la seva intelꞏligència social perquè 

aquests resultats d'aprenentatge es puguin utilitzar en altres àrees de la vida diària. En aquest 

sentit, Feuerstein s’estava anticipant al que dècades després els estudis de la Neurociència han 

aportat per defensar la importància de l’educació musical. Aquestes aportacions es desenvolupen 

també en aquest TdR.  
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4. MÚSICA I CERVELL 

«El cervell és com un joc de papiroflèxia. Les característiques innates són el paper. L'educació li 

dóna forma.»    David Bueno 

El cervell i per extensió el sistema nerviós central és l’òrgan de l’aprenentatge. 

El nostre cervell està format dos hemisferis, el dret i l’esquerre, cada hemisferi té funcions 

diferents, tot i que els dos treballen sempre junts en el procés de pensar, però a vegades un pot 

predominar més que l’altre. L’hemisferi esquerre se n’ocupa de la part acadèmica, és a dir, les 

matemàtiques, la lògica, el llenguatge, la raó… i la part dreta correspondria a la part creativa, està 

relacionat amb la pintura, la música, la fantasia, la imaginació, els dibuixos…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Els hemisferis cerebrals. 

  Font: https://www.wemystic.com/es/hemisferios-cerebrales-personalidad/ 

La música es processa a l’escorça auditiva situada al lòbul temporal. L’aprenentatge de la música 

pot millorar uns factors tan imprescindibles com la memòria, les emocions i la creativitat.  

«La música, encara que no sigui estrictament necessària per a la supervivència de l'espècie 

humana, pot contribuir considerablement al nostre benestar físic i mental.» (Blood i Zatorre). 

La creació musical així com escoltar música comporta nombrosos beneficis cognitius. La condició 

musical o predisposició per les activitats musicals, formen part de la nostra naturalesa humana, ja 

que el nostre cervell té àrees especialitzades de processament musical. Aquesta especificitat 
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implica, fins i tot, que aquestes àrees i no intervenen en el processament d'un altre tipus 

d’informació.  

Donat que la ciència que es dedica al coneixement i funcionament del cervell és la Neurociència, i 

quan aquest està relacionada amb l'aprenentatge es fa referència a  Neuroeducació, en el següent 

apartat desenvoluparé les diverses aportacions i investigacions que s'han dut des d’aquest àmbit i 

que defensen amb els seus resultats la importància de l'educació musical. 

S'anomena Neurociència al conjunt de disciplines científiques que estudien les bases biològiques 

de la conducta i la cognició, és a dir, el sistema nerviós. 

La Neuroeducació és una branca de la neurociència que s’orienta cap a l’estudi i la millora dels 

processos d’ensenyament i aprenentatge des de la perspectiva científica basada en el 

funcionament del cervell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.  Neurociència Font: 10 idees clau. Neurociència i educació. Aportacions 

per a l’aula. (2018) Marta Portero 
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4.1. La defensa de l’educació musical des de la neurociència 

Aportar evidències neurocientífiques sobre els beneficis de l’educació musical en el procés 

d’aprenentatge i en el desenvolupament integral de les persones, pot reforçar la necessitat de 

mantenir l’educació musical a l’escola i acabar atorgant-li a aquesta la rellevància que es mereix.  

En aquest sentit, en les dues darreres dècades, han incrementat els estudis, els articles i les 

publicacions que utilitzen arguments neurocientífics que defensen l’educació musical.  Per una 

banda, l’argumentació neurocientífica dona una “aparença” de més rigor per convèncer al món 

educatiu, i als responsables de legislar l’educació d’un país, o sigui, els que fan les lleis i elaboren 

els currículums, de la importància de l’educació musical. Per una altra banda, l’increment dels 

estudis neurocientífics i les seves publicacions ha implicat una millora en el seu accés, una 

familiarització en els termes i en la seva comprensió per part dels docents i dels professionals de 

l'àmbit de la pedagogia musical.  

Les neurociències de la música s’encarreguen de crear marcs teòrics per a l’estudi de la ment 

musical o d’aportar dades empíriques en relació a aspectes com: el processament musical1, 

l’estudi del substrat neurològic musical en el cervell2, els aspectes relacionats amb la percepció 

musical3 i l’estudi sobre la música i les emocions4. Aquests estudis incorporen activitats musicals 

com la interpretació, la dansa, l’escolta, la imaginació musical, la composició o la improvisació, 

que permetin l’estudi dels mecanismes cognitius implicats. 

Cal esmentar que, generalment, les neurociències empren metodologies pròpies de la ciència 

mèdica, com les tècniques de neuroimatge, o tècniques de la psicologia com tests, qüestionaris o 

proves. Per tant, quan s’arriben a conclusions sobre els beneficis de la música en l’aprenentatge i 

en relació amb el cervell, es fa a partir dels resultats obtinguts en l’aplicació d’aquestes tècniques, 

és a dir, té una base empírica. 

Entre les publicacions neurocientífiques destaca la revista International Journal of Music Education 

per l’elevat nombre d’articles publicats sobre la defensa de l’educació musical des de les 

neurociències. De manera que un 20% són articles que relacionen l’educació musical amb el 

desenvolupament moral i espiritual de la persona, un  33% es dediquen a la correlació de 
                                                 
1 Estudis portats a terme per Peretz i altres entre el 2003-2011. The cognitive neuroscience of music. 

Oxford: Oxford University Press. http://doi.org/10.1097/00146965-200309000-00007 
2 Aportacions de Koelsch, 2014. Brain correlates of music-evoked emotions. Nature Reviews. Neuroscience 

(pp.170–180). 
3 Aportacions de Wanderley et altri, 2014. Action-based effects on music perception. Frontiers in Psychology 

(pp. 1-14). 
4 Aportacions de Scherer i Coutinho, 2013. How music creates emotion: a multifactorial process approach. 

Oxford: Oxford University Press (pp. 121-145). 
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l’aprenentatge musical amb el desenvolupament del cervell i les habilitats cognitives, un  20% 

aprofundeix en la relació entre el benestar físic i emocional i l’educació musical, i un 15% utilitza 

altres arguments.  

Des de la Neurociència es demostra com la música produeix canvis físics en el cervell, i 

s’arriben a recollir fins a quatre aspectes relacionats amb aquesta evidència5:   

● Es produeix un augment de la substància grisa i d’algunes zones específiques del cervell. 

● S’aconsegueix una activació cerebral global que va més enllà d’activar únicament zones 

específiques. 

● La música afavoreix la plasticitat cerebral. Des de la Neurociència es defensa que la plasticitat 

cerebral es produeix al llarg de tota la vida, i especialment a través de les activitats musicals. 

● Demostra la capacitat de la música per poder connectar moltes àrees del cervell, i la 

predisposició cerebral per a la música ja que els éssers humans tenim una capacitat innata pel 

processament musical. 

Curtis i Fallin (2014) van plantejar que els pedagogs de la música es podrien beneficiar de totes 

les dades empíriques de la neurociència en defensa i promoció de l’educació musical, tals com  la 

plasticitat cerebral, de les funcions executives, de la memòria i de les instruccions multisensorials. 

Cada vegada pren més força la necessitat d’un abordatge i treball interdisciplinari entre experts 

neurocientífics, músics, metges, psicòlegs i pedagogs musicals perquè en funció de l’aspecte que 

es vol estudiar, uns i altres poden aportar la formació i experiència des del seu àmbit, en pro de la 

defensa de l’educació musical i els seus beneficis en l’aprenentatge i desenvolupament de la 

persona.  

Dels estudis i publicacions neurocientífiques portats a terme en les dues darreres dècades es 

desprenen dos tipus d’arguments que defensen des de la Neurociència l’educació musica 

(Peñalba, 2017,): D’una banda, els arguments basats en com l’educació musical afavoreix la 

transferència d’aprenentatges d’unes àrees a altres, i d’una altra, els raonaments que consideren 

que la música per sí mateixa té un alt valor educatiu. El primer  argument  intenta justificar que 

l’educació musical pot ser un auxiliar d’altres, és a dir, que aporta beneficis per a altres àrees, i el 

segon, que la música té valor educatiu com a disciplina pròpia.  

Uns i altres raonaments han de permetre, en primer lloc, que els docents apostin per incorporar 

l’educació musical a les seves aules de forma sistemàtica, en segon lloc, que els polítics puguin 

                                                 
5 Estudi exhaustiu de Peterson, A.D (2011). The Impact of Neuroscience on Music Education Advocacy and 

Philosophy. Arts Education Policy Review,  112 (pp. 206–213). 
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comprendre la importància de l’ensenyament de la música a l’educació, finalment, que la societat 

pugui adoptar una posició a favor dels valors de l’educació musical. 

4.1.1. Arguments basats en la transferència d’aprenentatges  

Transferència d’aprenentatges significa que allò que has après en un àmbit en concret, el saps 

aplicar en un context i una situació totalment noves, per tant, quan parlem de la  transferència de 

la música a altres aprenentatges, ens estem referint que allò après des de la música aporta 

beneficis a l’aprenentatge d’altres matèries com per exemple la lectura, el llenguatge, les 

matemàtiques... 

Aquests arguments estan relacionats amb la mesura en que la música participa en el 

desenvolupament del llenguatge, la lectura, el pensament matemàtic, la intelꞏligència i els resultats 

acadèmics. 

Les persones que han rebut una educació musical tenen més capacitat per discriminar fonemes 

d’altres llengües, pronunciar fonemes de forma més correcta i poder defensar-se sobre les 

estructures gramaticals, és a dir, els millora el llenguatge. (Halam, 2010,) 

En relació a l’aprenentatge lector, quan els nens han rebut formació musical s’observa una 

millora en la capacitat lectora, un augment de vocabulari, una entonació i ritme lector més 

adequats i un increment de la memòria verbal.   

Els instruments rítmics afavoreixen la consciència matemàtica quan amb un instrument,  

s'interpreta una melodia amb figures rítmiques complexes, l'intèrpret ha de poder fer càlculs 

matemàtics complexes a temps real.  

Hi ha estudis que demostren que l’entrenament musical afavoreix el desenvolupament de la 

capacitat de processament viso-espacial (Hallam, 2010). 

El llenguatge, la capacitat lectora i el pensament matemàtic es relacionen amb la intelꞏligència 

general. D’aquí, que alguns estudis com els de Hallam (2015) concloguin que calen més 

investigacions que determinin de forma més aprofundida quines són les activitats musicals que 

contribueixen d’una forma més específica a millorar la intelꞏligència general.  

Alguns estudis expliciten la importància de no fonamentar la defensa de l’educació musical en 

arguments “utilitaristes”. Alguns autors es mostren molt crítics ja que plantegen que algunes 

investigacions sobre la transferència d’aprenentatges són difícils de demostrar (Plummeridge, 

20016). Altres autors han advertit del perill d’aquests arguments al voltant de la transferència i del 

                                                 
6  Aportacions de Plummeridge, 2001. The justification for music education. En Issues in Music Teaching 

(pp. 21–31). London: Routledge. 



 TdR BTX 20-21. Alumna: Corxera                    Musicalitzant l’aprenentatge: La intelꞏligència musical a l’Educació Primària  

24 
 

risc d’emprar raonaments com “la música s’ha d’incloure a l’escola perquè ajuda a 

desenvolupar…” o “ els alumnes que estudien música obtenen millors qualificacions en…. que 

aquells que no estudies música”  (Shorner-Johnson7 2013). Finalment, altres com Peterson8 

(2011) considera que aquests arguments poden classificar-se com a neuromites, o sigui, falses 

creences derivades d’estudis no contrastats. Un exemple seria l’anomenat “Efecte Mozart” que 

considera que escoltar Mozart fa més intelꞏligents els nens. 

En certa manera els arguments utilitaristes, els basats en la transferència d’aprenentatges, 

poden convèncer als polítics del benefici de la formació musical. Ara bé, es corre el risc de 

retroalimentar la consideració de la música com a quelcom complementari, com a matèria 

secundària dins del currículum que no té valor per si mateixa, sinó que només serveix per a ajudar 

a altres àmbits de l'aprenentatge. No és que no s’hagin d’emprar aquests arguments, però la 

reflexió i conclusió és que mai haurien de ser els únics.  

4.1.2. Arguments basats en el valor de la música a l’educació. 

En general, ara per ara, els estudis neurocientífics centrats en el valor educatiu de la música són 

menys freqüents que els relacionats amb la transferència d’aprenentatges. Els estudis 

neurocientífics consideren que el valors intrínsecs de la música es poden desprendre d’alguns 

conceptes i idees fonamentals que defensen l’educació de la música a l’escola. Alguns d’ells 

serien:  

●  El caràcter innat de la música en els éssers humans. 

● La música com a experiència global. 

● El desenvolupament paralꞏlel entre música i llenguatge, i com sense la música el llenguatge no 

podria desenvolupar-se. 

● La contribució de la música al desenvolupament personal, social i a la qualitat de vida. 

● La música com a generadora d’identitat i la identitat com a forma de coneixement: La música 

forma per a viure en societat.  

● El desenvolupament creatiu. 

● La capacitat emocional i d’empatia desenvolupada per la música. 

A continuació s’aprofundeix en les aportacions d’aquestes idees fonamentals: 
                                                 
7 Shorner-Johnson, K. (2013). Building Evidence for Music Education Advocacy. Music Edu- 

cators Journal, 99, 51–55.  http://doi.org/10.1177/0027432113483838 
8 Peterson, A. D. (2011). The Impact of Neuroscience on Music Education Advocacy and Phi- 

losophy. Arts Education Policy Review, 112, 206–213. 
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El caràcter innat de la música en els éssers humans: Coneixent que la música és innata als 

éssers humans, es poden crear milers d’arguments a favor de l’educació musical, ja que eliminar 

la música del currículum va en contra de les nostres necessitats. Si la capacitat musical no es 

practica, es perd; però si l’exercites, el cervell experimenta canvis estructurals. La universalitat de 

la conducta musical hauria de ser un dels principals arguments per a la seva defensa. A totes les 

cultures apareix la música, sigui lligada a la religió, a les celebracions i a la dansa. Per tant, és una 

fortalesa argumentar amb evidències neurocientífiques que la música és una necessitat natural de 

l’home i ha de tenir cabuda dins de l'educació i plantejar-se que tots els nens i nenes tinguin accés 

a ella.  

La música forma persones integrals i globals: La música és un fenomen complex que 

requereix d’habilitats de processament auditiu, d’habilitats motrius, rítmiques, visuals, 

propioceptives, etc.   

S’han publicat estudis que han posat de manifest diferències en el cos callós dels músics 

professionals, sobretot, entre aquells que havien iniciat la seva formació musical en edats 

primerenques. Això implica una velocitat interhemisfèrica  més gran ja que el cos callós té la funció 

de connectar els dos hemisferis. Aquesta constatació pot estar relacionada amb el fet que en les 

activitats musical s’utilitza el cervell de forma global. Argumentar que la música requereix de l’ús 

del cervell de forma globalitzada la converteix en un exercici d’estimulació molt adequat per als 

infants. Al mateix temps, l’ensenyament-aprenentatge d’activitats musicals hauria d’incloure 

aspectes perceptius, motrius, emocionals, socials i comunicatius. 

El desenvolupament paralꞏlel entre música i llenguatge, i com sense la música el llenguatge 

no podria desenvolupar-se: El llenguatge i la música es desenvolupen paralꞏlelament des de 

ben petits. Molts autors (Brandt, Gebrian i Slevc 20129) han argumentat que sense l’habilitat 

d’escoltar musicalment és impossible aprendre a parlar.  

La contribució de la música al desenvolupament personal, social i a la qualitat de vida: La 

música relaxa, redueix l'estrès, dona felicitat, bon humor, alegria, benestar emocional i físic i 

energia. Per això, tots aquests aspectes han de ser una prioritat en qualsevol context educatiu. 

La música forma per a viure en societat: La música ajuda a aprendre valors socials i culturals 

necessaris per a la convivència, per a la sensació de pertinença i per a la vida en comunitat. La 

música afavoreix el desenvolupament d’aspectes individuals que reverteixen positivament en el 

desenvolupament social. Per un costat, a nivell individual, la música millora la pròpia imatge i 

                                                 
9 Brandt, A., Gebrian, M., & Slevc, L. R. (2012). Music and early language acquisition. Frontiers in 

Psychology, 327. http://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00327 
 



 TdR BTX 20-21. Alumna: Corxera                    Musicalitzant l’aprenentatge: La intelꞏligència musical a l’Educació Primària  

26 
 

l’actitud positiva cap a un mateix, la confiança, la motivació, la disciplina, els objectius i reptes 

personals, la relaxació en moments d’estrès i de distracció. I per una altre, a nivell grupal, 

afavoreix les relacions amb els altres, la socialització, la convivència i el treball en equip. Totes 

aquestes capacitats són necessàries per a la formació integral dels alumnes que en un futur seran 

ciutadans que formaran part d’un context social i cultural.  

La música com a generadora d’identitat i la identitat com a forma de coneixement: La 

música és una de les principals eines per desenvolupar la nostra identitat personal i social perquè 

quan escoltem música estem exposant les nostres preferències, els nostres gustos, valors… Ens 

ajuda a definir-nos com a persones. La música ens fa descobrir la nostra identitat i aquesta 

identitat ens fa veure el món d’una forma diferent a la dels altres. 

«La música és un medi per percebre el món, un potent instrument de coneixement.» (Hormigos, 

2010, pp. 92) 

L’ objectiu primordial de l’Educació és formar persones conscients de si mateixes i dels demés i 

que puguin conviure en societat. La música ajuda a conèixer a un mateix personal i socialment. 

La música i el seu paper en el desenvolupament creatiu: Les persones creatives solen tenir 

capacitat per assumir riscos, autoconfiança, perseverança per afrontar obstacles, motivació, 

independència, motivació per l'assoliment, tolerància a l'ambigüitat i independència. Totes 

aquestes habilitats es poden desenvolupar mitjançant activitats musicals.  

La capacitat emocional i d’empatia desenvolupada per la música: Les emocions en la música 

depenen de múltiples factors: de les característiques estructurals de la música, de les 

característiques interpretatives, de les característiques de l'audiència (hàbits perceptius, motivació, 

personalitat, estat emocional, associacions a través de la memòria) i de les característiques 

contextuals. Alguns autors proposen que les peces musicals presenten característiques 

emocionals per la relació que té l’estructura musical de les mateixes amb qualitats emocionals 

humanes. D’aquesta manera, podem identificar, per exemple, l’emoció de la tristesa en una 

melodia quan la seva estructura melòdica és similar a l’expressió de tristesa d’una persona que 

està trista. Aquest aspecte explicaria en quina mesura la música, quan desperta la nostra part 

emocional, ens predisposa també, a reconèixer emocions a altres persones. En aquest procés, 

s’activa la nostra capacitat empàtica que ens facilita identificar emocions en els altres. Un altre 

exemple clarificador, seria el de l’emoció de la por en una pelꞏlícula. Les melodies ens 

predisposen a experimentar quelcom negatiu que està a punt de passar i/o sentir la mateixa por 

que el personatge o personatges del film. 

  



 TdR BTX 20-21. Alumna: Corxera                    Musicalitzant l’aprenentatge: La intelꞏligència musical a l’Educació Primària  

27 
 

 5. MÚSICA I PROCESSOS COGNITIUS 

La cognició és una habilitat biològica que li permet registrar i interpretar la informació rebuda a 

través de l'experiència, la percepció i la subjectivitat. El procés cognitiu implica l'ús d'habilitats 

mentals com atenció, memòria, sensació, raonament, habilitats per resoldre problemes, habilitats 

per prendre decisions i aprenentatge. 

La cognició és un procés complex en el qual es completen diferents etapes: 

- Percepció: relacionada amb la captació d'estímuls externs i interns a través dels sentits.  

- L’atenció: El procés pel qual una entitat concentra les seves habilitats mentals en la 

informació que rep. 

- Aprenentatge i memòria: El primer implica l'adquisició de nous coneixements o la modificació 

i ampliació de coneixements previs, mentre que el segon implica la capacitat 

d'emmagatzemar, codificar i recuperar aquesta informació.  

- Llenguatge: ja sigui parlat, escrit o gestual, pot comunicar els coneixements adquirits. 

- Emocions: el procés és similar a la cognició "racional".  

- Raonament i resolució de problemes: El raonament pot avaluar la informació obtinguda i 

ajudar a determinar una solució.  

- Metacognició: es refereix a la comprensió del subjecte del seu propi aprenentatge i 

desenvolupament. 

Durant tota aquestes etapes hi han dos processos neurològics que estan implicats amb el 

desenvolupament cognitiu, la plasticitat cerebral i el desenvolupament cíclic amb els seus 

períodes crítics i els períodes sensibles.  

La plasticitat cerebral es refereix a la capacitat del sistema nerviós per canviar la seva estructura i 

el seu funcionament al llarg de la seva vida, com a reacció a la diversitat de l'entorn. 

Aquesta dependrà de l'estimulació ambiental a la qual estigui sotmès el cervell en qüestió. L'ús i 

desús són determinants en les connexions cerebrals, és a dir, com més usem el nostre cervell, i 

sobretot si ho fem en períodes de màxim desenvolupament sinàptic, més i millor plasticitat 

cerebral aconseguirem. Per això el més aconsellable és estimular el cervell dels nens de forma 

lenta i amb temps de descans que de forma ràpida i intensiva ja que el nostre cervell necessita 

descans per poder elaborar adequadament la informació i no només durant el son sinó al llarg del 

dia.  
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I l’altra part, són els períodes crítics i els períodes sensibles que són períodes o moments claus 

per al desenvolupament de determinades habilitats o destreses. 

El període crític fa referència a un període temporal en el qual, poden produir-se l'adquisició de 

certes destreses, habilitats, conductes, capacitats. És un període en el qual es produeixen les 

condicions biològiques oportunes per a l'adquisició de la meta de el desenvolupament, aquestes 

condicions solen ser un increment massiu de les neurones i una major extensió de les seves 

connexions, el que permet potenciar els aprenentatges. Els períodes crítics solen donar-se durant 

els primers 3 anys de vida i relacionat amb la música, durant aquesta etapa, s’ha de centrar en 

l’escolta i la imitació de sons a través de jocs. 

El període temporal és una mica més ampli per a l'adquisició de determinades habilitats. Es tracta 

d'un període on el nostre cervell és més sensible per a determinades adquisicions. El període 

sensible s'estén fins als deu anys. Aquest període està determinat per la capacitat de 

neuroplasticitat i l’escola, ha de tenir-ho en consideració a l'educació musical per contribuir amb 

els seus aprenentatges per estimular àrees, funcions i habilitats que afavoreixin aquest 

desenvolupament. En aquest període, els alumnes ja comencen a triar els seus gustos i les seves 

preferències, a identificar les seves emocions, a comunicar-se millor... 

A continuació,  s’indiquen alguns dels avantatges que proporciona l'educació musical a nivell 

cognitiu: 

- Afavoreix l'augment de la capacitat mnemotècnica, d'atenció i de concentració. 

- Facilita la resolució de problemes matemàtics i de raonament mental complex. 

- Promou noves vies d'expressió i per tant, de canalització de les emocions. 

- A l'ésser una activitat a combinar amb el ball o altres activitats físiques, afavoreix el 

desenvolupament muscular, el control de l'equilibri, l'estimulació de diversos sentits alhora, etc. 

- És una font inesgotable per a l'estimulació de la creativitat. 

- Fomenta una millor autoestima. 

- Facilita els vincles personals i el desenvolupament d'habilitats socials. 

- Contribueix a agilitzar la rapidesa amb la qual el cervell és capaç de processar la parla i per 

tant, ajuda a que el sistema auditiu de l'infant sigui més eficient. 
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 5.1. Música i atenció 

Tenir educació musical i entrenar la música pot millorar la capacitat de la persona per concentrar-

se i desconnectar de les distraccions, això vol dir, millorar la seva atenció. L’educació musical 

millora el flux sanguini en les àrees de servei involucrades amb el processament de llenguatge i 

està demostrat, que escoltar música motiva el cervell aprendre a estimular les xarxes neuronals 

associades amb el processament de recompensa. 

L'atenció del cervell consisteix en tres subsistemes: les xarxes d’alerta, d'orientació i de control 

executiu 

La xarxa d’alerta del cervell, ens manté llestos per l’acció. La d'orientació ens ajuda a distingir 

entre la informació sensorial rellevant i irrellevant. I la xarxa de controls, ens ajuda bloquejar la 

informació que ens distreu. 

La gent que ha rebut educació musical o són músics professionals, responen amb més rapidesa i 

precisió en una feina i filtren els estímuls incongruents i irrellevants més ràpid que els que no han 

rebut educació musical. 

5.2. Música i memòria 

La música té un gran poder en el nostre cervell i també en la nostra memòria, per això, la música 

és una eina per poder enfortir i exercitar la memòria. A continuació us explicaré la relació que té la 

música amb la memòria a partir de set arguments. 

La música activa el nostre cervell amb els sons musicals. Aquests, posen en marxa moltes àrees 

cerebrals com la auditiva, la motora i límbica que està vinculada amb les emocions i ho fan de 

forma automàtica. 

Un altre argument, és que la música reviu els nostres records amb algunes cançons. Les quals, 

associen una determinada etapa de la nostra vida o un moments que transporten immediatament 

en aquests períodes de la vida. Els científics denominen aquests records, “cops de reminiscència”. 

Un altre, és que la música ens facilita l'aprenentatge dels idiomes. Com per exemple, algú se li va 

ocórrer fer una cançó de l'abecedari amb anglès amb un ritme i sons molt repetitius perquè així 

se'ns quedava a la memòria. 

La música potència també l'aprenentatge verbal i aquesta va lligada a la característica anterior. 

Segons molts estudis, escoltar música des de ben petit, fa que se desenvolupi la part esquerra del 

cervell que és responsable de la memòria verbal i per aquest motiu els nens que han tingut 
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educació musical des de ben petits, tenen la capacitat per respondre els estímuls, concentrar-se i 

aprendre. Probablement, són els que aprenguin abans a parlar. 

La música també influeix a la memòria emocional. La música és un estimulant molt important i ens 

ajuda recordar. Alguns estudis, aporten que les formes musicals presenten aquesta capacitat però 

d'altres diuen que la música excitant millora la memòria emocional i la música relaxant provoca 

l'efecte contrari. 

La música pot ajudar els danys cerebrals. S’ha demostrat que escoltar cançons pot ajudar a 

recuperar la memòria a aquelles persones que han tingut algun accident I tinguin com a 

conseqüència un traumatisme cerebral. 

I un altre punt bastant interessant, és que la música pot actuar en el subconscient. Hi ha alguns 

estudis que han destacat la capacitat que té la música per quedar-se gravada a nostra memòria 

sense que no siguem conscients, fins a un punt de que nosaltres no coneguem una cançó però 

per la nit mentre dormim la cantem. 

  



 TdR BTX 20-21. Alumna: Corxera                    Musicalitzant l’aprenentatge: La intelꞏligència musical a l’Educació Primària  

31 
 

6. MÚSICA I EMOCIONS 

Segons el neurocientífic David Bueno: “S’ha vist que la música estimula el sistema de recompensa 

del cervell i fa sentir bé les persones, millora l'atenció i l’autocontrol i, molt important també, 

estimula les emocions, uns aspectes molt beneficiosos per a l'educació en general”. 

L’empatia, el control dels impulsos, com expressem els nostres sentiments, el respecte, la 

perseverança, la capacitat de resoldre problemes, la capacitat d’adaptació i l’empatia són les 

qualitats emocionals que fem servir per poder definir la Intelꞏligència Emocional. 

“Tots nosaltres representem una combinació peculiar entre l’intelꞏlecte i la emoció” (Goleman, 

1996). 

Aquesta citació significa que raó i emoció actuen de forma conjunta. 

Com a conclusió, la intelꞏligència emocional es refereix a l'ús intelꞏligent de les emocions, inclosos 

aspectes com l'autoconsciència, autoacceptació, la capacitat de motivació, el domini de les 

emocions, el maneig de l'estrès, l'empatia, la responsabilitat personal, la resolució de conflictes, la 

autoconfiança o la flexibilitat. Si som conscients de les nostres fortaleses i debilitats i estem 

interessats a desenvolupar totes aquestes habilitats, aconseguirem un alt equilibri emocional. 

Dins el concepte d’Intelꞏligència Emocional hi ha varis aspectes: 

- L’autoconsciència: Es saber distingir un sentiment o emoció d’un mateix.  

- Autocontrol: Capacitat en la que pots controlar les emocions i saber adequar-los en el 

moment i les circumstàncies correctes. 

- Automotivació: Capacitat per motivar-se un mateix. 

- Empatia: És la capacitat per poder identificar i reconèixer les emocions d’altres.  

- Habilitats socials: Has de desenvolupar l’empatia i l’autocontrol per poder canalitzar les 

emocions i així poder tenir tracte amb els altres. 

Cooper i Sawaf (1997) van definir que la intelꞏligència emocional està formada per quatre pilars: 

- El coneixement emocional, el qual és saber reconèixer i escoltar les nostres emocions. 

- A través de la aptitud emocional, al reconèixer les seves emocions et presentes al món tal i 

com ets, en el que també influeix el grau de confiança i autoestima. 

- La profunditat emocional és la filosofia de vida que té cada ésser humà i es relaciona amb 

l'ètica i la moral. 
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- I per últim, alquímia emocional. Pots aconseguir a desenvolupar el teu instint creador, és a 

dir, prendre decisions amb creativitat i poder acceptar els reptes i connectar amb les teves 

pròpies emocions. Superació personal. 

Els estudiants de música podran tenir un elevat desenvolupament de la seva intelꞏligència 

emocional quan pugui: "Harmonitzar les emocions i la cognició, de manera que pugui atendre, 

comprendre, controlar, expressar i analitzar les emocions dins seu, i en els altres. Tot això li 

permet que la seva actuació sobre l'entorn, i les seves relacions humanes siguin eficaces, útils i 

tinguin repercussions positives per a ell, els altres i l'entorn en què es desenvolupa " (Gallego i 

Gallego, 2004). 

Per poder ensenyar música s’ha de tenir en compte la Intelꞏligència Emocional, perquè potser en 

una audició, tu expresses uns sentiments i unes emocions totalment diferents que les d’un 

alumne.  

A través de la música l’alumne pot descriure el seu estat emocional perquè potser no sap com 

descriure-ho amb les seves paraules, per això, a les aules de música, es podria aprendre a tenir 

autoconsciència per poder reconèixer les nostres emocions. 
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7. LA MÚSICA AL CURRÍCULUM DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

7.1. Contextualització del currículum actual: Un currículum competencial. 

Actualment, el currículum que fa servir l’escola a Primària és l’aprovat al 2015 en el decret 

119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i l’ordre 

ens/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits 

formals del procés d’avaluació́ en l’educació́ primària. 

El pilar del currículum de l'educació primària són les competències bàsiques. Essent un dels seus 

objectius primordials que els alumnes adquireixin les vuit competències bàsiques transversals.  

Quan es parla de transversalitat significa que tots els aprenentatges han de promoure o buscar 

l’adquisició d’aquestes competències bàsiques. 

Les competències transversals apareixen en el esquema següent: 

 

Figura 3. Competències bàsiques. Font: https://sites.google.com/a/xtec.cat/aprendre-en-entorns-digitals-

canviants/aprendre-i-ensenyar-en-entorns-digitals/competencia-digital 
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Per aquest treball de recerca pren rellevància destacar que una de les competències transversals, 

és la competència artística i cultural. 

Aquesta fa referència “al coneixement, la comprensió i la valoració crítica de diferents 

manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, que s’utilitzen com a font d’enriquiment i 

gaudi. També inclou la capacitat de crear produccions artístiques pròpies o expressar experiències 

i emocions a través de diferents mitjans artístics.” (pp. 24. Decret 119/2015, currículum educació 

primària, Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament.) 

Vist des d'aquest punt de vista en el que la competència artística apareix com una competència 

bàsica i transversal, s’ha d’entendre que en el cas de la música, aquesta pot aparèixer en 

qualsevol aprenentatge que no estigui expressament vinculat amb ella i que en canvi, faciliti i ajudi 

a consolidar-se i/o afavoreixi a adquirir-se. 

Al mateix temps, a Primària el currículum es distribueix en sis àmbits específics i un de 

transversal, l’àmbit digital.  

Per cada àmbit el currículum determina l’àrea o àrees, les competències bàsiques pròpies de 

l’àmbit i les seves dimensions, els continguts, els criteris d’avaluació i les orientacions 

metodològiques. 

Els àmbits específics són: 

- Àmbit lingüístic (Àrees de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i 

llengües estrangeres). 

- Àmbit de matemàtiques (Àrea de matemàtiques). 

- Àmbit de coneixement del medi (Àrees de coneixement del medi natural i de coneixement 

del medi social i cultural). 

- Àmbit artístic (Àrea d'educació artística: visual i plàstica, música i dansa). 

- Àmbit d’educació física (Àrea d’educació física). 

- Àmbit d’educació en valors (Àrea d’educació en valors socials i cívics). 

I l’àmbit transversal: 

- Àmbit digital. 
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7.2. Àmbit artístic: Àrea d'educació artística: visual i plàstica, música i dansa. 

Les manifestacions artístiques formen part del nostre entorn i influeixen en les nostres emocions, 

experiències pensaments… L’educació artística a l’Educació Primària té com a objectiu 

desenvolupar habilitats de percepció i expressió, de manera que els estudiants puguin entendre el 

seu propi entorn i el món de l’art i la cultura i obtenir eines per comunicar-se amb el llenguatge 

artístic. 

L’educació artística ajuda els estudiants a estructurar el seu pensament perquè els afavoreix a 

analitzar la realitat i els ajuda a comprendre i respondre, sentir i distingir, pensar i construir. 

L’aprenentatge de l’art, i mitjançant l’art, pot generar coneixement i transferir-lo a altres situacions i 

entorns, alhora que desenvolupa un pensament crític, obert i flexible. 

El propòsit i el contingut de l’educació artística ajuden a desenvolupar habilitats per explicar i 

representar el món: els estudiants aprenen a percebre, però també han de produir resultats del 

seu coneixement i comprensió de si mateixos i del seu entorn. 

La dansa ajuda els estudiants a entendre les seves pròpies possibilitats físiques, a respectar i 

respectar els altres i a compartir l’experiència física de transmetre i enriquir la música a través dels 

sentits. 

 7.2.1. Competències bàsiques pròpies de l’àmbit artístic i les seves dimensions   

  L’alumne haurà d’assolir en acabar l’etapa les competències de l’àmbit de l’educació artística. 

Aquestes competències s’agrupen en tres dimensions, la dimensió percepció, comprensió i 

valoració, la dimensió interpretació i producció i per últim la dimensió imaginació i creativitat. 

La dimensió percepció, comprensió i valoració inclou les competències que promouen que la 

persona prengui una actitud positiva i conscient envers la realitat visual i sonora existent a l’entorn 

natural i cultural. Els alumnes comprenen i experimenten el món que els envolta i són capaços 

d’apreciar-los i gaudir-ne dels aspectes estètics 

Aquesta dimensió consta de quatre competències: 

• Competència 1. Mostrar hàbits de percepció́ conscient de la realitat visual i sonora de l’entorn 

natural i cultural. 

• Competència 2. Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies 

per comprendre i apreciar les produccions artístiques. 

• Competència 3. Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de 

Catalunya i d’arreu. 



 TdR BTX 20-21. Alumna: Corxera                    Musicalitzant l’aprenentatge: La intelꞏligència musical a l’Educació Primària  

36 
 

• Competència 4. Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística. 

La dimensió interpretació i producció inclou les competències que permeten a les persones 

utilitzar el llenguatge artístic per expressar, explicar, comunicar-se i gaudir. Amb aquestes 

competències, l’alumne pot compartir sentiments, idees i experiències a través de l’art. 

Aquesta dimensió́ està integrada per tres competències: 

• Competència 5. Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques 

per expressar-se i comunicar-se. 

• Competència 6. Interpretar música vocal i instrumental amb els elements i recursos bàsics del 

llenguatge musical. 

• Competència 7. Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic, per expressar-se, 

interpretar i comunicar-se. 

La dimensió d’imaginació i creativitat inclou competències que són qualitats inherents al gènere 

humà̀ i que es poden desenvolupar i aprendre. Per les seves característiques, les arts permeten 

accions d’aprenentatge i reptes artístics sense solucions preestablertes i úniques, que són una 

bona base per preparar individus flexibles i tolerants, qualitats fonamentals per a la vida en la 

societat actual. 

Aquesta dimensió està integrada per dues competències: 

• Competència 8. Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges 

artístics. 

• Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries. 

En tots els cicles s’unifiquen els continguts de música i dansa en una sola matèria. 

A continuació, s’inclouen els continguts que el departament d’Educació té establerts per a cada 

cicle de Primària. Per fer-ho d’una manera entenedora i clara, s’han sintetitzat en uns mapes 

conceptuals d’elaboració pròpia.  
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 7.2.2. Continguts cicle inicial (1r i 2n) 
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7.2.3. Continguts cicle mitjà (3r i 4t) 
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7.2.4. Continguts cicle superior (5è i 6è) 
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7.3.Orientacions metodològiques 

El Departament d’Educació en el disseny del currículum de Primària pel que a l’àmbit artístic i 

cultural dona una sèrie d’orientacions metodològiques que han de facilitar l’adquisició de les 

competències, les dimensions i els continguts proposats. Són estratègies que l’escola ha de tenir 

en consideració per a assegurar aprenentatges significatius i funcionals entre el seu alumnat. 

Aquestes orientacions metodològiques serien: 

- Fonamentar-se en la pròpia experiència dels estudiants.  

- Exposar a l’alumnat a expressions artístiques i culturals per a facilitar l’adquisició 

d’habilitats artístiques (visuals, plàstiques, musicals, etc.)  

- Afavorir l’ús dels recursos digitals com a eines amb molt de potencial per a transmetre 

idees i vivències. El seu ús permet generar música i combinar sons, text, imatges, fotos i 

animacions, obrint així moltes possibilitats d’experiència estètica, en resum, d’experimentar 

amb l’art. 

- Interrelacionar les experiències artístiques amb les emocionals per tal d’afavorir la 

creativitat, l’expressió, la interpretació i la interacció amb els demés.  

En la part més pràctica d’aquesta recerca i a través de les entrevistes realitzades amb els mestres 

i professors es podran comprovar diferents maneres de fer des de l’aula de música i, en alguns 

casos, des del mateix projecte educatiu de centre, que serveixen per posar de manifest com 

s’apliquen algunes d’aquestes orientacions metodològiques.  
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DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA 

8. L’EDUCACIÓ MUSICAL VISTA PELS MESTRES, ELS FORMADORS, 

LES FAMÍLIES I ELS ALUMNES.  

8.1. Introducció 

Després de documentar-me, analitzar i investigar sobre els fonaments teòrics de l’educació 

musical, el que implica la intelꞏligència musical, com la música promou processos cognitius, 

emocionals i relacionals i quines són les competències, dimensions i continguts que el currículum 

de Primària té dissenyat per a la matèria de música, és el moment de portar a terme el treball de 

camp d’aquesta recerca. Aquest bloc més pràctic i aplicat ha de complementar la recerca teòrica, 

i, juntament, amb aquesta, ha de permetre confirmar o descartar la hipòtesi de la meva 

investigació. 

El treball de camp el conformen els següents apartats: 

● Quatre entrevistes realitzades a mestres de Primària que imparteixen la matèria de música en 

aquesta etapa educativa. 

● Tres entrevistes realitzades a un professor i dues professores de Secundària que treballen als 

primers cursos de l’ESO impartint la matèria de música. 

● Dues entrevistes realitzades a formadors de mestres: una professora de la Universitat de 

Girona encarregada de la formació inicial dels futurs mestres en l’especialitat de música i, 

posteriorment, en la menció de música; i un formador que imparteix cursos i tallers dins el Pla 

de formació permanent del professorat. 

● Dos qüestionaris, un per a les famílies i un altre per als alumnes. Per poder saber l’opinió que 

tenen sobre l’educació musical. 

● I, per últim, una proposta d’activitat sobre la música i les emocions amb la finalitat 

d’implementar-la en una aula del cicle superior de Primària. 

Les respostes de les entrevistes han estat analitzades per àmbits o eixos. Tanmateix, a cada eix 

d’anàlisi s’ha associat una imatge representativa que faci més entenedora l’explicació. Les 

entrevistes representen una eina i una font d’informació molt rellevants per a la hipòtesi d’aquesta 

recerca i els objectius de la mateixa. Totes les entrevistes estan transcrites en els annexos 

d’aquest treball. 
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Les respostes dels dos formularis mencionats, el de les famílies i el dels alumnes, s’han analitzat 

de forma quantitativa i qualitativa, a partir dels percentatges i els diagrames de barres i sectors 

generats pel mateix full de càlcul. 

L’activitat pràctica dissenyada per a implementar a l’aula és el resultat de l’aprenentatge, teòric i 

pràctic, realitzat al llarg de la meva recerca, i d’una manera molt concreta, sobre com l’educació 

musical incideix en les emocions i com l’escola i la música, en particular, pot treballar-les, acollir-

les i afavorir la presa de consciència d’aquestes i la seva gestió. El disseny, els materials 

proposats i les músiques triades són d’elaboració pròpia.  
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8.2. Anàlisi de les entrevistes realitzades a mestres d’educació musical a Primària. 

He entrevistat a quatre mestres que imparteixen educació musical a la Primària. Dos d’elles ho 

fan en centres públics, una a l’escola concertada i un quart a un centre privat. La finalitat era, que 

en la mesura del possible, quedés representada la tipologia de centre educatiu, és a dir, públic, 

concertat i privat.  

La procedència o localització dels centres també és diversa, ja que s’ha entrevistat a una 

professional que exerceix a una localitat petita, com Tossa de Mar, passant per dos centres situats 

en municipis més gran, com Palamós i Palafrugell, per finalment, recollir l’experiència d’un docent 

que desenvolupa la seva tasca en un centre ubicat a la ciutat de Girona.  

L’experiència docent de la majoria dels mestres entrevistats supera els 20 anys. I només un 

d’ells porta quatre cursos impartint classes.  

Així, doncs,  els mestres entrevistats són: 

- Centres públics:  

Escola Ignasi Melé i Farré de Tossa de Mar: Maria Helena Ribas Aragay amb 22 anys 

d’experiència docent, al mateix centre exercint com a mestra de música (Annex I).  

Escola La Vila de Palamós: Lourdes Valls Estartús amb 23 anys treballant com a mestre de 

música a l’etapa de Primària (Annex II).  

- Centre concertat. Centre de Primària i Secundària Sant Jordi de Palafrugell: Eva Ribas 

Teixidor amb 23 anys d’experiència com a mestra de música en el mateix centre. (Annex III) 

- Centre privat. Centre de Primària i Secundària de Girona (sense nom a petició del 

centre): Ben Stuckes amb una trajectòria professional de 4 anys com a docent. Aquesta 

entrevista s’ha realitzat en llengua anglesa. (Annex IV) 

La relació de qüestions plantejades a aquests docents i les corresponents respostes es pot 

consultar a l’apartat d’annexos. En aquest bloc s’ha incorporat la transcripció completa de cada 

entrevista realitzada. 

Per analitzar les aportacions d’aquests quatre docents ho faré comparant i considerant el que ells 

han comentat al voltant dels següents aspectes: 

8.2.1. Música i aprenentatge 

8.2.2. El concepte d’intelꞏligència musical vist per un mestre de Primària, significat i sentit.  

8.2.3. La importància que l’escola dona a l’educació musical. 
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8.2.4. Organització d’una sessió de Música a Primària i recursos disponibles. 

8.2.5. Les classes de música segons el nivell i/o cicle. 

8.2.6. Les emocions a l’aula de música.  

8.2.7. Interdisciplinarietat i educació musical a Primària.  

8.2.8. Colꞏlaboració i relació entre l’escola i l’escola de música del municipi.  

8.2.1. Música i aprenentatge 

Els quatre mestres entrevistats consideren que l’educació 

musical és molt important per a l’aprenentatge i també per a la 

formació de les persones. La seva opinió, cursa, a la vegada, 

amb una queixa compartida: La manca de valoració que aquesta 

rep a nivell social i, fins i tot, a nivell curricular.  

Entre les seves aportacions destaquen que la música és el llenguatge més universal que tenim i 

que sovint queda desatès en l’educació bàsica (veure annex IV).  

Per una altra banda, argumenten que la música és una part importantíssima en la història de la 

humanitat i, per aquest motiu, si es prescindís de la música en el currículum estaríem deixant de 

banda una part molt important en la formació de les persones (veure annex I).  

Fan èmfasi en la possibilitat que ens dona l’educació musical d’aconseguir que els alumnes 

esdevinguin persones sensibles, amb cultura, equilibrades i amb capacitat d’adaptar-se al món. Al 

respecte, es comenta que la música dona l’oportunitat d’incidir en l’aprenentatge més social dels 

individus ja que afavoreix el sentiment de pertinença a un grup, compartir i viure en companyia. I 

s’atribueix a l’educació musical la fortalesa o poder, en si mateixa, per a formar ciutadans menys 

individualistes i més empàtics i amb millors habilitats socials (veure annexos I i III). 

A més, es relaciona la importància de l'educació musical amb el desenvolupament i la millora  dels 

processos cognitius, entre ells, l’atenció. Valorant que l'experiència a l’aula confirma com la 

música afavoreix l’atenció, i conseqüentment, l’aprenentatge en general. En aquest sentit, una de 

les mestres menciona les aportacions més recents de la neurociència (veure annex II). 

 

Figura 7. Cervell Font. https://n9.cl/kci2 
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8.2.2. El concepte d’intelꞏligència musical vist per un mestre de Primària, significat i sentit.  

Els quatre mestres entrevistats, tenen coneixements o han sentit 

a parlar de la intelꞏligència musical.  

Una de les mestres exposa un cas on va conèixer dues nenes 

autistes que a través de la música podien comunicar-se i 

expressar-se en determinats moments. Per això, ella creu que 

aquestes dues nenes tenen un nivell alt d’intelꞏligència musical 

(veure annex II). 

Per una altra banda, dins de la intelꞏligència musical  hi ha diferents formes com poder ser capaç 

de reconèixer fàcilment diferents tons i utilitzar-los per crear, tocar instruments… (veure annexos I 

i IV). 

Es critica el poc desenvolupament d’aquesta intelꞏligència per part de l’escola i a més, la 

intelꞏligència musical ajuda a desenvolupar la resta. (veure annexos III i IV). 

 

8.2.3. La importància que l’escola dona a l’educació musical. 

De forma unànime, els quatre mestres manifesten rotundament que 

l’escola no dóna importància a l’educació musical. Revelen que 

l’administració educativa i els freqüents canvis en les lleis educatives i 

en els currículums que aquesta ha anat decidint, han contribuït a 

aquesta situació, i que, massa vegades, el pes i la presència de la 

música als centres depèn de la voluntat i la iniciativa dels 

professionals que estan al capdavant ja que la normativa no ajuda en 

absolut.   

Algun dels docents manifesten que ha calgut recórrer un camí lent i 

llarg perquè la direcció del centre li accepti les diferents propostes, ja 

que aquesta receptivitat no hi era des del primer moment (veure annex III).  

D’aquesta manera, i com es comprovarà en l’apartat següent, la presència de l’aprenentatge 

musical es centra, majoritàriament, a la matèria; per en els millors dels casos, acabant obrint-se, 

només puntualment, a d’altres moments, sobretot, quan es tracta de celebracions i festes en les 

que s’implica a tota l’escola; i, acabant, en una minoria dels casos, implicant, de forma sistemàtica, 

a tot el centre dins del seu projecte educatiu i pedagògic.  

Figura 8. Intelꞏligències Múltiples 
Font: https://n9.cl/oys5mx 

Figura 9. Música i escola. 
Font: https://n9.cl/3n4iz 
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8.2.4. Organització d’una sessió de Música a Primària i recursos disponibles.  

Vagi per endavant que al respecte de l’organització i els recursos 

disponibles, tots els mestres entrevistats, excepte el de l’escola 

privada, han assenyalat durant l’entrevista l’excepcionalitat en la que 

es troben per la situació generada amb la COVID. Han hagut de 

cedir la seva aula de música durant aquest curs 20-21, i fins i tot, 

alguns d’ells indica que probablement també s’estendrà al curs 21-

22, de manera que aquest espai ha passat a ser un aula de tutoria i 

poder així complir amb les mesures sanitàries establertes per 

l’administració educativa i sanitària (grups reduïts, distanciament, 

ventilació i higiene). 

Sense pandèmia, els quatre docents disposen d’aula pròpia i, en alguns casos, tenen al seu abast 

un destacat ventall de recursos materials gràcies a donacions i/o aprofitament d’instruments de 

segona mà, gràcies a programes de socialització i reutilització de llibres de text i de programes 

informàtics que han quedat una mica desfasats però dels que s’intenta treure el màxim partit . 

De forma més detallada els recursos materials amb els que compten habitualment són: els 

instruments de percussió, el piano i algun teclat MIDI i l’equip de música. En dos centres també es 

disposa de pissarra digital a l’aula de música. En un dels centres públics l’equipament s’amplia 

amb una bateria electrònica, un saxo, una guitarra, un violí i cinc ordinadors connectats a un teclat 

midi, així com un equip de so amb micròfons. Els instruments són de segona mà o cedits per 

músics. Els ordinadors amb un teclat midi  són de la dotació del Departament d’Ensenyament de 

l’any 2007. (veure annex II). 

L’altre centre públic fan servir, a més a més, els quadernets de llenguatge musical de les 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, seguit el mètode Ireneu Segarra. Fa tres anys utilitzaven 

els llibres d’aquesta editorial dins el programa de reutilització de llibres de text de la seva escola, 

però ara el centre no utilitza els llibres de text i aquests han passat a ser material de consulta, per 

començar o consolidar un nou aprenentatge (veure annex I). 

A nivell organitzatiu existeix un denominador comú en la forma de preparar les sessions de 

música: La diversitat d’activitats proposades. De manera que, en una mateixa sessió cada 

docent dona cabuda a l’escolta activa (instruments, compositors), la percepció de ritmes, sons i 

notes (llenguatge musical), la interpretació de cançons, l’expressivitat, la creativitat, la consciència 

corporal i la respiració. Una de les docents, incorpora la percussió corporal en substitució de la 

interpretació de cançons. Gràcies a ella, he pogut contactar amb en Santi Serratosa (veure apartat 

4 del marc pràctic d’aquest TdR). 

Figura 10. Organització i 
recursos. Font: 

https://n9.cl/1wemd 
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Pel que fa a l'organització, tant de l’alumnat, com de l’aula, així com de les propostes 

pedagògiques és necessari realitzar una anàlisi acurada d’una de les aportacions realitzades per 

una mestra d’un centre públic (veure annex II): 

- Nombre d’alumnes: El grup-classe es desdoblat per aconseguir una ràtio inferior. El centre 

educatiu ha incorporat en el seu projecte pedagògic la necessitat que a la classe de música hi 

hagi la meitat del grup de tutoria. Mentre la meitat de la classe fa música, els altres són atesos per 

un altre docent que imparteix una altra matèria. Això ha suposat renunciar a l’hora de permanència 

sense alumnat que cada mestre/a disposa setmanalment per ocupar-la fent docència. Aquesta 

decisió i organització és representativa del valor que es dona a l’educació musical en aquest 

centre públic, ja que habitualment els desdoblaments s’aprofiten per a treballar matèries 

instrumentals com la llengua o les matemàtiques. Sorprèn positivament que en aquest centre la 

música com a matèria estigui en les mateixes condicions.  

- L’organització per racons a l’aula de música. El mateix centre educatiu públic compta amb 

una aula de música organitzada en racons musicals Són 5 racons organitzats de forma rotativa al 

llarg del curs:  

- Racó de creació assistit amb ordinadors, teclats MIDI i el programa Creative.  

- Racó de jocs de llenguatge musical amb material preparat per la mateixa docent. Els exercicis es 

realitzen a la PDI. 

- Racó de “jocs de taula musicals” molts d’ells realitzats a mà.  

- Racó Artístic on s’han de crear instruments inventats a partir d’un munt de material que la mestra 

ha anat recollint i que dóna facilitat a la imaginació.  

- Racó del combo que aquest consisteix en un circuit instrumental on els alumnes han d’intentar 

coordinar-se. 

L’organització dels racons musicals fa possible que l’alumnat en acabar l’etapa primària hagi 

conegut molts instruments, hagi pogut crear la seva música, hagi pogut cantar i crear coreografies 

i hagi pogut actuar davant escenaris. En aquesta línia i en aquest centre, cada curs l’alumnat de 

5è curs realitza un teatre musical basat en un compositor que per algun motiu aquell any és 

important i/o s’ha treballat de forma intensiva durant el curs.  
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8.2.5.  Les classes de música segons el nivell i/o cicle.  

Tal i com ha quedat documentat en l’apartat anterior les sessions de 

música s’organitzen sempre al voltant d’un ventall d’aspectes comuns 

(audició, interpretació, expressió, etc.) sigui quin sigui el curs o cicle.  

Preguntats als docents per activitats musicals més concretes, aquests 

donen informació específica sobre la tipologia de cançons al cicle 

inicial, mitjà i superior. Són cançons tradicionals catalanes i actuals en 

diferents idiomes. 

La mestra de l’escola concertada fa servir la música moderna a través de la percussió corporal ja 

que, com he explicat abans, ha substituït el cant per la percussió corporal. En el seu cas, dues de 

les onze cançons apreses durant tot el curs, són tradicionals (veure annex III). 

Sobre les audicions manifesten que aquestes també es basen en músiques diverses: Escolten 

música clàssica, música actual o relacionades amb l’època (Castanyada, Halloween, Hivern, 

DENIP, Cantània...). Per fer la tria, també tenen en consideració la curiositat i l'interès dels 

alumnes (veure annexos I i II). 

8.2.6. Les emocions a l’aula de música.  

Tots els quatre entrevistats estan d’acord que es poden treballar les emocions 

a través de la música i que és estrictament necessari, ja que la música facilita 

abordar-les. 

D’entrada els mestres valoren que la música és emoció en estat pur. Són dos 

aspectes inseparables quan es tracta d’educació musical. 

Expliquen que a partir de la Primària, als nens se’ls pots explicar i a la vegada 

ells, la poden entendre i raonar per exemple, la lletra de les cançons i d’aquesta manera associar-

nos un sentiment o emoció. Consideren que el moviment i la consciencia corporal facilita la 

manifestació de les emocions (veure annex II). 

Un dels docents explicita com les diferents tipologies de música afavoreixen que els alumnes 

sentin unes emocions o d’altres “With primary children it’s much easier to manipulate their 

emotions because they’re very innocent of the world and so hearing horror music makes them 

Figura 11. Música segons cicle. 
Font: https://n9.cl/z6dm 

Figura 12. Emocions 
Font: https://n9.cl/zl0rw



 TdR BTX 20-21. Alumna: Corxera                    Musicalitzant l’aprenentatge: La intelꞏligència musical a l’Educació Primària  

49 
 

uncomfortable, hearing Christmas carols makes them warm and fuzzy, hearing triumphant music 

gets their adrenaline pumping”10. (veure annex IV) 

 

8.2.7. Interdisciplinarietat i educació musical a Primària.  

Hi ha diverses opinions respecte a la interdisciplinarietat.  

A les celebracions com la Pau o el Nadal, tots els centres preparen, 

activitats on la música té un pes important, sigui amb cançons i/o 

amb danses. Però es tracta només de moments puntuals al llarg del 

curs i vinculats a una festivitat o acte determinat.  

Hi ha un dels centres públics que va molt més enllà ja que les 

activitats musicals estan presents en una bona part de la jornada 

escolar (veure annex II):  

- Com a mitjà de relaxació o per crear un ambient de treball a les aules. 

- Dins l’àrea d’educació física. 

- En l’esbarjo es contempla una zona, a mode de racó, on els alumnes trien i posen 

músiques per a cantar i ballar, disposant en aquest mateix espai d’un micròfon per fer 

karaoke. 

A nivell curricular, tres dels docents entrevistats refereixen el treball per projectes en els seus 

respectius centres com a una opció real que ha fet possible incorporar l’educació musical en 

aquesta forma de treballar. A propòsit dels projectes treballats, l’aprenentatge musical “surt de 

l’aula de música” i esdevé font d’informació, coneixement i aprenentatge al voltant del projecte tal i 

com ho fan la resta de matèries. Un dels docents explica com al voltant d’un projecte relacionat 

amb els hàbits de salut i higiene, portat a terme el curs passat abans de la situació COVID, 

l’alumnat de 5è va elaborar i realitzar la música i lletra d’una cançó (annex IV). 

 

 

 

                                                 
10 Traducció al català: Amb els nens de primària, és molt més fàcil arribar a les seves emocions perquè són 
molt innocents i, per tant, escoltar música de terror els fa incòmodes, escoltar nadales els fa càlids i 
confortables, i escoltant música triomfant s’adrenalinen.   

Figura 13. Interdisciplinarietat. 
Font: https://n9.cl/2oye 
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8.2.8. Colꞏlaboració i relació entre l’escola i l’escola de música del municipi.  

En general, la colꞏlaboració és inexistent o molt mínima.  

En alguns casos, s’ha intentat mantenir el contacte amb l’escola de música 

municipal preparant alguna cançó que després s’ha interpretat amb el 

professorat de l’escola de música, o bé, s’han dut a terme audicions 

d’alumnes que estan aprenent a tocar un instrument, però en cap dels 

casos, s’ha donat continuïtat a aquest tipus d’activitat (veure annexos I i 

III). 

En el cas del centre privat en trobar-se ubicat a les afores de la ciutat i 

acollir alumnat de diferents i diverses poblacions, aquest tipus d’iniciativa no hi té cabuda, segons 

el docent entrevistat. 

És singular i sorprenent, l’experiència d’un dels centres públics en el que la mateixa mestra de 

música ha estat la impulsora d’una Aula Musical municipal en forma d’associació. La població no 

disposa d’escola de música i amb aquesta iniciativa s’ofereix una oferta d’activitats musicals en 

l’àmbit extraescolar. L’aula està situada en la mateixa escola i realitza les seves activitats en el 

mateix espai que els nens i nenes fan música en la jornada escolar (veure annex II). 

En definitiva, de les entrevistes realitzades a les mestres i els mestres de Primària destacar que 

tots ells coincideixen, de forma unànime, en la importància de l’educació musical en la formació de 

les nenes i els nens de Primària.  

Ara bé, tots coincideixen, a la vegada, que a la pràctica, és a dir, en el dia a dia en els centres, 

excepte en algun cas molt concret, la música queda relegada a les parets de l’aula de música i/o a 

les celebracions i festes tradicionals.  

No experimenten, encara, que aquesta sigui considerada com un eix vertebrador i cohesionador 

dels aprenentatges. Malgrat la importància que ells donen a l’educació musical, com a afavoridora 

de processos tals com l’atenció, la concentració, la memòria, i en especial, el reconeixement i 

l’autoconsciència de les emocions i el paper tan important i positiu que té en el desenvolupament 

d’habilitats socials; es posa de manifest que a l’escola tots aquests beneficis de l’educació musical 

encara no es té en consideració de forma transversal i interdisciplinar, i la música queda reduïda a 

una matèria única i, en general, deslligada.   

Figura 14. Colꞏlaboració 
entre les escoles. Font: 

Elaboració pròpia. 
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8.3. Anàlisi de les entrevistes realitzades a professors/es d’educació secundària. 

He entrevistat a tres professors que imparteixen la matèria de música a la Secundària. Tots tres 

exerceixen a centres públics.  

La procedència o localització dels centres és diversa: Una professora exerceix a un institut de 

Blanes, i els altres dos docents a un institut de la Bisbal d’Empordà, que a la vegada, un centre on 

s'imparteix el Batxillerat artístic.  

L’experiència docent de la majoria dels mestres entrevistats supera els 20 anys. I només un 

d’ells porta més de 10 anys impartint classes. 

La formació dels professors/es entrevistats és diversa segons el recorregut formatiu de 

cadascú. Dos tenen titulació en Estudis professionals superiors de música; i una tercera,  que va 

cursar Magisteri i té estudis professionals de grau mitjà de música, treballant, actualment, a 1r i 2n 

d’ESO.  

Així doncs, els entrevistats dels centres públics són: 

- Institut s’Agulla de Blanes: Montse Soques amb 12 anys d’experiència docent, tant a 

Primària com a Secundària. 

- Institut La Bisbal de la Bisbal: Marta Giner i Joan Gay. La primera amb 20 anys 

d’experiència, tant a Primària com a Secundària, i l’altre amb 26 anys d'experiència. 

L’objectiu principal de les entrevistes a docents de Secundària ha estat recollir la seva valoració 

sobre el bagatge, la motivació i l’interès pels aprenentatges relacionats amb la matèria de música 

amb els que arriben l’alumnat de Primària a l’Educació secundària obligatòria.  

La relació de qüestions plantejades a aquests docents i les corresponents respostes es pot 

consultar a l’apartat d’annexos. En els mateixos annexos s’ha incorporat la transcripció completa 

de cada entrevista realitzada. 

Per analitzar les aportacions d’aquests quatre docents ho faré comparant i considerant el que ells 

han comentat al voltant dels següents aspectes: 

8.3.1. Competències relacionades amb l’àmbit musical dels alumnes que arriben a l’ESO. 

8.3.2. Motivació i interès pels aprenentatges musicals entre l’alumnat de 1r d’ESO. 

8.3.3. Plantejament d’una sessió de Música a 1r d’ESO i activitats plantejades.  

8.3.4. Música i aprenentatge 

8.3.5. El concepte d’intelꞏligència musical vist per un/a docent de Secundària, significat i sentit.  
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8.3.6. La importància que a l’Educació Secundària obligatòria es dona a l’educació musical. 

8.3.7. Les emocions a l’aula de música.  

8.3.8. Interdisciplinarietat i educació musical a l’ESO.  

8.3.9. Colꞏlaboració i relació entre l’institut i l’escola de música del municipi.  

 

8.3.1. Competències relacionades amb l’àmbit musical dels alumnes que arriben a l’ESO 

Tots tres afirmen que les competències musicals amb les que arriben els 

seus alumnes depenen del centre d’on provinguin, és a dir, hi ha escoles 

on la música és important, i d’altres, en les que queda relegada a un 

segon terme i aquesta realitat es reflecteix en un baix domini general dels 

aspectes de l’educació musical. 

Dos dels professors coincideixen en dir que més que saber les notes o 

els ritmes, el que esperen dels seus alumnes de 1r ESO és que hagin 

experimentat i viscut la música en totes les seves dimensions, o sigui, 

que hagin ballat, cantat, tocat instruments, etc. Manifesten que massa sovint només han tingut 

contacte amb les cançons tradicionals, potser amb algun instrument com la flauta (que no queda 

ben parada), i en canvi,  el tema d’audicions ha estat abandonat, sense haver donat un espai a 

l’escolta activa i significativa així com a les estructures musicals a partir de l’oïda (veure annexos 

VI i VII). 

Un dels docents expressa que, en la seva opinió, l’alumnat un cop ha conclòs la Primària i la 

Secundària, és a dir, tot el tram d’ensenyament obligatori, de l’educació musical ha de poder 

endur-se i haver experimentat que “és un art en el qual pot participar; que és un art que es pot 

viure; que és un art en el qual pot tenir un paper de receptor informat, i per tant, tenir unes 

referències on pugui situar les seves experiències, i això sí que s’ha d’esperar de l’ensenyament 

obligatori, per tant, més que uns continguts concrets, esperes una vivència de la música”. (veure 

annex VII)  

  

Figura 15. Notes 
musicals. Font: 

https://n9.cl/jw35y 
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8.3.2. Motivació i interès pels aprenentatges musicals entre l’alumnat de 1r d’ESO. 

Una de les professores ens exposa que els alumnes arriben amb poca 

motivació i els professors/es han de fer un esforç inicial perquè aquells 

alumnes es motivin. Manifesta que les causes es troben en la poca 

consideració que a nivell curricular té la música respecte a d’altres 

matèries amb més pes com el català, el castellà o les matemàtiques. 

L’altra professora comenta que tot depèn del professor, de la capacitat 

que el docent té per engrescar-los, i l'últim exposa que la predisposició 

de primeres és bona, probablement, perquè és una matèria diferent que 

d’entrada els agrada.  

8.3.3. Plantejament d’una sessió de Música a 1r d’ESO i activitats plantejades 

Els tres docents de Secundària posen de manifest que el seu 

punt de partida és el currículum que el Departament d’Educació 

té establert per a aquesta matèria i etapa. A partir d’aquí, 

cadascú exposa com planteja les seves classes, tenint en comú 

que tots ells prioritzen activitats vivencials i significatives. 

Per a una de les professores, el seu pilar bàsic és que el que 

estiguin fent el seus alumnes, tingui sentit i, a partir d’això, 

intentar treballar vivencialment. Una de les activitats que ella 

proposa és passar-se la pilota o ballar al ritme de la pulsació 

d’una cançó (veure annex V). 

Per una altra banda, l’altra professora es basa en els continguts establerts per al curs i intenta que 

sempre hi hagi una part pràctica i una part teòrica. Els continguts contemplen tres dimensions: 

interpretació i escolta, creació i societat i cultura. A més, ella destaca que és complicat fer molts 

moments de part pràctica perquè són molts alumnes i no hi ha els recursos ni el temps suficient. 

(veure annex VI) 

D’una manera més aprofundida, un dels docents detalla els tres condicionants que ell té present 

en el moment de planificar les sessions de música per al seu alumnat (veure annex VII): 

- Primer condicionant: El currículum amb els continguts previstos i les habilitats a desenvolupar, 

que actualment, són les anomenades competències. 

- Segon condicionant: El nivell de competència musical que presenten els seus alumnes. 

- Tercer condicionant: Les eines, els recursos materials i l’espai disponibles.   

Figura 16. Motivació. 
Font: https://n9.cl/zhtp1 

Figura 17. Educació musical 
 Font: https://n9.cl/o4g6v 
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El mateix professor explica els quatre eixos essencials o línies pedagògiques que ell procura 

tenir present quan planifica les activitats. Són aquestes quatre: 

- La vivència de la música. Com a docent el més important serà allò que vivenciaran i 

experimentaran els seus alumnes a través de la música, que no pas les lliçons que aprendran. 

- La part activa de la música. L’alumne passa a ser un subjecte cent per cent implicat i actiu en 

les activitats proposades.  

- La part colꞏlectiva. La música per si mateixa uneix al grup. “La música no és una cosa, és una 

activitat, i a partir d’ella tots són part activa”. 

- La connexió entre el que es fa a l’aula i el que existeix a fora. El que passa a l’aula vincula amb 

el que succeeix a fora de l’escola, i viceversa; si això es dóna, la motivació i l’interès de l’alumnat 

davant les propostes estan assegurades. Es tracta d’afavorir aprenentatges significatius per a ells, 

que els permetin fer connexions amb el que ells coneguin i siguin la porta d’entrada a noves 

experiències. “Busco cançons que connectin amb la realitat dels estudiants i que, per tant, el 

que es fa a dins de l’aula sigui connectat amb els que ells viuen a través dels seus mòbils o 

Ipads”. “Amb això no estic dient que només hem de fer músiques actuals i oblidar la música 

clàssica, sinó al contrari. Amb els meus alumnes hem escoltat música clàssica que ells 

desconeixien com a tal, però que la relacionaven amb una pelꞏlícula d’èxit i coneguda. A la classe 

de música han descobert que era una cançó de Wagner del S.XIX, una època en la que no existia 

ni el cinema, en canvi, ells sí que sabien que la pelꞏlícula i la música existien. Hi ha hagut la 

connexió entre la seva realitat musical i aquella música que probablement té 150 anys.”  (veure 

annex VII). 

8.3.4. Música i aprenentatge 

De forma unànime, tots els professors estan d’acord que la música és 

important per l’aprenentatge. “La música va néixer darrere de la 

ciència i la filosofia i això no és gratuït”.  

Per a una de les docents entrevistades l’educació musical implica 

l’obertura de la nostra ment al món que ens envolta, donant-nos la 

possibilitat de ser més sensibles, més atents i més exposats a noves i 

diferents experiències, de manera que experimentant tindrem la 

possibilitat de ser capaços de gaudir més, en definitiva, d’experimentar 

més a fons la vida. (veure annex VI).  

Figura 18. Música i 
aprenentatge. Font: 
https://n9.cl/mk0u 
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Una de les altres docents refereix que, a banda dels coneixements musicals, l'educació musical 

per ella mateixa afavoreix una sèrie d’actituds, habilitats, hàbits i valors que són necessaris en la 

formació de les persones, tals com la memòria, el companyerisme, etc. (veure annex V).  

El tercer docent tot i que comparteix els mateixos arguments va més enllà i anomena que el vincle 

establert amb els seus alumnes, en ocasions, no es perd i es recupera en el temps quan aquests 

ja són adults i retornen al centre educatiu per a fer visites o retrobar-se amb els seus antics 

professors/es. (veure annex VII) 

8.3.5. El concepte d’intelꞏligència musical vist per un/a docent de Secundària, significat i 

sentit.  

Dos dels tres entrevistats sabien o havien sentit a parlar de la 

intelꞏligència musical. I una d’elles coneix el terme relacionat amb 

activitats multidisciplinars o interdisciplinars (veure annex VI). 

Un dels professors parla del terme de la competència artística però 

manifesta el seu desacord ja que per a ell és un concepte molt 

relacionat amb el món de l’empresa, del que domines i del que no se’t 

dona tan bé. Manifesta que pot passar que un noi o noia no tingui una 

habilitat o competència determinada per un aprenentatge musical 

concret, i en canvi, sí que presenta sensibilitat musical. Per a ell, aquesta condició és més a prop 

de la intelꞏligència musical que no de la competència artística. Es mostra molt crític amb la 

tendència actual de l'administració educativa vers l’aprenentatge competencial (veure annex VII). 

Una de les docents que coneix la teoria de les intelꞏligències múltiples expressa que l’escola no té 

gaire en consideració els seus principis (veure annex V). 

8.3.6. La importància que a l’Educació Secundària 

obligatòria es dona a l’educació musical 

Tots tres estan d’acord que la importància donada a l’educació 

musical en el marc de l’ensenyament secundari depèn 

totalment del centre educatiu en particular. I posen d’exemple 

dues experiències, en concret, detallant que en aquests casos 

la matèria de música ha tingut el mateix valor que les 

Figura 19. Intelꞏligència musical. 
Font: https://n9.cl/w3yd 

Figura 20. Importància educació 
musical. Font: https://n9.cl/deodx 
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matemàtiques o la llengua anglesa. En relació a aquesta informació comenten que socialment no 

és així, i que això és tradueix, desafortunadament, en una actitud de les famílies que valora més o 

menys unes matèries, essent la música una de les menys valorades pels pares (veure annex VI). 

En els dos casos que l’educació musical té un paper rellevant en el currículum de Secundària es 

fa èmfasi en el següent aspecte: La música està dins de la vida quotidiana del centre. “Com a 

professor de música tinc un objectiu molt clar: El que fem a la classe de música ha de sortir de les 

parets d’aquesta aula” (veure annex VII). 

8.3.7. Les emocions a l’aula de música.  

De forma unànime, tots estan d’acord que les emocions, d’una banda, 

es poden treballar amb la música i, d’una altra, que la matèria de 

música esdevé una eina molt potent que facilita la consciència 

emocional, és a dir, el reconeixement de les emocions, dels sentiments 

i dels estats d’ànim.  

Una de les docents manifesta: “La música té el poder d’ajudar a prendre 

consciència d’allò que ens passa a dins nostre, per poder-ho identificar i actua com un pont, es 

converteix en una guia d’accés molt directa perquè a més actua en qüestió de segons”.  

Aquesta mateixa docent expressa que la consciència emocional que afavoreix la música activa o 

facilita l’activació d’altres processos necessaris per a l’aprenentatge tals com l’atenció i la 

motivació.  Des de l’emoció que pot generar una activitat musical determinada hem captat l’atenció 

de l’alumne/a i/o des de l’emoció hem aconseguit motivar a l’alumne/a (veure annex V). 

És inseparable incidir en aspectes musicals desvinculant-los de l’emoció. “Per exemple, si vols 

treballar tonalitats, pots posar una música en tonalitat major i una altra en tonalitat menor, i així, de 

forma implícita, ja estàs treballant emocions com l’alegria i la tristesa. Pots estar treballant altres 

tipus d'emocions amb tempo més ràpid, més lent, sensacions que et produeix la pròpia música 

només escoltant-la, sense imatge o posant-hi imatges” (veure annex VI) 

Totes les propostes que ofereixen els docents passen sí o sí per la via de l’experimentació i la 

vivència. Un dels docents explica que sovint fa partícip als seus alumnes en la tria de les cançons 

de manera que aquestes importants i significatives per a ells. D’aquesta forma s’assegura la 

connexió per part dels alumnes amb l’activitat i les propostes de treball al voltant de la música. 

“Com a docent s’ha de tenir l’habilitat de trobar la porta per on entrar” (veure annex VII). 

Figura 21. Emocions. Font: 
https://n9.cl/deodx 
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Entre els exemples d’activitats musicals vinculades a la consciència emocional que anomenen els 

docents trobaríem: exercicis de meditació a partir de músiques; seguir el ritme a partir del nostre 

ritme cardíac; experimentar diferents ritmes amb tipologies musicals diverses (tecno, clàssica, …); 

el treball amb bandes sonores de pelꞏlícules; associar músiques i imatges i posar nom a l’emoció 

que ens fan experimentar, etc.  

8.3.8. Interdisciplinarietat i educació musical a l’ESO.  

En general, els professors/es entrevistats consideren que la interdisciplinarietat a l’ESO és 

pràcticament inexistent o nulꞏla. Anomenen algun exemple molt puntual i esporàdic, i manifesten 

que majoritàriament cada docent es centra només en la seva matèria (veure annexos VI i VII).  

Una de les docents aporta que ha tingut alguna experiència 

d'interdisciplinarietat entre la matèria de música, visual i plàstica, 

educació i física i llengua estrangera (anglès) però que, 

desafortunadament, és un aspecte que depèn molt de cada centre en 

particular, i no està generalitzat. Pot quedar reduït a una celebració o 

jornada concreta com el dia de les llengües (FLD), o a alguna activitat 

d’educació física vinculada amb la dansa i el moviment - ball de 

bastons, xarranca africana (veure annex V). 

8.3.9. Colꞏlaboració i relació entre l’institut i l’escola de música del municipi.  

Tots tres docents expliquen experiències de treball colꞏlaboratiu amb el municipi.  

Dos dels docents clarifiquen que donat que l’escola de música està gestionada per l’Ajuntament, 

és a dir, que no depèn de cap empresa externa, és més fàcil que des del mateix consistori ja 

apareguin propostes d’educació musical incentivades des del mateix Pla educatiu d’entorn del 

municipi. En aquesta línia, expliquen un programa en el que venen músics professionals a l’escola 

i a l’institut per fer audicions i conèixer diferents instruments, un altre projecte en el que el grup de 

rock català Lax'n'Busto imparteix uns tallers dins la jornada escolar amb alumnes d’ESO (veure 

annexos VI i VII).  

Una de les docents explica la seva experiència de colꞏlaboració amb l’escola 

municipal de música per tal de donar a conèixer els instruments tradicionals. 

Comenta que en aquesta ocasió els alumnes d’institut van acabar formant una 

big bang amb aquests instruments i oferint un concert en públic. Afegeix una 

altra experiència de colꞏlaboració entre centre educatiu de secundària i escola 

Figura 22. Interdisciplinarietat. 
Font: https://n9.cl/xggw 

Figura 23. 
Colꞏlaboració entre les 

escoles. Font: 
Elaboració pròpia.
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municipal de música per a aprendre a ballar sardanes i participar en batucades (veure annex V). 

Els professors d’ESO entrevistats valoren que els alumnes de Primària arriben a l’ESO amb 

diferents bagatges i motivacions per la matèria de música; segons ells, depèn dels centres de 

procedència i de les experiències prèvies que han tingut amb la matèria.  

Alguns d’ells destaquen que el valor que dona el centre de secundària a la matèria de música, 

determina el grau de motivació, d’implicació i l’actitud que els adolescents demostren per 

l’assignatura. Majoritàriament, el professor/a de música ha de fer un esforç important perquè els 

alumnes acabin engrescant-se. El motiu es troba segons el professorat en el poc valor que es 

dona a aquesta matèria en comparació amb altres.  

Tots ells expressen la importància i necessitat de connectar el que es fa dins de l’aula amb les 

experiències i vivències que fora de l’aula els alumnes tenen amb la música, de manera que els 

aprenentatges siguin significatius per a ells, i sigui, a la vegada una via per introduir conceptes que 

d’entrada potser ells rebutjarien, com la música clàssica. Per tant, tant important és seguir el 

currículum establert com la forma de abordar-lo, la metodologia és clau.  

Pel professorat d’ESO entrevistat, les emocions són inseparables de la matèria de música, sense 

música no hi ha emoció, i a l’inrevés, l’emoció ens acosta a entendre molts processos musicals. 

Manifesten que la música és una eina fonamental per a prendre consciència emocional i 

autoregular-se. Així mateix, posen en valor el poder de la música per a crear grup i sentir-se part 

d’ell.  

Quan l’educació musical al centre de secundària pren rellevància, apareixen exemples de 

colꞏlaboració amb l’entorn, concretament, amb les escoles de música de la localitat i amb els 

projectes que des del mateix municipi es planifiquen a nivell local (pla educatiu d’entorn).  

  



 TdR BTX 20-21. Alumna: Corxera                    Musicalitzant l’aprenentatge: La intelꞏligència musical a l’Educació Primària  

59 
 

8.4. Anàlisi de les entrevistes realitzades a formadors de formadors. 

He entrevistat a dos formadors de mestres, d’una banda, a la Dra. Rita Ferrer, que va ser 

professora a l’UdG, d’aquí que, una part de la seva experiència, està relacionada amb la formació 

inicial dels mestres; i d’una altra, al Sr. Santi Serratosa, que és el bateria 

del grup de rock català Gossos, i que, actualment, es dedica a impartir 

cursos de formació permanent a mestres i professors/es en l'àmbit de la 

percussió corporal.  

L’objectiu d’ambdues entrevistes ha estat obtenir informació de com es 

formen els mestres en la seva etapa inicial, i com ho continuen fent quan 

ja estan exercint i en contacte amb els alumnes. És, per aquest motiu, 

que l'anàlisi del que aporten, un i l’altre, cal fer-la de manera 

diferenciada.   

8.4.1. La formació inicial de les mestres i els mestres de Primària en educació musical: 

La riquesa de l’entrevista realitzada a la Sra. Rita Ferrer consisteix, entre d’altres aspectes, en que 

durant la seva trajectòria professional a la UdG va tenir l’ocasió d’impartir docència en l’especialitat 

única d’educació musical, i posteriorment, en la menció de música, pla d’estudis encara vigent.  

A partir de 1991, s’incorporen als estudis universitaris de mestre de Primària l’especialitat de 

Mestre/a d’Educació musical  i altres especialitats (p.ex. Educació física).  

A partir del 2009/2010, amb el Pla Bolonya, s’implementen els Graus, i pel que fa a l’educació 

musical, desapareix l’especialitat com a tal. S’incorporen, aleshores i fins a data d’avui, les 

mencions, entre elles, la de Música. Per tant, actualment, pel que fa als estudis de mestre les 

opcions són Estudis de Grau de Mestre/a d’Educació infantil o Primària amb una menció 

determinada i no una especialitat.  

El pla de formació inicial de mestres basat en especialitats assegurava que els futurs mestres que 

s’iniciaven en aquesta especialitat de Primària ja arribaven a una formació sòlida i específica en 

estudis de música. En el moment d’aplicar el pla actual amb el que desapareixen, entre elles, 

l’especialitat de música, i s’incorporen les mencions, la base o nivell musical dels aspirants ha 

disminuït notablement, ja que la didàctica de la música i matèries relacionades amb l’educació 

musical, no s’estudien fins al tram final del Grau. Aquestes mancances i llacunes han determinat, 

segons aporta la Dra. Ferrer, que a partir del curs 20-21, els futurs mestres que decideixen triar la 

menció de música han de superar, prèviament, una prova de nivell de coneixements musicals 

mínims. “Un canvi que s’ha incorporat aquest curs, és que als aspirants a fer la Menció de Música 

els fan una prova de nivell i crec que pot anar millor, ja que ens trobàvem que molts no podien 

Figura 24. Rita Ferrer 
Font: https://n9.cl/9zai1 
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seguir o si aprovaven anaven molt justos de coneixements i, llavors, com pots ensenyar a 

ensenyar una matèria que no saps?” (veure annex VIII). 

Entre les matèries que cursen els futurs mestres de Primària que trien la Menció de Música es 

troben:  

- Educació de la veu i cançó.  

- Desenvolupament de capacitats musicals. 

- Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals, 

- Didàctica de l’educació musical I i II,  

- Pràctica instrumental i creativitat 

- Direcció coral i instrumental 

- Història de la música: evolució, renovació i estils. 

Per tant, es podria concloure, pel que ens aporta la Dra. Rita Ferrer, que la formació prèvia en 

coneixements musicals garanteix una formació inicial de qualitat en els mestres d’educació 

Primària que opten a la Menció de Música.  

Preguntada per la Didàctica de la Música que s’imparteix en la menció de música, la Dra. Ferrer, 

puntualitza que es tracta d’una matèria molt pràctica i en la que els estudiants, com a futurs 

mestres, elaboren materials que els siguin de suport a la docència. Molts d’ells, podran emprar-se 

amb els nens i nenes durant l’estada que els estudiants del Grau faran a l’escola, estada i matèria 

que rep el nom de Practicum.  

Durant la seva estada a la universitat també va impartir classes entre els alumnes de MEI, mestres 

d'Educació Infantil, i MEP, mestre d’Educació Primària, alguna assignatura d’aproximació a la 

música, des d’una vessant més didàctica i interdisciplinar; una de les que en conserva molt bon 

record era l’anomenada Experimentació, Manipulació i Joc.  

Sobre les expectatives que la societat i el mateix sistema educatiu té al voltant de l’educació 

musical, la Dra. Ferrer, després de la seva experiència formant futurs mestres a la universitat, 

considera, d’una banda, que cal atorgar-li més valor pel que és i pel que representa en la 

formació, i d’una altra, que és del tot necessari que els estudiants de Grau arribin amb una 

formació musical prou sòlida, és a dir, amb “bons coneixements generals, bona veu i coneixement 

d’algun instrument musical per poder acompanyar les classes.” (veure annex VIII). 

Sobre el valor que els centres educatius de Primària donen a l’educació musical, la Dra. Ferrer, 

considera que: 
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- El claustre i la direcció haurien de veure en la figura del mestre/a que imparteix la música un 

mestre com ells, per igual, i no únicament el que s’encarrega d’organitzar les festes i celebracions. 

- Els alumnes estaran totalment motivats per la matèria si el mestre és competent, està ben format 

i té estratègies per a engrescar-los, interessar-los i implicar-los. 

- Les famílies s’implicaran si l’escola fa estimar la música i els seus fills/es es mostren motivats per 

la matèria.  

En el cas de la Dra. Rita Ferrer, a la seva estada a la UdG com a formadora de futurs mestres, cal 

afegir, a més a més, una dilatada carrera professional i personal dedicada al món de l’educació 

musical, tot impulsant l’escola de música de Palafrugell (1967) i l’Associació Catalana de les 

escoles de música (ACEM,1992) i tirant endavant el projecte del Centre d’estudis professionals de 

música, L’Energia a Palafrugell (2015), centres en els que encara hi continua de forma activa i 

compromesa. D’aquí, que per a aquesta recerca és d’un gran valor destacar les seves aportacions 

sobre l’educació musical i l’aprenentatge, el paper de l’escola de música municipal i la 

colꞏlaboració entre les escoles de música municipals i els centres educatius: 

- L’educació musical és bàsica per a l’aprenentatge: Al marge d’adquirir conceptes, estimula la 

creació d’uns vincles, d’uns hàbits i d’uns valors imprescindibles per a la persona, per a la seva 

evolució i el seu creixement. Des de l’educació musical es treballen competències, s’estimulen 

emocions i sentiments, s’afavoreixen hàbits i valors com l'ordre, la disciplina i el respecte. La 

música és també comunicació, i com a tal, té la fortalesa d’incloure socialment. Al respecte, la Dra. 

Ferrer és autora de la tesi doctoral El cant coral infantil i juvenil educa en valors, hàbits i 

competències (2011). 

- L’escola de música municipal de Palafrugell i el Conservatori L’Energia: L’objectiu inicial 

era fer viure la música i aprendre a estimar-la. Amb aquestes dues idees o objectius va néixer el 

que és ara l’Escola de Música de Palafrugell i, sobretot, amb la voluntat de ser servei públic, per al 

poble de Palafrugell i els municipis del voltant, tot i que, continua essent, 

principalment, un servei privat, es continua treballant per a implicar cada 

vegada més a l’administració municipal, tot oferint ajuts i subvencions. El 

Conservatori, va néixer amb l’objectiu de poder oficialitzar els estudis de Grau 

Professional i al novembre del 2015 es va inaugurar. “Palafrugell, és ciutat 

educadora i nosaltres en formem part, això vol dir que creiem en un projecte 

divers, ampli i que vagi més enllà del que seria una escola de música nascuda 

al 1967.” (veure annex VIII).  

Figura 25. 
Colꞏlaboració entre 
les escoles. Font: 
Elaboració pròpia.
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- La colꞏlaboració entre les escoles de música municipals i els centres educatius: En formar 

part del Consell Escolar Municipal sempre que es demana una colꞏlaboració s’hi participa. En el 

curs 19-20 es varen iniciar colꞏlaboracions més estretes que varen quedar interrompudes amb el 

Covid-19. A inicis del curs 2020-2021, diverses escoles del municipi varen solꞏlicitar poder assistir 

a l’escola de música amb els seus alumnes, però les mesures excepcionals adoptades per la 

pandèmia van aturar totes aquestes iniciatives de colꞏlaboració. S’espera que aquesta incipient 

dinàmica pugui tornar a reemprendre’s un cop superada la crisi sanitària. 

8.4.2. La formació permanent de les mestres i els mestres de Primària en educació musical: 

Una de les mestres d’educació musical de Primària entrevistades va explicar que, recentment, 

havia realitzat un curs de formació en Percussió corporal. La seva aportació va ser doblement 

important ja que va significar obrir una altra via d’investigació en el meu treball, la de la formació 

permanent dels mestres de música, i, a la vegada, em va facilitar el contacte del formador. 

D’aquesta manera, ha estat possible contactar amb en Santi Serratosa, bateria en actiu i membre 

del grup de rock català Gossos, musicoterapeuta i especialista i formador de formadors en la 

percussió corporal. 

Motivació i l’objectiu per a treballar amb mestres i professors/es: 

Amb la finalitat d’obtenir recursos pràctics per a treballar com a 

musicoterapeuta, es va anar introduint en el món de la 

percussió corporal. Va començar a crear projectes artístics, 

material i activitats que van donar lloc a tallers que oferia a 

escoles i a les Associacions de Pares i mares (AMPA). El 

treball inicial va ser amb les nenes i els nens, 

conseqüentment, els mestres es van començar a interessar 

pel que feia, i d’aquesta manera, va sorgir la motivació per 

iniciar les primeres formacions per a mestres, d’una banda; per 

una altra, per l’interès i la satisfacció de compartir amb els 

altres la mirada cap a l’educació i els processos educatius, i 

finalment, des del convenciment que la música a l’escola pot 

aportar molt entenent-la com a una eina molt potent per a treballar dins el món educatiu.   

 

 

 

Figura 26. Santi Serratosa. Font: 
Captura pròpia entrevista. 
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En què consisteix la formació en Percussió corporal:  

Es tracta de formació bàsicament pràctica on el contingut amb el que es treballa és tangible i es 

pot tocar. La majoria del contingut el formen coreografies per treballar a l’aula o exercicis tècnics 

per desenvolupar determinats aspectes ja sigui musicals o no musicals. Es parteix d’estratègies 

metodològiques dissenyades pel formador que faciliten la manera d’exposar el contingut o 

l’aspecte a treballar. Es tracta d’una visió personal que pot encaixar o no amb la manera de fer de 

cada mestre/a dins l’aula. Són cursos on es pot comprovar com es desenvolupen els processos 

musicals, i a partir d’aquesta pràctica, s’exposa, també, la mirada cap a l’educació que té el 

formador.  

Percussió Corporal i el treball de les emocions a l’escola:  

La formació en Percussió corporal, en essència, ja implica donar una importància rellevant a les 

emocions. Tot el procés metodològic i pràctic està pensat per procurar el benestar de la persona a 

nivell psicològic i emocional.  

Segons el formador, s’entén que per començar a aprendre, d’entrada cal l’emoció o un estat 

emocional positiu. Això significa que els alumnes s’han de sentir estimats, acceptats, integrants 

del grup i existir un bon vincle entre el grup i l’educador/a o el professor/a. 

Totes les estratègies de classe, totes les dinàmiques, de la primera a la darrera, estan pensades 

perquè a nivell emocional, sempre es procuri mantenir-se en un estat positiu, o ser molt conscients 

que l’emoció serà important.  

A nivell pràctic, es treballa molt amb cançons i posant nom a les emocions que hi ha implícites. 

Aquesta forma de procedir implicarà, a la vegada, activar processos no musicals: Haver de parlar 

d’aquella emoció, prendre consciència i fer-la créixer; acompanyar circumstàncies de classe les 

quals necessiten d’una emoció determinada per gestionar algun aspecte. Es tracta d’un treball 

d’extracció de l’emoció que musicalment tindrà un resultat tangible ja que tot el procés ajudarà a 

una representació de l’emoció implícita.  

Conseqüentment, a nivell musical tots els aspectes tècnics s’extreuen de l’emoció. D’aquesta 

manera els ritmes es tocaran d’una determinada manera, segurament seran més lents, es tocarà 

més fluix, etc. si l’emoció implícita és la tristesa, per exemple.  

El retorn dels mestres després d’haver fet una formació:  

El retorn dels mestres, després d’haver fet una formació, ajuda a en Santi Serratosa a ajustar i 

preparar el contingut d’una manera més apropiada pel pròxim taller, seminari o curs. 
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Les valoracions i aportacions li arriben per dues vies. Per una via oficial, a través de formularis 

d’avaluació, quan ha conclòs activitats formatives realitzades a través de la UVic (Universitat de 

Vic), de l’espai MARFÀ11, etc; i per una altra via, més informal, però igualment d’enriquidora i 

indispensable, com és la posta en comú de reflexions, inquietuds i comentaris al final de les 

sessions i dels cursos. Per a aquest formador,  aquestes i aquests docents són els que viuen dia a 

dia amb els i les seves alumnes, per tant, el feedback que ells donin és essencial per a dissenyar 

activitats formatives ajustades a la realitat.  

El punt de vista  del formador sobre la importància que l’escola dona a l’educació musical: 

Per al formador, musicoterapeuta i bateria, Santi Serratosa, l’escola hauria de donar a l’educació 

musical la mateixa importància que s'atorga a una altra matèria o assignatura.  

Considera, a la vegada, que és necessari, que des de l’escola mateixa, i no únicament per part 

dels mestres i professors/es de música, sinó des dels mateixos claustres i equips de mestres, es 

faci pedagogia i difusió del potencial de l’educació musical com a eina de treball dins el món 

educatiu. En Santi Serratosa fa bandera del potencial de l’educació musical a nivell transversal i 

de la seva incidència, en positiu, en molts aspectes del desenvolupament i del procés 

d’aprenentatge de les nenes i dels nens.  

Aprofundint en la vessant creativa que proporciona l’educació musical, aquest formador de 

formadors, va una mica més enllà per acabar trencant una llança a favor de la creativitat en tots 

els àmbits de l'aprenentatge: “... la visió aquesta creativa que té la música, també s’hauria de tenir 

a totes les assignatures, o sigui, aquest nivell de consciència sobre la importància de la creació, 

no la creació artística, sinó de la creativitat, també s’hauria d’aportar a les altres assignatures i 

crec que seria molt positiu.” 

Acaba concloent que la música “hauria d’estar igual de valorada i allò que succeeix amb la 

música, aquest tractament i aquesta mirada que tenim cap a ella, hauria de ser extrapolable a 

totes les assignatures del currículum”. 

Dels formadors entrevistats, d’una banda, es pot concloure com d’important és el bagatge i 

preparació musicals prèvies que tenen els mestres del grau de Primària que opten per la menció 

de música; i d’un altra, es posa de manifest l’interès de formacions continuades lligades a la 

música i les emocions, tal com la Percussió corporal.   

  

                                                 
11 MARFÀ. La Marfà és un centre de creació musical fundat l’any 2011 després de la rehabilitació de l’antiga 
fàbrica tèxtil Marfà. Es tracta d’un projecte de l’Ajuntament de Girona en colꞏlaboració amb diversos agents 
(Fundació Cases de la Música, EUMES, escola de música avançada i so de Girona). 
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8.5. Resultats i anàlisi del formulari adreçat a mares i pares. 

Per saber l’opinió dels pares envers la matèria de música a Primària, he realitzat una enquesta. 

L’he feta gràcies a “Google Formularis” i l’he enviat a pares i a coneguts d’aquests. 

Després de totes les respostes, va sortir una mostra de 325 persones i amb l’opció que té “Google 

Formularis” he pogut crear els següents gràfics: 

 

 

 

Les dones predominen en el gènere dels 

enquestats essent aquestes 258 (79,4%) 

d’un total de 325 persones. 

 

 

Per l’edat dels enquestats, hi predomina l’edat entre els 40 i els 50 anys que serien 175 pares de 

325.  

Es pot deduir que una bona part d’aquests pares tenen fills que ja han cursat els cursos inicials de 

la Primària. 
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La majoria dels fills dels enquestats cursen o cursaven l’etapa de Primària en un centre públic i el 

4% en un centre privat. Per tant, una gran majoria, quan valoren l’educació musical a l’escola ho 

fan pensant en el sistema públic 

 

 

 

 

 

 

 

Més del 50% dels fills i filles dels pares enquestats ja han cursat l’etapa de Primària. Per tant, 

poden fer una valoració de l’educació musical a l’escola havent passat per l’experiència de com es 

tracta l’aprenentatge musical dels primers als darrers cursos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marc teòric d’aquest treball, s’ha aprofundit en els avantatges que aporta l’educació musical 

als processos de l’aprenentatge i al desenvolupament dels alumnes. La majoria dels pares i mares 

enquestats han coincidit en afirmar que ells són del mateix criteri o opinió (71,1%). 

Conseqüentment, es pot concloure que una majoria de les famílies, dels infants escolaritzats a 

Primària consideren que l’educació musical aporta avantatges i beneficis en l’aprenentatge escolar 

i en el desenvolupament integral de les persones.   
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En el formulari adreçat a les famílies es plantegen les següents opcions relacionades amb els 

beneficis que l’educació musical pot aportar als seus fills i filles:  

● Millora l'atenció i la concentració en les tasques, tant les quotidianes com les escolars. 

● Facilita la creativitat. 

● Fomenta la memòria en els aprenentatges. 

● Facilita el control i la gestió de les emocions de forma positiva 

● Ajuda a establir vincles i habilitats socials adequades. 

● Té beneficis per a un correcte desenvolupament muscular i de l'equilibri.  

● Estimula diversos sentits a la vegada i beneficia el raonament matemàtic i l'adquisició del 

llenguatge verbal (oral i escrit). 

Entre les mares i els pares enquestats es considera que entre els beneficis que l’educació musical 

ofereix als seus fills i filles la d’estimular diversos sentits a la vegada és un dels principals o amb 

més importància des del punt de vista de les famílies (74,8%), seguida de les opcions 

relacionades amb l’educació musical com a facilitadora de la creativitat, amb la millora de l'atenció 

i la concentració en les tasques, tant les quotidianes com les escolars (68,9%), i com a element 

que fomenta la memòria en els aprenentatges (64%). D’aquesta manera, les famílies donen molta 

importància a l’educació musical com a eina que afavoreix processos creatius, sensorials i, 

seguidament, processos cognitius.  

Els valors de l’eix x de la gràfica representen l’interval de: gens avantatges (1) a molts avantatges (5). 
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Una de les qüestions plantejades a les famílies, molt important per a l’objecte d’estudi d’aquest 

TdR, era conèixer la seva opinió respecte al valor que l’escola dona a l’educació musical. De les 

respostes obtingudes, es pot deduir, obertament, que segons les famílies l’escola NO fomenta 

l’educació musical. Ara bé, cal analitzar dues variables en aquesta visió. Per una banda, un 43,7% 

considera que les hores dedicades, per part de l’escola, a l’educació musical són totalment 

insuficients, i es manifesten a favor de la consideració de matèria “maria”. Per una altra banda, un 

30,2% expressa que l’educació musical a Primària queda reduïda a cantar i tocar la flauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, s’ha plantejat a les famílies si en l’àmbit extraescolar els seus fills i filles han realitzat 

alguna activitat relacionada amb l’educació musical o l’aprenentatge musical. El 42,5% dels 
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enquestats afirma que han participat o participen d’activitats musicals en escoles de música 

municipals del municipi on resideixen. Per tant, una part rellevant de la mostra explicita que els 

pares i mares posen a l’abast dels seus fills/es l’educació musical FORA del context escolar 

formal. De tota manera, cal destacar que un 32,9% explicita que els seus fills i filles no trien 

activitats extraescolars relacionades amb la música per manca de motivació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a finalitzar el formulari s’ha 

plantejat una pregunta més oberta, de 

forma que les mares i els pares 

poguessin manifestar la seva opinió 

respecte a si l’educació musical és una 

prioritat per la nostra societat. A partir 

de les seves respostes he elaborat un 

“WordCloud” amb les paraules més 

emprades en les respostes facilitades 

per les famílies. Visualment es pot 

comprovar que “essencial”, 

“emocions”, “relaxació”, “beneficiosa”, 

“art”, “prioritat”, “privilegiats”, etc són 

termes que les famílies relacionen i empren en el moment de justifica la seva resposta, criteri o 

opinió al respecte. En general, consideren que la societat no dona la importància que es mereix 

l’educació musical.  
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8.6. Resultats i anàlisi del formulari adreçat a alumnes i exalumnes de 12 a 20 anys. 

Per saber l’opinió dels alumnes envers la matèria de música que van cursar a Primària, he 

realitzat una enquesta. He emprat l’eina “Google Formularis”. Per a la seva difusió he utilitzat dues 

vies, per una part, les xarxes socials, sobretot, Instagram, i per una altra, ha arribat a alumnes de 

1r i 2n d’ESO de l’Institut S’Agulla a través del classroom que la professora de Música del centre 

té elaborat pels aquests dos cursos d’ESO. 

La mostra aconseguida ha sigut de 185 alumnes i amb l’opció que té “Google Formularis” he pogut 

crear els següents gràfics: 

Les dones predominen en l’enquesta essent aquestes 127 representant així un 68,6% del total de 

185 enquestats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’edat predominant d’aquesta enquesta és de 15 a 17 anys amb un 50,8% dels enquestats, 

seguida d’alumnes entre els 12 i 14 anys que representen un 36,8% de la mostra. La resta, un 

12,4% tenen edats compreses entre els 18-20 anys.   
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Pel que fa a la tipologia de centre, els alumnes que han participat en el qüestionari provenen 

majoritàriament de centres públics, representant un 85,4% de la mostra. Els alumnes de centres 

educatius concertats equivalen a un 12,4% dels participants enquestats, i només un 2,2 % són 

alumnes procedents de centres privats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a aquest TdR i la hipòtesi que es planteja en el mateix era important recollir l’experiència, 

vivència i opinió dels alumnes amb l’educació musical durant l’etapa de Primària. Per aquest 

motiu, en el qüestionari se’ls ha ofert la possibilitat d’opinar al respecte. De les respostes donades 

es pot analitzar el següent:  

Un 43,8% valora que la matèria de música en el seu pas per l’escola va ser important per 

considerar-la una matèria diferent de les altres que s’impartien; un 43,2% expressa que la matèria 

de música és/era divertida. Per tant, gairebé el 50% de la mostra atribueix a l’educació musical un 

paper important, per destacar d’ella que és/era una matèria diferent i que gaudien/gaudeixen amb 

la mateixa, és a dir, la relacionen amb motivació i diversió.  

Un 25,9% dels enquestats relacionen l’educació musical com a una activitat que afavoreix/afavoria 

la concentració i la relaxació.   

En conclusió, gairebé un 70% de la mostra relaciona la matèria de música amb beneficis com 

l’atenció, la motivació, la diversió i la relaxació. 

Un 30%, aproximadament, manifesta que l’educació musical durant l’etapa de Primària no els va 

aportar aspectes positius, i per tant, no la consideraven important. Entre els arguments aportats 

destaquen que l’escola no donava la importància suficient a aquesta matèria, que el professorat 

no motivava, que els continguts eren excessivament teòrics, repetitius i monòtons, que esdevenia 

una activitat avorrida i en la que l’alumnat no colꞏlaborava amb una actitud proactiva.  
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Entre les respostes que no valoren la matèria de música, també apuntar que algunes d’elles no 

han estat ajustades, correctes i respectuoses, emprant un llenguatge insultant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntats sobre quins aspectes es treballaven a les classes de música els enquestats podien 

triar més d’una opció. El resultat ha estat un elevat nombre d’alumnes que assenyalen activitats de 

llenguatge musical (83,8%), tocar un instrument (78,9%), cantar (54,1%) i, de manera menys 

representativa, amb un 28,6%, activitats de dansa i ball.  
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La flauta ha estat en un nombre molt elevat de respostes, tantes com 131, l’instrument més 

anomenat, seguit del xilòfon amb un total de 45 respostes. A partir d’aquí els alumnes que han 

indicat noms d’instruments han mencionat un ventall divers i diferent que inclou majoritàriament 

instruments de percussió (bastons, triangle, tambors, panderetes, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de les preguntes del formulari anava encaminada a tenir informació sobre un altre dels 

objectius de la meva recerca, o sigui, conèixer si la matèria de música també es tracta des d’altres 

matèries o currículums. Al respecte, un 89,7% de la mostra respon que només l’ha experimentat 

com a matèria pròpia i dins de l’aula de música. I un 10,3% aporta que sí que existia 

interdisciplinarietat entre la matèria de música i d’altres impartides a l’etapa de Primària.  
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A continuació, s’ha elaborat un mapa conceptual amb les respostes dels alumnes que, encara que 

hagin estat minoritaris, sí que han confirmat interdisciplinarietat entre la música i altres matèries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el qüestionari també es donava la possibilitat de pronunciar-se a favor o en contra d’introduir 

canvis en la forma de tractar la matèria de música a l’escola. Un 51,4% de les respostes està a 

favor de “no introduir canvis” i argumenten els motius. Aquests queden representats en el “núvol 

de paraules” que hi ha continuació. Un 48,6% dels enquestats valora que “sí” que cal incorporar 

canvis en la manera de treballar la matèria de música a Primària. Com es pot comprovar, els tants 

per cent entre una opció i l’altra estan molt igualats.  
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Respecte a l’opció del “sí” s’ha elaborat un “núvol de paraules” que posa de manifest aquells 

aspectes que farien de la música a l’escola una matèria diferent a com és actualment. 
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En els següents gràfics es reflecteixen les respostes relacionades amb l’experiència dels 

enquestats amb l’educació musical dins l’àmbit no formal, és a dir, com a activitat extraescolar. 

Gairebé un 60% dels alumnes no ha realitzat cap activitat extraescolar relacionada amb la música 

durant la Primària. Els motius exemplificats en el darrer gràfic són, principalment, manca d’interès 

per a aquest tipus d’activitat i un cost econòmic elevat per afrontar-les i mantenir-les per part de 

les famílies. El 40,2% ha realitzat una activitat extraescolar relacionada amb la música, i entre 

aquests, un 81,6% ha estat per aprendre a tocar un instrument, seguit d’un 36,8% que ha tingut 

experiència amb la música fora de l’escola per a aprendre llenguatge musical (solfeig). 
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8.7. Proposta d’activitat per a realitzar a l’aula. 

Tenint en consideració les fonts documentals consultades que expliciten com l’educació musical 

afavoreix de forma positiva al desenvolupament de la intelꞏligència musical, he elaborat una 

activitat pràctica. Des de l’inici, la intenció era poder-la dur a terme en una aula de cicle superior, 

amb els alumnes més grans de l’etapa de Primària, però les circumstàncies actuals, totalment 

determinades per la pandèmia no han facilitat aquesta iniciativa. De tota manera, el disseny de 

l’activitat sí que s’ha materialitzat així com el funcionament de la mateixa.  

Per entendre la proposta pràctica s’ha partit de la classificació de les emocions que ofereix 

Goleman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’han triat les cinc emocions bàsiques: Alegria, tristesa, ràbia por i fàstic.  

Paralꞏlelament, s’han triat cinc fragments de peces musicals de diferents estils (òpera, pop català, 

pop anglès, heavy metal, banda sonora instrumental). Cada peça musical es refereix a una 

emoció, però cada alumne pot tenir una percepció diferent. 

L’objectiu de l’activitat és que els alumnes després d’escoltar cadascun dels fragments indiquin 

amb quina emoció el relacionen. De manera que puguin prendre consciència d’una emoció 

determinada i relacionar-la amb una peça musical concreta.  

Figura 27.  Emocions. Font: Intelꞏligència emocional. Goleman D. 

Adaptació 
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La mateixa activitat ha de permetre compartir  amb la resta de companys/es d’aula les emocions 

relacionades amb els fragments musicals, per poder extreure conclusions sobre si un mateix 

estímul musical afavoreix la mateixa emoció en tots els membres de la classe, o si bé, en resulten 

tries molt diferenciades i diverses.  No es tracta de valorar quines són les millors tries, quines són 

les més encertades o les més errònies, sinó de donar la possibilitat que des de la música cada 

nen i cada nena vinculi el que escolta amb el que li fa sentir o experimentar, molt probablement 

que en base a les seves vivències, experiències i/o estat d’ànim d’aquell moment. També es 

pretén que aprenguin a donar per vàlides totes les emocions. De forma que aprenguin i coneguin 

que no hi ha emocions bones o dolentes, positives o negatives, sinó que cadascuna d’elles validen 

a com es sent la persona en aquell moment, i la música es converteix en un facilitador d’aquesta 

consciència, gestió i regulació emocional.  

 

 

Aquest QR ens adreça a una carpeta del Drive on es poden trobar 

enregistrades una mostra de les cançons de l’activitat pràctica. 

 

Figura 28. Taula per l’activitat part pràctica. Font: Elaboració pròpia 
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A continuació, s’ha dissenyat una fitxa tècnica de l’activitat a mode de quadre-resum de la 

proposta: 

FITXA DE L’ACTIVITAT 

Tipus d’activitat musical Audició i escolta activa.  

Objectiu Identificació d’emocions a partir de peces musicals. Consciència 

emocional.  

Alumnat a qui s’adreça 5è i 6è de Primària 

Sessions D’una a dues sessions 

Durada 45 minuts cada sessió  

Agrupament Individual i grupal per a la posta en comú  

Material  - Graella d’elaboració pròpia amb les icones de les emocions i l’espai 

per a fer la tria segons les peces musicals.  

- Tria dels següents estils i fragments musicals: Música metal; banda 

sonora pelꞏlícula de terror, pop català, pop anglès i música clàssica. 

 

Desenvolupament  En intervals de 2’ l’alumnat escoltarà un fragment musical. 

A continuació, se’ls dona un temps perquè de forma individual 

cadascú indiqui a la graella quina emoció li ha fet sentir.  

És important que en tot moment hi hagi un clima d’escolta activa i 

silenci per a facilitar l’objectiu de l’activitat.  

En la mateixa sessió, posta en comú i coneixement de la relació que 

han fet els companys/es. 

En una segona sessió: Els alumnes poden haver buscat a casa, a 

l’aula d’informàtica, etc, altres peces musicals i explicar quines 

emocions els han fet sentir.   

 

  



 TdR BTX 20-21. Alumna: Corxera                    Musicalitzant l’aprenentatge: La intelꞏligència musical a l’Educació Primària  

80 
 

CONCLUSIONS 

La hipòtesi de la meva recerca plantejava que “L’educació musical és un benefici per a 

l’aprenentatge que l’escola a l’Educació Primària fomenta, amb la finalitat d’afavorir el 

desenvolupament integral dels nens i nenes”. 

Al llarg del treball, s’ha posat de manifest, que l’educació musical és un benefici per a 

l’aprenentatge i per al desenvolupament integral dels alumnes, no només durant la Primària, sinó 

en totes les etapes, inclosa l’Educació infantil i l’Etapa Secundària Obligatòria (ESO). Així es posa 

de manifest en els fonaments teòrics sobre les bases de l’aprenentatge i com afavorir-lo, i queda 

totalment evidenciat en el retorn que els mestres, els professors/es dels primers cursos d’ESO, els 

formadors/es i les famílies en fan en les entrevistes. Per tant, una part de la hipòtesi inicial es 

corrobora i confirma.  

Amb tot, hi ha una part de la hipòtesi que, desafortunadament, no es confirma i es posen de 

manifest els aspectes que envers l’educació musical l’escola encara té pendents. L’escola 

no fomenta suficientment l’educació musical ni l’afavoreix plenament. 

La Teoria de les intelꞏligències múltiples amb la seva evidència de múltiples intelꞏligències, 

entre elles la musical, reforça el paper i la responsabilitat que té l’escola per a considerar-les a 

cada una d’elles. L’escola té la clau per a generar contextos i projectes educatius que posin a 

l’abast dels alumnes les eines per a desenvolupar cadascuna de les intelꞏligències.  

La recerca conclou la necessitat que l’escola tingui present les cinc ments múltiples que Howard 

Gardner va aportar en estudis posteriors a la Teoria de les intelꞏligències múltiples. L’escola ha de 

posar a l’abast dels alumnes aprenentatges, entorns i activitats que permetin desenvolupar la 

ment disciplinada, la ment sintètica, la ment creativa, la ment ètica i la ment respectuosa.  En 

relació a la ment creativa, l’educació musical permet plantejar infinitat de propostes que la 

possibilitin: l’art és crear, interpretar, expressar, donar respostes diferents i alternatives. La recerca 

posa d’exemple la percussió corporal com a via per a abordar processos musicals diversos, i 

tenir present, a la vegada, la vessant creativa de la música i dels aprenentatges.  

A nivell cognitiu, al llarg de la recerca s’ha posat de manifest com l’educació musical incideix en 

processos cognitius com l’atenció, la memòria, el llenguatge i el raonament matemàtic, entre 

d’altres. Els estudis recents de la neurociència aplicats a l’educació i l’aprenentatge així ho 

constaten. 
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La música és emoció, i a l’inrevés, és una màxima que en el treball de camp ha quedat més que 

evidenciada. Elaborant el marc teòric del TDR, he tingut la possibilitat d’aprofundir en el que 

significa la intelꞏligència emocional, com desenvolupar-la i acostar-me a les característiques de les 

emocions bàsiques. Els mestres han aportat al llarg de les entrevistes el valor de la música per a 

millorar el reconeixement, la consciència i la gestió emocionals. Es pot concloure que, l’educació 

musical és una eina molt potent i valuosa per al treball emocional, i que des de les aules de 

música es pot contribuir significativament en aquest aspecte.  

La música fa pinya, fa grup i ajuda a millorar i establir vincles en el grup. Aquest és un dels 

altres aspectes que queda reflectit en les entrevistes amb els mestre, i a la vegada, en el marc 

teòric. L’educació musical promou l’empatia i la comprensió dels altres. És un camí per a la millora 

i el desenvolupament adequat d’habilitats socials. 

A nivell curricular, la reduïda presència i rellevància de l’educació musical condiciona l’actitud, 

l’interès i el grau de motivació per part dels alumnes. En el treball de camp s’ha posat de manifest 

que no haurien d’existir matèries de primer i de segon nivell, sinó que totes haurien de tenir el 

mateix valor i importància. En el cas de l’educació musical es tracta d’enfortir i potenciar la seva 

presència, en totes les etapes educatives, per tal d’assegurar que les nenes i els nens es poden 

enriquir i beneficiar dels aspectes que aquesta promou a nivell cognitiu, emocional i social.  

A la majoria de les escoles, l’educació musical acaba sent una matèria única i està separada de 

les altres. Això implica que no hi ha interdisciplinarietat. De tota manera, és un bon indicador 

haver trobat un centre de Primària en el que l’educació musical ja s’ha incorporat de ple en el 

projecte educatiu de l’escola, essent un eix vertebrador en moltes de les activitats del dia a dia i de 

la quotidianitat. Així mateix, es fa un esforç en l’organització i la distribució horària de les matèries 

de manera que la música rebi un tracte igualat pel que fa a les hores, a les distribucions de grups 

que es fan en altres matèries, fent possible desdoblaments per assistir a les sessions de música 

en ràtios més reduïdes, igual que es fa, per exemple, amb les matemàtiques i les llengües. També 

s’incorporen propostes de treball com els racons musicals, el teatre musical, les TIC aplicades a 

l’aula de música. És una mostra que el canvi pedagògic és possible. 

Per part dels alumnes i dels professors, es reclama el paper experimental i vivencial de 

l’educació musical. La música i les seves dimensions s’han d’experimentar i evitar tractar-les des 

d’una vessant teòrica i poc motivadora per als infants i futurs ciutadans. L’escola ha de saber i 

poder transmetre l’aprenentatge significatiu i, per damunt de tot, que la música i els 

aprenentatges realitzats al voltant d’ella són un art. 
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El rol del mestre de música, en la majoria dels casos, queda associat, únicament, a 

l’organització de festes, celebracions, festivals, etc. Essent una situació lamentable i una visió molt 

reduïda del que pedagògicament aquests especialistes poden aportar.  

Pel que fa a la formació inicial dels mestres de música a Primària, me n’he adonat que la 

situació que pateix l’educació musical és greu. Els mestres que arriben són generalistes, és a dir, 

l’única preparació amb la que compten, exceptuant els casos en els que amb anterioritat han 

realitzat estudis específics de música, és la que els proporciona la menció al final del Grau, essent 

insuficient i comportant que no arribin preparats a l’escola. En conclusió, quan existia  l’especialitat 

de música a la carrera de mestre, els futurs mestres sortien més ben preparats que els que 

actualment només ho poden fer amb la menció. Per això, per la manca de coneixements o els 

coneixements justos, s’ha implementat des d’aquest mateix curs 20-21, l’obligatorietat de superar 

una prova de nivell als alumnes interessats en la menció de música. En definitiva, no es pot 

ensenyar una matèria la qual no saps i per la que no estàs preparat. 

Pel que fa a la formació continuada, l’entrevista amb en Santi Serratosa, bateria del grup de rock 

català Gossos, ha estat cabdal per concloure que la Percussió corporal és una eina facilitadora 

per a entendre aspectes musicals, i a la vegada, afavoreix directament tot el treball de consciència 

emocional i de pertinença de grup que al llarg de la recerca ha quedat totalment verificat. 

D’aquesta trobada, destacar també, la seva visió sobre la música com a matèria en la que 

l’educació musica. 

Els resultats de l’enquesta realitzada a les famílies posa al descobert la vivència dels pares i 

mares amb l’educació musical. Conclouen que l’escola no la valora perquè la societat tampoc 

ho fa.  

Des d’aquest treball de recerca, es voldria deixar constància que aquesta realitat confirmada per 

les famílies és l’evidència clara de l’aspecte què ha d’abordar l’escola per a contribuir al canvi. 

L’escola ha d’enfortir el seu paper i rol per a esdevenir un agent actiu i compromès amb els canvis 

socials. Tal vegada, si l’escola canalitza la seva energia en donar cabuda als avantatges de 

l’educació musical, documentats en aquesta recerca, serà l’inici del canvi de mirada que la 

societat i l’escola té envers als aprenentatges musicals.  

De la recerca també es pot concloure que la colꞏlaboració entre els centres educatius de 

Primària i les escoles municipals de música encara és molt incipient. En un dels casos que 

començava a ser un projecte pedagògic més sòlid, la pandèmia ho ha aturat. De les entrevistes 

amb el professorat d’ESO i de l’experiència d’una mestra de Primària, es pot deduir que quan el 

centre educatiu té molt present l’educació musical en el seu projecte educatiu, les colꞏlaboracions 

amb l’entorn són més favorables i una realitat.  
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Puc afirmar que la majoria dels objectius plantejats a l’inici del treball han estat assolits.  

Tanmateix, ha estat necessari fer alguns canvis en la metodologia plantejada inicialment. El motiu 

principal ha estat la situació d’emergència sanitària actual i que ha coincidit de ple amb 

l’elaboració d’aquest treball. En primer lloc, les entrevistes no han pogut portar-se a terme de 

manera presencial, i s’han realitzat, totes elles, de forma telemàtica. Amb tot, han representat una 

font molt important i indispensable de la recerca. En segon lloc, ha estat impossible portar a la 

pràctica l’activitat dissenyada sobre la música i les emocions. Les restriccions generades per la 

situació amb la COVID-19 han impedit que pogués assistir a una escola per a desenvolupar la 

proposta adreçada a alumnat de cicle superior. Com a contrapartida, poso en valor el seu disseny 

i el material generat. Espero tenir l’oportunitat de poder fer-ho en un futur.  
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EPÍLEG 

Abans de donar per finalitzat aquest treball, vull explicar, d’una forma més personal i des de la 

meva vivència, els avantatges, els contratemps i els aprenentatges que he fet, que han estat un 

bon grapat. 

La primera dificultat va aparèixer a l’estiu quan havia de treballar i intentava fer tot el que podia de 

la recerca. No vaig poder fer tot el que tenia previst i m’ho he hagut d’anar combinant durant el 

primer trimestre i el Nadal. Tot i que ha representat una gran feinada, estic contenta del resultat. 

Elaborar el marc teòric, sobretot a l’inici no va ser gens fàcil. Els articles que trobava eren, i són, 

molt específics i tècnics, i em va suposar un sobreesforç entendre’ls i reelaborar amb les meves 

paraules la informació. Ara, vist amb perspectiva, i valorant els resultats del marc teòric, sóc del 

parer que va valer la pena. M’he familiaritzat amb molts conceptes i elements de la pedagogia i del 

món de l’educació, amb els que, molt probablement, em tornaré a retrobar quan iniciï els estudis 

de Grau.  

Una altra satisfacció ha estat comprovar, mentre realitzava el treball de camp, que molts dels 

aspectes que vaig haver de reelaborar i documentar en el marc teòric, han aparegut en les 

entrevistes amb els mestres i els professors/es.  

Per tant, tot i que, aquesta recerca no ha estat absent d’entrebancs i dificultats, m’ha suposat 

realitzar un munt d’aprenentatges, i a la vegada, gestionar la frustració quan les coses no anaven 

com jo volia. 

Fer un TdR, determinat d’inici a final per les circumstàncies de la pandèmia, ha suposat haver de 

fer canvis i replantejaments al llarg del procés. El primer va ser acceptar que havia de fer de 

manera telemàtica les entrevistes amb els mestres, per la impossibilitat de realitzar-les de forma 

presencial; el segon, haver de renunciar a tenir contacte directe amb l’escola, i no disposar de 

l’opció de realitzar l’activitat pràctica amb els nens i nenes de Primària.  

A la pràctica, fer les entrevistes amb el Google Meet també ha tingut avantatges ja que m’ha 

permès contactar i entrevistar de forma més ràpida a mestres i professors/es que viuen lluny del 

meu domicili. Les videoconferències permeten adaptar-se, amb més facilitat, a la disponibilitat de 

la persona entrevistada. Del contratemps ha aparegut una oportunitat. Sobre les entrevistes sí que 

vull deixar constància de les llargues estones i hores que m’han suposat la seva transcripció, però, 

han esdevingut, tanmateix, una font documental de gran valor per a la meva recerca.  

El no poder tenir contacte directe amb els alumnes, donades les mesures de seguretat establertes 

per la situació COVID-19, ha estat un altre contratemps que m’ha obligat a buscar alternatives. Per 
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compensar-ho, he enregistrant una mostra de les músiques que es poden escoltar accedint a 

través d’un codi QR. 

En definitiva, realitzar aquest treball de recerca, amb els seus avantatges i inconvenients, ha estat 

una experiència positiva en la meva formació.  
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ANNEX I: ENTREVISTA A MARIA HELENA RIBAS,  MESTRA DE MÚSICA A 

L’ESCOLA IGNASI MELÉ I FARRÉ DE TOSSA DE MAR 

 

Maria Helena Ribas exerceix de mestra de música d’Educació Infantil i Primària des de fa 22 anys. 

Actualment treballa a l’Escola Ignasi Melé i Farré de Tossa de Mar. 

 

1- Quant de temps portes exercint la professió de professora de música? 

Vaig acabar la carrera el maig de 1997, em vaig posar a estudiar de seguida perquè hi havia 

oposicions a l’any següent. M’hi vaig presentar i les vaig aprovar, recordo que hi havia 11 places al 

meu tribunal i vaig treure l’onzena. Sens dubte era el meu moment! Ara ja fa 22 anys... com passa 

el temps! 

 

2- Trobes que la música és important per a l’aprenentatge? Perquè? 

Penso que la música és una part importantíssima en la història de la humanitat. És present a tota 

la nostra vida i com a tal el seu aprenentatge és fonamental si volem aconseguir que els nostres 

alumnes esdevinguin persones sensibles, amb cultura, equilibrades i amb capacitat d’adaptar-se 

al món. Si treiessin la música del currículum estarien deixant de banda una part molt important de 

les persones. 

 

3- Has sentit parlar del concepte d’intelꞏligència musical? Si és que sí, què en saps? 

Sí que n’he sentit a parlar, de fet a l’escola ens n’han fet alguna xerrada. Darrerament des de la 

vessant més psicològica ja no es parla tant de “súper dotació” sinó d’altes capacitats en alguna 

àrea (o més d’una) i d’intelꞏligències múltiples. Dins d’aquestes hi ha la intelꞏligència musical que 

consisteix en mostrar facilitat i habilitat en qualsevol àmbit relacionat amb l’aprenentatge de la 

música, des de ritme i melodia, cantar, tocar un instrument… 

 

4- Creus que l’escola dona gaire importància a la música? I perquè? 

Penso que no massa, fa anys l’Àrea de Música era una àrea independent i des de l’entrada en 

vigor de la LOE es va ajuntar amb Plàstica i ara formen l’Àrea d’Educació Artística, i es van reduir 

les hores lectives. Crec que aquest fet li va treure importància dins del currículum. 
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5- Com organitzes una classe de música de cada cicle habitualment? 

Sempre començo la sessió fent breus exercicis de consciència corporal, respiració i una mica 

d’escalfament de la veu. Tot seguit passem a treballar les cançons (relacionades amb l’època i 

també amb algun aspecte que m’interessa, com descobrir una nota o un ritme nous). Després fem 

algun exercici del llibre o d’algun mestre que segueixo al seu blog i fan propostes molt 

interessants. A continuació fem algun exercici de llenguatge musical. I per acabar treballem 

l’audició, bé sigui a través d’un autor concret o per treballar instruments o senzillament per gaudir 

coneixent música. Amb els més petits sempre finalitzem la classe fent el joc del rei del silenci. 

 

6- Amb quins recursos comptes? (Materials, espais i humans) 

A l’escola tinc la meva aula de música situada al barracó, al costat hi ha l’aula de plàstica i ho 

trobo genial, ja que l’Àrea artística està centralitzada físicament. 

Aquest curs, però, degut a l’excepcionalitat de la situació amb la pandèmia jo vaig a les aules dels 

alumnes, i si bé és menys pràctic tinc l’avantatge que puc utilitzar les pissarres digitals (totes les 

classes en tenen), ja que a la meva aula no en tinc. 

Com a materials els nens i nenes tenen els quadernets de llenguatge musical de les Publicacions 

de l’Abadia de Montserrat, seguit el mètode Ireneu Segarra. Fa tres anys utilitzàvem els llibres 

d’aquesta editorial (en reutilització a la nostra escola), ara no tenen llibre però de vegades els fem 

servir com a consulta, començar o consolidar un nou aprenentatge. També tinc una capsa amb 

molts instruments de percussió, un piano, un teclat i una cadena de música. 

 

7- Segons el cicle que facis, quin tipus de música utilitzes a les teves classes? 

En el cicle infantil utilitzo cançons més per nens petits, m’agraden molt El Pot Petit, País de 

Xauxa, Pep Puigdemont... A Inicial també les utilitzo, i als més grans compagino cançó tradicional 

catalana i d’altres països i cançons actuals, en anglès, català o castellà. Pel que fa a audicions 

sempre treballo autors i ho adapto al cicle. Ara per exemple, estem treballant Beethoven i ho faig 

des de 1r a 6è, adaptat al seu nivell. També combino aquestes audicions amb d’altres actuals i 

relacionades amb l’època (Castanyada, Halloween, Hivern, Denip, Cantània...). 
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8- Creus que es poden treballar les emocions a través de la música? I com ho fas? 

I tant que sí, de fet segueixo el blog d’una mestra de música molt trempada que aquest curs en 

treballa una cada mes a través de diferents audicions, la meva intenció és fer-ho també després 

que acabem amb Beethoven, però encara no sé com ho faré. 

 

9- Des de l’escola incloeu la música per treballar aprenentatges d’altres matèries de forma 

interdisciplinar? 

Sí, des de fa uns tres o quatre anys cada curs treballa un projecte, i en aquest s’inclouen activitats 

de totes les matèries possibles, normalment la música també hi és present. També és present 

quan treballem qualsevol festa d’escola, el Pelegrí, el dia de la Pau, les danses… 

 

10- Existeix algun vincle de colꞏlaboració entre l’escola de música municipal i tu com a 

professional de la música? 

Anys enrere preparàvem una o dues cançons amb les nens i nenes i cap al segon trimestre venien 

alumnes de l’Escola de Música amb en Tòfol i cantàvem plegats, alguna vegada també han vingut 

a l’escola a fer la presentació de diferents activitats que es poden estudiar, i alguna vegada els 

més petitons hi han anat a provar una classe de consciència musical. La veritat és que fa un 

temps que ho tinc “abandonat”, i no hem tingut més contacte, ara que m’hi fas pensar tornaré a 

reiniciar aquestes petites colꞏlaboracions, ja que són molt positives i motivadores per l’alumnat. De 

totes maneres, haurem d’esperar a que l’actual situació torni a la normalitat i així també les 

nostres vides. 
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ANNEX II: ENTREVISTA A LOURDES VALLS ESTARTÚS,  MESTRA DE MÚSICA A 

L’ESCOLA LA VILA DE PALAMÓS. 

Lourdes Valls i Estartús Escola treballa a l’escola La Vila de Palamós. 

 

1- Quant de temps portes exercint la professió de professora de música? 

23 anys. 

 

2- Trobes que la música és important per a l’aprenentatge? Perquè?  

Al marge del que pot aportar l’opinió dels més professionals en el camp de la neurociència que 

avui sembla que és un món força apassionant, de la meva experiència puc aportar el que jo he 

comprovat, i és que la música pot ajudar molt a les persones que tenen dificultat en mantenir 

l’atenció en allò que se’ls demani. La música els ajuda i això puc dir que jo ho he pogut comprovar. 

Per tant, si és capaç d’afavorir l’atenció, puc creure que facilita l’aprenentatge. 

 

3- Ha sentit parlar del concepte d’intelꞏligència musical?  Si es que sí, què en saps?  

Dins les intelꞏligències múltiples si. En sé molt poca cosa però el poc que sé ho crec amb certesa. 

M’explico: dins el món educatiu he tingut la sort de conèixer dues nenes, una adolescent i una en 

edat de 6 anys, les dues amb trets autistes força profunds. El tret comú és la gran dificultat per 

relacionar-se amb les persones del “seu món exterior”. En ambdós casos la música ha estat el seu 

millor mitjà de comunicació. La seva intelꞏligència 

musical, suposo que basada en unes grans aptituds musicals, ha estat clau per aconseguir 

expressar a les persones del seu voltant com se senten en un moment determinat, què els està 

passant. Això jo entenc que és un nivell d’intelꞏligència musical alt. 

 

4- Creus que l’escola dona gaire importància a la música? I perquè? 

A nivell global penso que l’escola, moguda per les esferes polítiques creadores de les lleis 

d’educació, no ha donat ni dóna prou importància a la música ni a les arts. La música dins l’escola 

ha sobreviscut gràcies a les persones que creiem en el seu poder, en la seva necessitat. A nivell 

més petit, hi ha escoles que han cregut en aquest valor i jo m’incloc en una d’aquestes escoles i 

en gaudeixo i dono gràcies. Tot i així, sempre podria ser millor. 
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5- Com organitzes una classe de música de cada cicle habitualment? 

Aquí hauria de prescindir del curs present per raons de reestructuració per tema covid. Em basaré 

en cursos anteriors. En comunitat de petits (cicle infantil) les sessions de música les imparteixo a 

p4+p5, en grups de 16 nenes/ns barrejats, la meitat de p4 i la meitat de p5. És una idea molt 

agraïda veure com els “grans” estiren als més petits i com es trenquen esquemes entre ells 

utilitzant l’explicació donada sobre la intelꞏligència musical. Es posa de manifest com nenes/ns de 

4 anys poden mostrar un nivell de resolucions per sobre d’altres de 5 anys. En la música no hi ha 

edats. En aquests nivells els faig gaudir de la música en directe, mostrant l’espontaneitat, l’emoció. 

Cantem, descobrim el moviment del cos, descobrim el món dels instruments, descobrim músics, 

descobrim els ritmes i els interpretem. Als nivells corresponents a Primària hem aconseguit fer 

agrupaments de 12 nenes/ns, així que mentre uns venen a música altres poden fer una altra 

activitat de coneixement amb un tutor o especialista. Ens beneficiem tots dels grups reduïts ja que 

hem comprovat els docents que valia la pena prescindir de l’hora de reducció que se’ns ha donat a 

canvi de poder fer aquests agrupaments. De 1r a 6è organitzo les sessions quinzenals, doncs 

venen 12 nenes/ns cada 15 dies. Això és el que he manifestat que “sempre podria ser millor” 

doncs entenc que millora la qualitat però empitjora la quantitat. He triat poder ser menys nens però 

també té el preu de menys sessions. En aquestes sessions sempre hi ha “rutines” que no es 

perden com són el cantar ritmes, escales i cançons. Al cap de 4 sessions hem d’haver treballat 

audició, moviment, instrument, i una sessió de racons. Què són els racons: ens organitzem en 5 

activitats rotatives al llarg del curs. Aquestes són: un racó de creació amb el recurs TIC música 

amb teclats i programa creative que ens va donar el Departament l’any 2007 i els hem anat 

cuidant. Un 2n racó és de jocs de llenguatge musical que els hi preparo al bloc de música i els 

realitzen a la PDI. Un 3r racó és el de “jocs de taula musicals” molts d’ells realitzats a mà. Un 4t 

racó és l’artístic on han de crear un instrument inventat a partir d’un 

munt de material que he anat recollint i que dóna facilitat a la imaginació. I un 5è racó és el del 

combo. Aquest consisteix en un circuit instrumental on han d’intentar coordinar-se. Hi ha una 

bateria electrònica, un teclat, un saxo, una guitarra, un violí. Sembla difícil que això ho pugui tenir 

un escola però no ho és, doncs aquests instruments es poden trobar de segona mà o inclús 

regalats per músics. En acabar l’etapa primària han pogut conèixer molts instruments, han pogut 

crear la seva música, han pogut cantar i crear coreografies, han pogut actuar davant escenaris. I 

cada any al passar pel 5è curs han pogut realitzar un teatre musical sempre basat en un 

compositor que per algun motiu aquell any és important. 
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6- Amb quins recursos comptes? (Materials, espais i humans) 

Amb una aula pròpia per música (cedida aquest curs per tema covid i segurament el pròxim 

també...), amb 5 pc amb teclat midi (dotació Departament any 2007) una pissarra PDI, instruments 

molt variats, un equip de so que resalti l’audició, micròfons de la sala d’actes que s’utilitzen a l’aula 

de música per donar importància al cant i a l’espectacle entre el propi grup. Pel que fa al recurs 

humà quan hi ha una nena/n amb dificultats molt greus he comptat amb ajuda d’auxiliar d’educació 

especial. 

 

7- Segons el cicle que facis, quin tipus de música utilitzes a les teves classes? 

Si estic entre els més petits començo amb la música tradicional catalana de cançonetes de falda 

però ens engresquem cantant cançons de grups com El pot petit, Reggae per xics, Dàmaris. A 

primària segons el curs vaig d’aquests darrers a conjunts variats que permetin ser cantats i 

acompanyats. Això pel que fa a la cançó. D’altra banda hi ha l’audició que permet anar coneixent 

el món dels grans compositors. A Petits sentim Mozart, Beethoven, Chopin, Txaikovski, i depenent 

de l’any podem introduir algun més. A primària aquests també els escoltem i anem ampliant 

segons on ens porti la curiositat o l’interès. 

 

8- Creus que es poden treballar les emocions a través de la música? I com ho fas? 

La música ja és emoció per si sola. No preparo una sessió per treballar l’emoció com un únic 

objectiu. L’emoció sempre ha de sortir. Sí que és cert que un tema o un altre pot ser més fàcil que 

toqui la sensibilitat i per tant l’emoció sigui més present. Una sessió on el fons sigui la intensitat del 

so pot despertar un munt d’emocions. He preparat sessions molt interessants amb diferents 

percepcions emotives: tacte, oïda, vista. Posant com a base diferents músiques i posant al seu 

abast textures de plomes suaus o cordes rugoses, pintures de colors diversos amb paper gran on 

pintar amb els dits. És una activitat de conjugar so, color i tacte. Això pels Petits. A Primària ja 

entrem en una dinàmica diferent on les emocions es poden explicar i per tant raonar perquè 

aquesta o aquella música amb aquest estat emocional o aquell. El moviment ajuda molt a 

l’expressió emocional. 
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9- Des de l’escola incloeu la música per treballar aprenentatges d’altres matèries de forma 

interdisciplinar?  

Com a mitjà per la relaxació o per crear ambient de treball a les aules. També dins el camp 

d’Educació física. L’estona d’esbarjo també contempla una zona on posem música que ells van 

triant i la utilitzen per cantar o ballar. De tant en tant en aquest espai d’esbarjo hi colꞏloco un micro 

per fer karaoke. 

 

10- Existeix algun vincle de colꞏlaboració entre l'escola de música municipal i tu com a 

professional de la música? 

A Palamós no hi ha escola municipal de música. En la seva absència a l’escola on estic hem creat 

l’Associació Aula Musical de Palamós La Vila, que és una escola de música en format associació. 

La relació és absoluta, vull dir que el material de l’Aula Musical l’utilitza l’escola i alhora l’Aula 

Musical utilitza els espais de l’escola. Jo com a mestra de l’escola formo part impulsora de 

l’associació. Els professors de l’Aula Musical formen part directa dins els actes musicals de 

l’escola. 

 

*Gràcies a l’interès de particulars la música és més present en la vida a Palamós. Però encara en 

el nostre país aquest interès cal que sigui sense ànim de lucre perquè l’Art si no s’impulsa de 

forma totalment generosa no sobreviu. És una gran pena que persones que gastem anys i diners 

en formar-nos no puguem viure de l’art. Aquesta és una carència del nostre país. Vull posar la 

meva esperança en que algun dia sigui possible que l’Art sigui no només un espai lúdic sinó un 

mitjà de vida per qui el trii. 
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ANNEX III: ENTREVISTA A EVA RIBAS, MESTRA DE MÚSICA A L’ESCOLA SANT 

JORDI DE PALAFRUGELL 

 

L’Eva Ribas exerceix de mestra de música d’Educació Infantil, Primària i Secundària des de fa 23 

anys a l’escola concertada Sant Jordi de Palafrugell, paralꞏlelament compta amb el Grau Cant 

(Soprano). 

 

1- Quant de temps portes exercint la professió de professora de música? 

Porto 23 anys treballant, fent Infantil, Primària i Secundària al Sant Jordi de Palafrugell.  

 

2- Quin Magisteri vas fer? 

Jo vaig fer el Magisteri Musical i tinc el curs pont de Pedagogia. 

 

2- Trobes que la música és important per a l’aprenentatge? Perquè? 

Sí, és molt important. El que passa és que no se li dóna aquesta importància des de la societat, 

però ho és molt. Perquè nosaltres totes les assignatures que fem i la societat està encaminada a 

fer coses per nosaltres no per compartir amb els companys. O sigui, com una societat molt 

individualista i llavors, la música el que crea és un nexe del grup, el sentiment de pertinença en un 

grup, compartir i viure en companyia. En definitiva, disfrutar de la música. 

 

3- Ha sentit parlar del concepte d’intelꞏligència musical? Si es que sí, què en saps? 

Sí, és una més de les intelꞏligències. Jo penso, de totes maneres, que tothom la té 

desenvolupada. El que passa amb totes les arts, com per exemple, la plàstica i la pintura, que 

estan molt abandonades, són arts que es desenvolupen poc, o sigui, sí que ho fan els nens que 

van a l’escola de música i és una cosa com molt elitista, però a les escoles és com molt bàsic en 

aquest sentit.  

És una intelꞏligència múltiple i a part jo crec que és un tipus d'intelꞏligència que ajuda a 

desenvolupar la resta, per exemple la matemàtica. La música és molt global. 
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4- Creus que l’escola dona gaire importància a la música? I perquè? 

A la meva escola, jo tinc una directora, que fa pocs anys que hi és. És un centre concertat i ha 

passat de mare a filla, i tant una com l'altra han cregut amb les meves possibilitats. De fet, 

s’engresquen molt però jo és que no hi cregui molt en el poder de la música sinó que, ells veuen 

què fem unes activitats que els nens disfruten molt. Jo he de dir respecte a la meva cap que 

sempre s’engresca a tot i que em diu que si a pràcticament tot, perquè l'única condició que vol és 

que surti bé. Em diu: Eva, a mitges no, si ho fas ho fas bé i com que ja portes molts anys confiem 

que sí i endavant. Però jo crec que és una cosa que l'he anat guanyant amb el temps. Jo vaig 

començar sense aula, però ara torno a estar sense gràcies al COVID, tornem als inicis. Però, 

sempre m'han respectat molt en aquest sentit. Al principi amb l'altre directora per fer una activitat 

dubtava més, però la Carmina sempre diu que la música s'ha de viure, no importa si saps molta 

música ni molt del llenguatge musical, sí que en faig però no és la meva base. 

 

5- Com organitzes una classe de música de cada cicle habitualment? 

A mi m’agrada, de fet ho faig a tots els cicles, des de infantil a cicle superior, no m'agrada només 

fer un tipus d’activitat, intento canviar. Per exemple, m'agrada fer una part de audició, una part de 

cançó i si tinc temps una part de lectura i escriptura. Per què faig moltes vegades és treballar-ne 

dues per exemple, ara estic fent les cançons de Nadal i em quedo amb una mica de llenguatge 

musical. Intento que si el grup s'ha portat bé compensar-los. Per exemple, aquest any cantem 

relativament poc, hem de cantar les nadales però és clar, amb la mascareta és un rotllo. Tot i que 

jo sóc de l'àrea de cant, tinc la carrera de cant, crec molt amb el poder de la veu però ara no són 

les millors condicions per cantar. Llavors he canviat moltes coses, aquest any m’he reinventat. 

Aquest any fem molta percussió corporal. Per exemple, a Primer de Primària, acabes la classe i ja 

t'estan dient: farem el ritme de la Pepa Pig? Intento que els últims cinc minuts sigui un joc, Però no 

sempre, si s'han portat malament no. 

 

6- Amb quins recursos comptes? (Materials, espais i humans) 

Jo sóc bastant afortunada, perquè tinc l'aula més gran de tota l'escola, també és la més freda i 

agafo cada constipat… però a part d'això, bé. Jo contava amb pissarra digital, amb altaveus, amb 

instruments de percussió per fer batucades, l'AMPA me'ls va comprar fa tres anys (caixes, 

bombos…) i un piano. Les taules estan colꞏlocades en fila, però no m’agrada, perquè m'agradaria 

que estiguessin en semicercle. A més, m’agrada molt la classe perquè tinc un espai on el terra és 

de suro, on els alumnes infantil sempre s’assentaven allà. I els grans quan havíem de ballar, 
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assajàvem al suro. A més, totes les activitats de percussió les fèiem al suro, però ara es fan a les 

cadires. 

7- Segons el cicle que facis, quin tipus de música utilitzes a les teves classes? 

Jo, per fer activitats de percussió corporal he utilitzat el que sigui, sobretot modern, perquè als 

nens els hi encanta. Des del “We will rock you”, a fer activitats amb culleres. Ara estan cantant 

cançons en anglès de Nadal com per exemple, “Rocking around the christmas tree”, coses així 

que siguin rockeres i atractives. En conclusió, modern. Però si faig audició no, és un grup apart, i 

faig clàssic. Escoltem la Flauta Màgica o les Quatre Estacions… Ara, per fer activitats de 

percussió i cantar, no sóc molt tradicionalista, per exemple, ara estic fent onze cançons i 

d’aquestes onze, dos són tradicionals.  

 

8- Creus que es poden treballar les emocions a través de la música? I com ho fas? 

I tant! Jo sempre els hi dic que primer aprenem la cançó, però després intento que primer 

entenguin el text, en anglès o francès, ja que, han d'entendre el que estan dient i després el 

caràcter que té aquesta cançó, per exemple: el “Burrito sabanero” me la canten tot molt rodonet i 

jo els hi dic, no nens, això és una cançó de cantar al carrer i ha de ser forta i energètica. Llavors, 

sí, jo he arribat a fer plorar els nens amb alguna cançó. Per exemple: quan vam fer “El País blanc”, 

jo els vaig dir: aquests nens venen de la guerra i vosaltres penseu que això us sembla molt lluny, 

però pot ser que ens passi a nosaltres. Intento que connectin amb les emocions, evidentment, es 

que la música és emoció, si no, ja podem plegar. I de fet, ho fan quan surten a fer un festival, les 

emocions són sempre, penso que sí. 

 

9- Des de l’escola incloeu la música per treballar aprenentatges d’altres matèries de forma 

interdisciplinar? 

En general, només ho faig jo, el que passa que quan és un tema com la Pau o el Nadal, sí que es 

treballen en totes les àrees. Quan és una festa popular sí que anem més lligats, però si no, tothom 

va pel seu camí. 

  

10- Existeix algun vincle de colꞏlaboració entre l'escola de música municipal i tu com a 

professional de la música? 

En general no, però algunes vegades, per exemple, aquest any havíem d'anar a fer unes activitats 

que ens ho farien ells a l'escola de música. El que passa que amb el COVID no ha pogut ser. Però 
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vaja, tenim bona entesa. Si hi ha hagut alguna colꞏlaboració, ha sigut per perquè quan un alumne 

meu toca el trombó, jo li passo una peça i li dic: m'agradaria que en aquesta cançó fessis aquest 

solo, i jo parlo amb el professor de música amb el permís de direcció i m’ajuden. No hi ha mal 

entesa, al contrari, és bona, però tampoc estem colꞏlaborant molt. 

 

 

*Ara torna a haver-hi feina perquè realment no sé si ho saps, però la situació de la música a les 

escoles perilla molt. Perquè no es formen mestres de música, són mestres generalistes. Tinc 

amigues que han hagut d’agafar la baixa o la mitja jornada i l’altre seva mitja ha arribat algú de 

menció i vaja, no saben ni llegir notes, llavors els alumnes que han anat a l’escola de música a 

quart de primària, ja els hi passen la mà per la cara anant i tornant. O s’han de preparar un 

Cantània i no saben llegir, clar, no poden preparar un Cantània. La mestre d’informàtica va haver 

de preparar ella el Cantània perquè havia fet música de petita. De jutjat de guàrdia! Ara pla, si tu 

has anat a l’escola de música i vas al magisteri, feina assegurada perquè et faran la reverència, 

clar la nostra generació és potser una abans que la vostra, això vol dir que quan nosaltres ens 

jubilem, això se’ns va al garete! Per això, o entreu mestres, que sigueu generalistes però que 

sapigueu música, ja podem plegar. Això serà una…  
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ANNEX IV: INTERVIEW TO BEN STUCKES, TEACHER’S OF A PRIVATE SCHOOL IN 

GIRONA. 

 

Ben Stuckes is the teacher of music in a private school in Girona.  

  

1- How long have you been a music teacher? 

4 years teaching in a school and 15 years teaching instrumental lessons. 

 

2- Do you think music is important for learning at school? And Why? 

Extremely important. It’s the most universal language we have as human beings and it is too often 

neglected in all settings of basic education. 

 

3- Do you ever hear of the concept of musical intelligence? What do you know about it? 

There are several forms of musical intelligence, probably the most prominent is the ability to think 

in musical patterns and rhythm. Being able to recognize differing tones easily and using them to 

create. 

 

4- Do you think school gives much importance to music? Why? 

I think music is taught in many schools because it’s a requirement. If it wasn’t a requirement then 

many schools would probably reduce it to a minimum. An example of this would be using songs 

and basic lyric writing as an add on to other projects in different subjects. 

 

5- How do you usually organize a music class for each level? 

Following the music curriculum. Maximising the lesson plans as much as possible with the time 

given. 

 

6- Which resources do you have? (Materials, spaces, and humans). 

Piano, percussion instruments and several keyboards. Students buy and use their own recorders 

from Primary 4 onwards. 
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7- Depending on the scholar level, which kind of music do you use in your class? 

Depends on the lesson plan and what the message of the lesson is. It can also depend on the 

classes you teach. Not every class can stay calm when loud music is playing..! 

 

8- Do you think that emotions can be worked on through music? How do you do it? 

Yes 100%. Music therapy is still a young subject in many ways but it uses music for this purpose. 

Emotions can be influenced if the right music is used in the right situation. With primary children it’s 

much easier to manipulate their emotions because they’re very innocent of the world and so 

hearing horror music makes them uncomfortable, hearing Christmas carols makes them warm and 

fuzzy, hearing triumphant music gets their adrenaline pumping. 

 

9- Does school include music to work on learning other subjects in an interdisciplinary 

way? 

Yes frequently. I will often create pieces of work that coincide with a project that certain year 

groups are doing. Last year before confinement it was a song to promote healthy hygiene habits 

for Primary 5! 

 

10- Is there a collaborative link between the municipal/city school of your village and you as 

a professional musician? 

No. The school I work in is quite a long way from where I live. 
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ANNEX V: ENTREVISTA A MONTSE SOQUES, MESTRA DE MÚSICA A L’INSTITUT 

S’AGULLA DE BLANES 

 

Montse Soques exerceix de professora de música a l’Institut s’Agulla de Blanes.  

 

1- Quant de temps portes exercint la professió de professora de música? Ha treballat a 

Secundària o també a Primària? 

Uns dotze anys. He treballat a Primària i a Secundària. 

 

2- Quins estudis tens? 

De música tinc el Superior de Música Clàssica amb l’Especialitat de Flauta travessera amb 

interpretació. També tinc un altre grau que és la Interpretació de la música Tradicional, el màster 

de Gestió Cultural i vaig estar al conservatori d’Amsterdam. 

 

3- Quin nivell tenen els alumnes que arriben de Primària a la matèria de Música? Què 

dominen i desconeixen? 

Depèn del centre que vinguin. Hi ha centres que la música és molt important i hi ha centres que ho 

fan d’una manera potser més complementària i llavors doncs, funciona com una eina 

d’aprenentatge per altres assignatures però potser no fan tants conceptes musicals. Llavors 

depèn, hi ha centres que per exemple, toquen molt bé la flauta dolça quan arriben, hi ha centres 

que pràcticament no n’han fet, n’hi ha que saben les notes i els ritmes i n’hi ha que el nivell és 

pràcticament nul.  

 

4- Els alumnes es mostren interessats i motivats a la teva matèria? 

És una assignatura que s’entén molt diferent que les matèries troncals com puguin ser català, 

castellà o matemàtiques. Aquestes se'ls hi dóna una importància que potser a música, de bones a 

primeres, com que la gent, a vegades no n’ha estudiat específicament o no entén gaire quina 

funció està fent la música ho veuen com una cosa una mica accessòria i llavors això fa que molts 

estudiants de bones a primeres, com que hi ha aquest concepte així com a societat doncs potser 

no li donen la importància com la que té. Però si que al cap d’unes setmanes si es treballa bé i es 

pot transmetre el perquè estan fent això, que no es pensin que només és cantar cançons sinó que 
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entenguin que tot això els està influenciant d’una manera, doncs llavors jo crec que la importància 

que se li passen a donar ja equival més. Jo penso que els professors de música o l’assignatura de 

música no comencen del nivell zero com pugui ser català o així, sinó que comencem una mica 

més avall i primer hem de donar valor a la nostra assignatura perquè la valorin com les altres i 

treballin, i a partir d’aquí ja els atrapem però penso que hem de fer aquest esforç inicial. 

 

5- Com planteges les teves classes? Quin tipus d’activitats proposes? 

Penso que la música és una experiència vivencial, que per donar-li sentit doncs en certa manera 

s’ha de viure que no és tan important saber què és una corxera i fins i tot, si no saps què és una 

corxera però pots fer uns ritmes i passar-t’ho bé i entres amb tot el moviment i deixes de ser 

“arítmic”, encara que no hi posis el nom de corxera doncs és igual. Llavors per mi hi ha un pilar 

bàsic, que és que tingui sentit allò que estan fent i a partir d’aquí intento treballar molt vivencial. 

Per exemple: si hem de fer la pulsació, ens aixecarem, ballarem o ens passarem una pilota… 

Coses que ells hagin d’experimentar en primera persona i penso que ha de ser així. Llavors tant a 

nivell d’interpretació com a nivell d’aprenentatge per assimilar els continguts ho faig de la mateixa 

manera. 

 

6- Trobes que la música és important per a l’aprenentatge? I perquè? 

És fonamental, si et dic que no, ja podem plegar! Jo penso que sí, que la música més enllà de la 

part de oci que té, que és molt important, la música va néixer darrere de la ciència i la filosofia i no 

és gratuït això. Darrere la música doncs si indagues una miqueta i entres el que estàs fent és 

donar sentit a tot allò que t’envolta i tot allò que estàs fent. És com obrir-se de ment al món. El que 

fa es que tinguem una actitud més sensibles a tot allò que ens envolta, estar més atents, poder 

percebre més coses i si percebem més coses, vol dir que tenim més experiència, que som 

capaços de gaudir més, experimentar més a fons la vida. Per tant, és la manera que estem en 

contacte amb el món o almenys ens ensenya tot això i més bàsic que això no hi ha res. A més a 

més, si et desperta l’interès i els nens, aquest punt de motivació que per ells mateixos volen estar 

en contacte i volen descobrir i volen experimentar, això ja et funciona per a totes les assignatures 

perquè l’actitud que tenen ja és l’actitud de és important descobrir i és important tenir curiositat. 

Llavors, per això és súper bàsic, és a dir, no té sentit donar conceptes si la persona que els està 

rebent no els sap utilitzar, no entén perquè els té i només els memoritza i els vomita en un 

examen. És absurd, és perdre el temps. Llavors, jo considero que sí que és fonamental perquè hi 

hagi aprenentatge.  
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7- Has sentit a parlar del concepte d’intelꞏligència musical? 

Sí, forma part de les intelꞏligències múltiples i que juntament amb les altres, hi ha estudiants que 

tenen el perfil de tenir més facilitat en un camp que en un altre i a partir d’aquí, val la pena 

desenvolupar-los. El que passa, es que l’escola, jo crec que no ho té gaire en compte això.  

 

8- Creus que l’escola dona gaire importància a la música? I perquè? 

Depèn de l’escola, em dol dir-ho. Tants caps, tants barrets. Llavors hi han opinions per tot i penso 

que com en tot hi han centres que li donen més importància, claustres que més, claustres que 

menys.  

 

9- Creus que es poden treballar les emocions a través de la música? I com ho fas? 

Oi tant que sí! Sí que ho faig i molt! Penso que un dels primers efectes naturals que té la música 

sense haver de pensar ni conèixer música és que ens afecta a les emocions i ho fa d’una manera 

molt directa, en el sentit de que, deixa-m’ho dir així de “xungo”, la persona més ignorant que pugui 

haver en tot el planeta, si escolta una cançó, aquella cançó el mourà d’alguna manera 

emocionalment. Pot ser que el posi més trist, que el motivi, o que l’encengui, pot ser que li doni 

més energia… Llavors penso que és un cant al supervol per poder començar a prendre 

consciència allò que ens passa a dins nostre per poder-ho identificar… és com un pont, una guia 

d’accés molt directa perquè a més actua en qüestió de segons. Per això penso que és súper bo 

utilitzar-la. 

Jo normalment els hi faig exercicis de presa de consciència, són molt bàsics però funcionen molt 

bé. N’hi ha que els hi funciona d’aquesta manera i n’hi ha que els hi anirà més bé jugar a la pilota i 

seguir el ritme i moure's. Però per exemple, en exercicis de meditació que puguin deixar anar 

l’imaginari. Un exercici molt xulo és seguir el ritme amb el ritme cardíac, perquè clar, tu has parlat 

de les intelꞏligències múltiples doncs hi ha moltes tipologies d’alumnes que necessiten la part 

teòrica i hi ha alumnes que necessiten més la part pràctica, per exemple sortir al pati i xutar la 

pilota 30 cops perquè entenguin la força de la gravetat. Llavors, un pot ser la meditació i un altre 

pot ser per un que sigui més empíric, doncs mesurar-se la freqüència cardíaca. Hi ha un 

experiment molt maco que consisteix en posar diferents tipus de música i i veus que et música 

tecno de cop i volta el Cor et comencen a més ràpid i amb música clàssica et va més lent i això és 

un efecte que passa amb tots, la majoria de persones i a més és molt visual. Jo treballo molt a 
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nivell emocional per la presa de consciència, perquè penso que ens dóna l'actitud per estar més 

atents i el punt de motivació aquest que et mou a dins i de cop i volta tens ganes de moure't o 

d’aprendre ho descobrir-ne més ja estàs molt més alegre. A partir d'aquí, és molt fàcil treballar 

perquè la gent està posada en un estat que estan súper receptius. Una altre exemple seria canviar 

les bandes sonores de pelꞏlícules. Fer que la mateixa imatge amb una música trista o amb una 

música alegre doncs l'efecte, la comunicació no verbal, el que ells entenen de la imatge és 

completament diferent, perquè el cap s’anticipa. És un instint de supervivència. El cap vol pensar 

què passarà quan encara no ha passat. Llavors quan els hi poses música súper animada sembla 

que vagi a passar alguna cosa còmica, en canvi, si els hi poses una música trista tots els posen 

com melancòlics. Són exercicis tontos però que van molt bé per anar-hi entrant i per anar prenent 

consciència. És el que faig normalment perquè es vagin descobrint-se ells de per veure que noten, 

que vagin descobrint més músiques i això els hi dóna molta més informació emocional. Es tracta 

de fer això perquè una experiència que pot ser petita, com anar al colꞏlegi, que pot ser un rotllo i 

ser una cosa monòtona, si realment ets conscient del que estàs vivint, allò comença a eixamplar-

se i veus que cada dia ho vius d’una manera diferent, que realment estàs passant per moltes 

emocions quan vas a l’escola. Es tracta d’anar prenent consciència d’això i que puguin viure les 

experiències d’una manera molt més grossa i molt més plena, que al final és el que té més sentit. 

 

10- Des de l’institut incloeu la música per treballar aprenentatges d’altres matèries de forma 

interdisciplinar? 

Jo crec que sí. Per exemple a llengües estrangeres, ara estem fent les nadales en anglès. Que és 

una colꞏlaboració que fem el departament d'expressió i el departament d'idiomes per fer el dia de 

internacional de les llengües. Després, educació física també, per treballar el moviment i la 

motricitat doncs moltes vegades també ho fem conjuntament i fem per exemple, la xarranca 

africana o balls tradicionals amb els bastons. Penso que sí. A visual i plàstica es treballa la 

sinestèsia que justament es treballen les emocions amb això. O sigui que sí, tot i que hi ha tants 

caps tants barrets. 

 

11- Ha existit algun vincle de colꞏlaboració entre l'escola de música i tu com a professora? 

Sí, per exemple amb els instruments tradicionals va venir un professor de cada instrument 

tradicional i els nens van estar durant tot el curs aprenent un instrument i després vam fer com una 

big bang però d'instruments tradicionals i van fer fins i tot un concert en públic. Va ser molt xulo. 

També hem fet batucades i sardanes. 
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ANNEX VI: ENTREVISTA A MARTA GINER, PROFESSORA DE MÚSICA DE 

L’INSTITUT DE LA BISBAL 

 

Marta Giner exerceix de professora de música a l’institut de la Bisbal des de fa 20 anys. 

Paralꞏlelament treballa com a professora al conservatori de música l’Energia de Palafrugell. Al llarg 

de la seva carrera com a docent, també ha exercit a l’etapa de Primària. 

 

1- Quina ha estat la teva formació i la teva trajectòria professional a Primària i a 

Secundària? 

Vaig estudiar per dues vies, per una banda vaig fer magisteri de matemàtiques i ciències i per 

l'altra banda, vaig estudiar música al conservatori. 

Quan vaig acabar el magisteri vaig entrar a Primària fent les classes de música contractada com a 

monitora per l'Ajuntament perquè encara no existia l’especialitat. Sóc de les pioneres diguem-ne. 

Al cap d'uns anys va aparèixer el magisteri musical i llavors jo vaig fer les oposicions de música i 

em van donar la plaça. Aquesta, la vaig exercir de professora però en l’especialitat de 

matemàtiques i naturals. Llavors va haver-hi un canvi en el pla d'estudis d’ensenyament i vaig 

demanar el canvi a secundària. Vaig arribar a la Bisbal amb l'especialitat de música i vaig acabar 

ocupant la plaça de música. Fa 20 anys que sóc a secundària. 

 

2- Quin nivell tenen els alumnes que arriben de primària a la matèria de música? Què 

dominen i què desconeixen? 

Els alumnes que venen de primària han experimentat la música, ha ballat, han cantat, han tocat 

instruments, però no han fet el pas de racionalitzar allò que han experimentat. Per tant, quan 

comencen a secundària és el moment que aquelles inputs que tenen de música racionalitzar-les, 

saber què han fet i aprendre una mica més a ser conscients d’allò que han experimentat.  

 

3- Els alumnes es mostren interessats i motivats a la teva matèria?  

Això és difícil de respondre! Jo penso que els alumnes moltes vegades, no és la matèria el que els 

motiva o no motiva, moltes vegades els hi agrada o no en funció del feeling o del feedback que 

tinguin amb el professor. 
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4- Com planteges les teves classes? Quin tipus d’activitats proposes i quins continguts? 

Cada curs té uns continguts establerts, té un programa i normalment fem els continguts que hi ha 

per aquell curs mirant de que allò que s'ha de practicar o estudiar hi hagi aquesta vessant de la 

pràctica i la teòrica. És complicat a l'escola o a l'institut una assignatura que pot tenir molts 

moments de pràctica però són molts alumnes per fer-la i això, complica una mica la feina. Perquè 

a vegades, apart de tocar o cantar amb tot el grup classe, de vegades està bé que facin 

intervencions en més petit grup o individuals i això suposa molt de temps si ho fas rodar per tots 

els alumnes. Per això, sempre faig els continguts que toquen aquell dia intentant que aquesta 

vessant, o d’escolta, o de pràctica hi sigui. Dins de la matèria hi ha com tres dimensions:  

interpretació i escolta, creació i societat i cultura. Els continguts es basen en aquestes dimensions 

que hi ha a la matèria. 

 

5- Trobes que la música és important per l’aprenentatge? Per què? 

L’aprenentatge en general té molts ingredients que es poden utilitzar amb la música. La música 

estimula la memòria, el companyerisme… Tot una sèrie de valors intrínsecs que ajuden a la 

formació de la persona. No només els coneixements musicals, sinó que per arribar a la pràctica 

d’aquells coneixements musicals un practica amb uns altres valors o actituds o hàbits. 

 

6- Has sentit a parlar del concepte d’intelꞏligència musical? 

No, intelꞏligència musical no, interdisciplinars o multidisciplinars o aquestes coses sí, però 

intelꞏligència musical pròpiament no. 

 

7- Creus que l’institut/escola dona gaire importància a la música? Perquè? 

En general no ho sé, perquè només he treballat en dos centres al llarg de la meva vida, un a 

primària i una secundària. No he voltat en gaires centres llavors, en tant un com a l’altre que jo 

estat tot allò que jo volgut fer, no m'han posat impediments, això ja és molt. Ara, com es valora, ja 

hi ha un pensament de la gent que socialment, la música se li dóna un valor secundari. Per 

exemple, quan arriben les notes del fill, doncs miren matemàtiques o anglès, però no la música. 

Per tant serien matèries ja socialment més valorades. Però, en els centres on he estat jo, he tingut 

sensació de ser una matèria com les altres. 
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8- Creus que es poden treballar les emocions a través de la música? Si ho has fet, com ho 

fas? 

La música és emoció, llavors la sensació d’alegria o tristesa per exemple posar una música en 

tonalitat major i un altre musica en tonalitat menor, ja estàs treballant una emoció. Pots estar 

treballant altres tipus d'emocions, amb tempo més ràpid, més lent, sensacions que et produeix la 

pròpia música només escoltant, sense imatge o posant-hi imatge. Per exemple: pots posar una 

música i que l’alumne s’imagini que està passant en aquella escena. Després, pots posar-li una 

imatge relacionada amb aquesta música per si correspon o no la sensació que ells els hi ha 

produït. Complementar so i imatge, acaba de reforçar aquesta transmissió d’emocions. 

 

9- Des de l’institut incloeu la música per treballar aprenentatges d’altres matèries de forma 

interdisciplinar? 

No, l'única cosa que hem fet alguna vegada, és el text d'alguna cançó en anglès. A l’institut es 

treballa molt amb parcelꞏles, cadascú fa la seva matèria i no es fa interdisciplinar. 

 

10- Existeix algun vincle de colꞏlaboració entre l’escola de música i tu com a professora? 

L’escola de música de la Bisbal té un conveni d'unes hores que cedeixen a les escoles. L'any 

passat van donar unes hores perquè alguns alumnes del centre, i es va prioritzar  per als alumnes 

de post obligatori, que poguessin anar a conèixer els instruments i provar-los. Després també, 

l'Ajuntament, subvenciona algunes audicions que organitza per Primària com per Secundària. Hi 

ha hagut algun any que ens han fet l'evolució de la música. També han vingut Lax'n'Busto que es 

dedica a fer un programa per les escoles, contractats per l'Ajuntament i estava adreçat per Tercer 

d'ESO o Primer d’ESO.  

Per tant, sí que hi ha una connexió, més que directament amb l'escola de música, la connexió és 

amb l’Ajuntament, ja que l’escola de música de la Bisbal és de l’Ajuntament. 
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ANNEX VII: ENTREVISTA A JOAN GAY,  PROFESSOR DE MÚSICA A BATXILLERAT 

A LA BISBAL 

 

És professor de Música a l’Institut la Bisbal i és Llicenciat en Història de l’Art. Va ser professor al 

Conservatori Isaac Albéniz de Girona 6 anys i actualment és professor de l’ESMUC des de fa 12 

anys. 

 

1- Quant de temps portes exercint la professió de professor de música? (Només has 

treballat a secundària o també a primària?) 

Porto des del 1994, és a dir, 26 anys a secundària. Tant d’ESO com Batxillerat. 

 

2- Quins estudis tens? 

Tinc el Títol de Música Clàssica de Piano aconseguit al Conservatori de Girona i el Superior de 

Professor de Solfeig que el vaig fer al Conservatori Municipal de Barcelona, perquè quan jo 

estudiava l’ESMUC no existia, així que anàvem a estudiar el Superior al Conservatori Municipal, 

tot i que era Municipal donaven els títols de Superior. 

Llavors, la Llicenciatura d'Història de l’Art a l’Autònoma i el Doctorat també. 

 

3- Quin nivell tenen els alumnes que arriben de primària a la matèria de Música? Què 

dominen i què desconeixen? 

La primera resposta seria depenent de l’escola de primària vinguin perquè encara és que moltes 

escoles de primària incideix sobretot en aspectes de cançó, en algunes es fa alguna cosa de 

dansa… Encara que en algunes escoles es treballa molt llenguatge musical, les notes, la flauta 

dolça a moltes escoles de primària encara, dic encara perquè a mi em sembla una cosa que ja 

podria passar a la història. Per tant, aquests aspectes vinculats a la vivència de la música, la 

cançó, la dansa i tal. Jo no diré que ho dominin però que en certa manera si que ho coneixen 

alguns aspectes que et deia de llenguatge musical molt bàsic, alguns aspectes d’instruments 

musicals, els tipus d’instruments, totes aquestes coses… Aquesta mini culturilla musical i en canvi, 

per exemple una cosa des del meu punt de vista que desconeixen són totes les tècniques 

d’audició, és a dir, l’escolta activa, l’escolta significativa, tot el tema d'estructures musicals a partir 

de l’oïda, tot això. I una altra cosa des del meu punt de vista es desconeix o els alumnes no han 
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treballat massa, és una cosa que per mi és molt important que és la connexió entre allò que es fa 

a l’aula i la música que ells viuen, vull dir, música que viuen em refereixo a la Beyoncé o al K-pop. 

Llavors, això no vol dir que dominin o desconeixen, simplement vol dir que està desconnectat això 

que ells viuen musicalment fora de l’escola i allò que es treballa musicalment dins de l’escola. 

Llavora, dins de l’escola, es treballa molt les cançons tradicionals o cançó popular que s’ha de fer, 

és una línia de treball que trobo encertada, però trobo que la música d’Educació Primària és com 

una mena de bombolla que es fa inflar amb la música, i molt ocasionalment, sí que hi han cantat 

alguna cançó de la Marató de TV3 per exemple, aquí tenim una connexió, per a mi això és molt 

important. És a dir, hi ha una cançó de la Marató de TV3 que està sonant tot el dia a la televisió i a 

les falques publicitàries i aquests nens han incorporat a la seva vivència de dins de l’escola. 

Per tant, tots aquests aspectes, jo no sé si els dominen o no els dominen  però han tingut 

contactes amb això però no diria que ho dominen, simplement doncs, ho han fet alguna vegada. 

Sobre el paper, nosaltres sabem que tenim un currículum a Primària, és a dir, hi han uns 

continguts que han de treballar i uns objectius, unes habilitats, unes competències.... Però ja 

sabem que això no sempre és possible preparar-ho al cent per cent, com aquest any, molts 

d’aquests nens no han pogut fer ni la meitat del que havien d’haver fet. Simplement, pot passar 

que aquell professor que tenien està de baixa i després ve un substitut que no sap el que estan 

fent i ja no poden acabar el projecte que estaven fent o simplement venen d’escoles molt diferents 

i encara hi ha moltes formes diferents de treballar depenent del mestre que han tingut a Primària. 

Llavors, com a professor de música de Secundària no esperes que arribin sabent les armadures, 

les escales, les alteracions… i tampoc esperes que arribin saben fer una composició en Sol Major 

i una modulació a mi m a la part central, no t’esperes res de tot això. Simplement, el que esperes 

és que hagin viscut vivencialment la música, és a dir, que a Primària hagin cantat, ballat, hagin 

tocat… una mica de tot això. Llavors, encara passa que hi ha nens que ho han fet fora de l’escola, 

és a dir, els que ho han fet és perquè ho han fet a l’escola de música perquè ha anat a classes de 

guitarra, de piano, canten a la coral i no per la vivència que han tingut dins de l’escola.  

Llavors dius, les escales ja estarem a temps per aprendre-les i si qualsevol alumne de acaba quart 

d’ESO i no sap el cercle de quintes, és igual, perquè si no es dedica a la música, no ho farà servir, 

i si no sap l’armadura de Mi bemoll Major, és igual perquè això ho farà servir una persona que 

finalment farà els estudis de música. Per tant, que ha de saber un alumne amb el seu 

ensenyament obligatori que inclou la Primària i la ESO? Doncs ha de saber que és un art el qual 

pot participar i que és un art que es pot viure i que és un art en el qual hi pot tenir un paper de 

receptor informat i per tant, tenir unes referències on pugui situar les seves experiències i això sí 

que esperes de l’ensenyament obligatòria, per tant, més que uns continguts concrets, esperes una 

vivència de la música de la manera del que ho pot fer-ho un nen de primària pot viure d’una 
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manera diferent que després a Secundària perquè ja ha passat un temps i és això el que potser 

esperes que hagin pogut fer durant l’etapa de Primària, però quan a Secundària volem cantar, hi 

ha nens que estan canviant la veu, altres que els hi fa vergonya i aquí ja hem fet tard. Això s’ha 

d’haver fet abans. 

 

4- Els alumnes es mostren interessats i motivats a la teva matèria? 

Sí, jo sobretot estic fent classes a Batxillerat per qüestions d'horari perquè sóc el més veterà de 

l’institut, per la titulació que tinc ho puc fer però amb tots aquests 26 anys he fet moltes classes 

d’ESO, tant a primer, com a tercer o quart i algun any a segon quan era diferent d’ara. Llavors, jo 

et podria dir que per la meva aula han passat milers d’alumnes perquè l’institut de la Bisbal és 

bastant gran i a tercer d’ESO hi ha 150 alumnes, clar, jo els tenia a tots. Per tant, si són 10 anys 

són 1500 alumnes però a més a més, feia classes al conservatori de música de Girona, vull dir 

que he tingut alumnes al conservatori, a l’ESMUC… clar, llavors ha passat molta gent davant meu 

i et podria dir que d’aquests milers d’alumnes que jo he conegut, potser he trobat una o dues 

persones que m’han dit que no volien saber res que seria un 0,00001 d’aquests alumnes. Per tant, 

el 99,99999 d’entrada, la predisposició és bona. Una altra cosa és que després a l’hora de 

treballar o et rondinen, és l’activitat concreta que aquell dia els hi fa mandra o que potser no els hi 

ve bé o potser els hi pot costar o el que sigui, però la predisposició d’entrada sempre és que sí, 

després és feina teva estirar això cap a un lloc interessant, però d’entrada, encara que sigui una 

matèria entre cometes, obligatòria, l’entrada és bona i sempre hi ha aquella actitud de: amb tu no 

treballarem gaire no? i jo els contesto que sí i que ens ho passarem molt bé però treballem. És 

una matèria diferent perquè a l’institut hi ha molta matèria de “llibre” però que és més densa, però 

la mateixa naturalesa de l’assignatura fa que ells la vegin com alguna cosa diferent i per tant 

canvia la dinàmica de les altres hores, que és més agradable, que els hi agrada… Però l’entrada 

és bona. 

 

5- Com planteges les teves classes? Quin tipus d’activitats proposes i quins continguts? 

Les classes les plantejo diferent en funció de tres coses: en funció de currículum, és a dir, jo puc 

plantejar les classes però hi ha el currículum que hi ha una normativa que m’indica què he de fer. 

Per tant, he de fer una programació, programar què faré al llarg de l’any, però no puc partir de 0, ja 

que el currículum preveu que facis una sèrie de continguts i que desenvolupis una sèrie 

d’habilitats, que en diuen ara competències, és a dir, coses que han de saber fer els alumnes. Per 

tant, si et diuen que han de saber cantar, tocar, cantar individualment, en grup… tu no pots dir que 
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no faràs res d’això, perquè el que m’agrada a mi és tocar el banjo però no ha de ser així, has de 

partir d’un currículum. La segona és el nivell, és a dir, jo no puc plantejar una classe de primer 

d’ESO igual que una de quart d’ESO o d’una de 2n de Batxillerat, perquè l’edat no és la mateixa, 

el interessos tampoc i la sensació tampoc, perquè a primer d’ESO és una matèria obligatòria, a 

quart és optativa i a 2n de Batxillerat també perquè són de modalitat. I la tercera són les eines, és 

a dir, si jo plantejo que vull fer una gran producció o discogràfica però no tinc un estudi 

d’enregistrament on pugui anar, no cal que m’ho plantegi. O si decideixo que tots els meus 

alumnes de quart d’ESO toquin la guitarra i només en tinc tres i 30 alumnes, no tots podran fer 

guitarra al mateix moment. Per tant, les eines i les condicions són el tercer condicionant.  

Ara, sí que hi ha unes línies generals que, per entendre'ns, digui el que digui el currículum, siguin 

com siguin els alumnes i tingui el material que tingui, són coses que jo tindré en compte. Perquè el 

currículum pot dir, això i això i jo m’ho faré venir bé per fer-ho d’una determinada manera que a mi 

m’agrada, és a dir, si em diu que els nens han de saber cantar en Joan petit com balla, o que han 

de saber tocar en conjunt, jo decidiré si tocarem la flauta o el xilòfon o la guitarra. Per tant, jo 

aquest currículum, jo puc adaptar-lo una mica a la meva manera de treballar. Si jo tinc un nen o 

nena de primer d’ESO arriben a l’institut i per a mi aquest és el condicionant, igualment, sigui com 

sigui aquell grup de primer, jo faré algunes coses i malgrat que tingui molt o poc material, més 

enllà del material que jo disposi, hi ha una filosofia de treballar que jo aplicaré igualment, encara 

que no tingui res.  

Els tres condicionants que t’he esmentat, no els puc perdre de vista. Ara, per aquestes línies, la 

primera seria la vivència de la música, és a dir, sigui el grup que sigui, digui el que digui el 

currículum i tingui els elements que tingui, la meva manera d’enfocar les classes és entendre jo 

mateix que la música no és tant una matèria d’uns continguts o uns conceptes o un conjunt de 

sabers que ha de saber aquell alumne, sinó una cosa que ha de viure aquell alumne o grup. Per 

mi, és més important allò que viurà a través de la música, que no pas les lliçons que aprendrà. 

Llavors, únicament el contingut marca a primer d’ESO que s’ha d’estudiar les tipologies 

d’instruments, d’acord, fantàstic, però per mi el més interessant és que alguns d’aquests 

instruments estiguin a dins de l’aula, els sentin en directe, els puguin experimentar ells, que vingui 

una persona que ens el toqui… És a dir, això suposa una vivència. La segona és la part activa de 

l’alumne, que en comptes d’explicar jo les corxeres, doncs que aquells alumnes facin els ritmes de 

corxeres i a lo millor, no saben que es diuen corxeres, però ja ho descobriran després. 

La tercera és la part colꞏlectiva, és a dir, aquella idea de que la música és una cosa que ens uneix 

com a grup i per tant, la podem fer en grup i gaudir-la tots junts, encara que només un toqui i els 

altres escoltin, això ja forma part de grup. La música no és una cosa, és una activitat, i a partir 
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d’ella tots són part activa i que entenguin això és molt important per mi. I finalment, la quarta, és 

aquella connexió que deia que es fa dins de l’aula amb el que es fa a fora. Llavors, jo per explicar 

que són les estrofes o les tornades o el que és una introducció o un solo, ho puc fer amb una 

sonata de Mozart o ho puc fer amb una cançó d’Stay Homas. Llavors, per mi potser la via de 

connectar el que es fa dins de l’aula amb el que es fa fora, és fer-ho a través de l’aprenentatge 

significatiu, ja que tenen alguna significació per ells i amb això no estic dient que hem de fer 

músiques actuals i no fem de clàssiques, al revés. Jo he fet músiques clàssiques molt xules que 

hem escoltat amb alumnes i que ells no sabien que eren clàssiques i que es pensaven que era 

una cançó d’una pelꞏlícula i després resulta que han descobert que era una cançó de Wagner del 

segle 19, que el cinema ni tan sols existia, però ells sí que sabien que aquella pelꞏlícula existia. I 

així, hi ha hagut la connexió entre la seva realitat musical i aquella música que a lo millor té 150 

anys. Busco cançons que connectin amb la realitat dels estudiants i que per tant, el que es fa a 

dins de l’aula sigui connectat amb els que ells viuen a través dels seus mòbils o Ipads. 

 

6- Trobes que la música és important per a l’aprenentatge? Perquè? 

Sí, molts gent segurament et dirà que la música és una cosa que connecta molt amb la persona, la 

gent que aprèn música pot desenvolupar altres habilitats, que la seva mentalitat s’ordena diferent 

perquè el llenguatge musical et fa tenir un pensament abstracte i tenir un ordre mental… tot això 

és cert, però a més a més, a mi em passa una cosa és que tots els estudiants que he tingut, 

sobretot no tant els estudiant d’ESO que els veig menys hores però que si els estudiants que he 

pogut fer allò que realment tenia previst, són estudiants que molts anys després segueixen tenint 

aquella connexió i que quan ens trobem o venen a l’institut i que parlem, notes que tenen una 

bona connexió anys després.  

 

7- Has sentit parlar del concepte d’intelꞏligència musical? Si es que sí, què en saps? 

Intelꞏligència musical com a tal, jo no sóc gaire expert i coses així de concepte, no en sé gaire res. 

Però sí que en el terme de les competències, que és un terme que no m’agrada gens, i de fet, des 

de fa uns anys la gent que ens dediquem a aquesta feina de l’ensenyament ens han bombardejat 

amb aquesta idea de competències. La idea estava molt bé, en vers de saber unes coses 

concretes, els alumnes han de tenir competències enteses com a habilitats, no han de saber fer 

coses, perquè després els conceptes concrets ja els trobaran després i ja els buscaran, el més 

important és que siguin hàbils fent x cosa. D’entrada, el llenguatge aquest de competències a mi 

des del punt de vista pedagògic, no m’agrada gens. Aquest llenguatge era d’empresa, havies de 
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ser competent i saber fer moltes coses per estar a x empresa. Una d’aquestes competències és 

l’artística, que a mi m’agrada molt més el concepte que m’has dit d’intelꞏligència musical o 

artística, més que no de competència. Però potser no tens una habilitat, però tens una sensibilitat 

musical, llavors la sensibilitat pertany a aquesta intelꞏligència i potser no ets molt competent. Per 

tant, el concepte de competència deixa moltes coses fora i en canvi, el d’intelꞏligències múltiples  

potser m’agrada més com a filosofia, però en conec molt poc. 

Em passa que amb els estudiants de Musicologia també en parlem a vegades, que jo sóc de 

trinxera, vull dir, no tinc molt de temps d’estudiar i aprofundir les teories de l’educació, perquè 

aquest temps l’estic dedicant al dia a dia. Per tant, tinc poc temps per fer la cosa aquesta, de llegir 

articles de la intelꞏligència musical. 

 

8- Creus que l’institut dona gaire importància a la música? I perquè? 

En el meu cas, sí que li dona importància perquè des de fa més de 20 anys hem anat fent un 

treball de fer que la música estigui present a la vida de l’institut. Vull dir, que quan es fa el dia de la 

Pau, sempre hi ha una interpretació en directe en aquest acte. O el dia de Carnestoltes tothom ve 

disfressat i a l’hora del pati, al menjador fem un petit concert.  

Per tant, podríem dir que la música està dins de la nostra vida quotidiana. El meu objectiu és que 

el que fem a la classe de música surti cap a fora de les parets.  Per tant, a l’institut, després d’una 

anys de tendència li dona importància. Si vull organitzar algo, jo tinc totes les facilitats. Jo i la 

Marta hem organitzat concerts d’alumnes, hem fet moltes activitats… A nivell institucional sí que 

es dona importància, a més a més, és allò de que et diuen: no fareu res amb els de música 

aquesta vegada que fem x cosa? 

Jo sé, que això no sempre és així. Jo tinc companys de promoció que em diuen que volen fer 

alguna cosa i tot són pals a les rodes. O sigui, que et diuen que des de la institució que tot són 

problemes. Jo no puc dir això, en el cas que jo he viscut és al revés. Amb això, he tingut molta 

sort. Però per una part penso que és sort i per l’altre és que es retro alimenta, és a dir, per una 

part em posen facilitats però per l’altre, allò que fem, també surt i passa a ser vida de l’institut. 

Llavors això fa que des del punt de vista del centre ens sentim ben valorats. 

  

9- Creus que es poden treballar les emocions a través de la música? I com ho fas? 

Sí, per descomptat. Ho faig amb la participació dels alumnes, que connectin la seva realitat, que 

ho facin colꞏlectivament i que les emocions han de ser algo que per ells sigui important i que sigui 
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significatiu i per això a mi m’interessa tant. Una cosa que faig amb els de Batxillerat és que les 

músiques que treballem a classe les trien els alumnes perquè com he dit abans, ha de ser 

vivencial. Per exemple si ho faig a partir de Doctor Prats o BTS provablement connectarà molt 

més amb ells, però després jo ja els portaré al meu terreny i s’ha de tenir aquesta habilitat de 

trobar la porta per on s’obre i llavors entrar per allà. 

 

10- Des de l’institut incloeu la música per treballar aprenentatges d’altres matèries de forma 

interdisciplinar? 

No, és molt trist, però no. He fet un no molt rotund, però no és així. Puntualment a anglès es fan 

cançons que serveix la cançó per treballar aspectes de la llengua, alguna vegada algun professor 

d’una matèria de fonaments de les arts… O sigui que d’alguna manera, sí que hi ha aquesta 

interdisciplinarietat però no el que podria ser. 

Jo també a les classes de música incorporo aspectes de poesia, cinema ocasionalment…  

Jo crec que per naturalesa, com que l’estructura de l'institut és molt compartimentada, no com a 

Primària que es treballa per projectes com el de la Tardor, permet fer aquesta mena 

d’interdisciplinarietat. En el cas de Secundària tant l’organització mateixa del currículum com el 

dels horaris, com el del mateix funcionament de l'institut o la coordinació entre professors d'un 

mateix equip docent. Jo estic a l’equip docent de Batxillerat que hi ha 42 professors, llavors si ens 

hem de posar d’acord entre tots seria casi impossible. 

 

11- Existeix algun vincle de colꞏlaboració entre l'escola de música municipal i tu com a 

professional de la música? 

Sí però molt més petit del que podria ser. Però ens costa.  

Són coses puntuals com per exemple ells ens ofereixen unes hores que ells tenen el projecte de 

colꞏlaborar amb l’institut com per exemple els professors de música venen i ens toquen cada 

instrument. Està molt bé, perquè incideix amb la vivència.  
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ANNEX VIII: ENTREVISTA A RITA FERRER 

 

Enquesta dirigida a la Dra. Rita Ferrer i Miquel, professora de música a la Universitat de 

Girona a la Facultat d’Educació i Psicologia en els estudis de Mestre. Actualment és la co 

directora i professora de l’Escola Municipal de Música de Palafrugell i del Centre de 

d’Estudis Professionals de Música, Conservatori l’Energia. Va ser una de les impulsores i 

membre de l’Associació Catalana d’Escoles de Música i membre de la Junta de l’ACEM. 

 

A partir de 1991 s’incorpora als estudis universitaris de mestre l’especialitat de Mestre/a 

d’Educació musical  i altres especialitats (p.ex. Educació física).  

A partir del 2009/2010, amb el Pla Bolonya, s’implementen els Graus, i pel que fa a l’educació 

musical, desapareix l’especialitat com a tal. S’incorporen, aleshores i fins a data d’avui, les 

mencions, entre elles, la de Música. Per tant, pel que fa als estudis de mestre les opcions són 

Estudis de Grau de Mestre/a d’Educació infantil o Primària amb la Menció de Música.  

 

1- Com a formadora de mestres, vas trobar alguna diferència entre uns estudis i uns altres? 

De fet l’especialitat tal com diu la paraula, formava als mestres per esdevenir especialistes a les 

escoles tot i ser una especialitat de Primària. Els alumnes venien amb una formació musical molt 

sòlida, d’altres amb formació mitjana i pocs o gairebé cap amb formació musical nulꞏla, aquests 

darrers havien d’ampliar els seus coneixements per poder tirar endavant satisfactòriament. Per 

tant es podia avançar i aprofundir en didàctica i complementar amb aspectes més derivats de les 

necessitats que tindrien a l’escola. 

Pel que fa a la Menció, que actualment encara es fa, era diferent, en principi podien entrar a 

cursar els estudis de mestre/a segons la nota de tall i a primer curs decideixen quina de les 

mencions que ofereixen els estudis a la UdG, a la Facultat d’Educació i Psicologia faran la marge 

de si tenen o no tenen nivell musical. Un canvi que s’ha incorporat aquest curs, és que als 

aspirants a fer la Menció de Música els fan una prova de nivell i crec que pot anar millor, ja que 

ens trobàvem que molts no podien seguir o si aprovaven anaven molt justos de coneixements i 

llavors, com pots ensenyar a ensenyar una matèria que no saps?  
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2- En quins dels dos, els futurs mestres acabaven més ben formats? 

Sens dubte amb l’especialitat 

 

3- Quin pla d’estudis tenien i tenen en l’actualitat els futurs mestres de música? 

Són diferents, en la especialitat Mestre d’Educació Musical a part d’altres assignatures no 

específiques tenien: Didàctica de l’Educació Musical, Educació de la veu i cançó. 

Desenvolupament de les capacitats musicals. Formació Rítmica i Dansa, Formació Vocal i 

Auditiva, Història de la Música i del Folklore, Formació Instrumental, repartides entre els tres 

cursos amb una càrrega lectiva diversa. 

En els estudis de Mestre/a, Menció Música, amb una durada de 4 cursos, les assignatures són 

comunes a totes les especialitats i tenen 7 assignatures optatives d’especialitat, reduïdes de 

temps, només 4 crèdits cadascuna. I les matèries estrictament musicals es reparteixen en els tres 

darrers cursos (durant el primer curs en tenen una de comuna amb totes les altres especialitats 

que no és de menció però que està lligada amb la música i és de caràcter general. les 

assignatures són: Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals, Oïda i 

comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals, Didàctica de l’educació musical I i II, 

Pràctica instrumental i creativitat, Direcció coral i instrumental, Història de la música: evolució, 

renovació i estils. 

 

4- Durant la teva estada a la UdG com a docent també imparties la matèria de música entre 

els futurs mestres de primària i els d’educació infantil. Quins aspectes treballaves amb 

ells? 

Vaig impartir classes als alumnes de MEP Mestre especialitat de Primària i de MEI Mestre 

especialitat Infantil. Les assignatures eren una aproximació a la música des de la vessant 

didàctica i interdisciplinar. Per exemple en tenia una que per MEI, que es deia Experimentació, 

Manipulació i Joc. En tinc molt bon record. 

 

5- Creus que els futurs mestres de música finalitzen els estudis prou preparats per impartir 

aquesta matèria a les aules?  

No podem generalitzar, però sí que han sortit molts bons mestres de l’especialitat i també dels que 

han fet Menció de Música (aquests tenien bona preparació de base abans d’entrar). 
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6- Quins aspectes milloraries? 

En primer lloc demanaria a la societat i al sistema educatiu, que la Música fos valorada pel que és 

i representa, i en segon lloc que els estudiants entressin amb una formació musical prou sòlida; 

bons coneixements generals, bona veu i coneixement d’algun instrument musical per poder 

acompanyar les classes. 

 

7- Creus que actualment en els centres educatius de Primària, l’educació musical està ben 

valorada? Valora del 1 al 10 segons sigui els cas. 

Alumnes; si el mestre és bo, els alumnes estimen la Música i es senten motivats. Podria ser un 8 

Mestres: la resta del claustre hauria de veure en la figura del mestre/a que imparteix la música un 

per igual i no només el que s’encarrega d’organitzar “festivals”. Podria ser un 7 

Direcció: Podria ser un 8/9 

Pares: segons la importància que hi dona l’escola i la motivació que presenten els nens. Podria 

ser un 6/7 

 

8- A les classes de didàctica de la música s’elaboren materials didàctics? 

S’aprèn a Ensenyar a Ensenyar i és molt pràctica. Llavors ells elaboren materials que els siguin 

suport a la docència. 

Haig d’afegir que tenen TOTS l’assignatura del Pràcticum, que és molt important i aquesta és 

l’estada en diferents períodes del curs a les escoles. Allà poden aplicar la didàctica que han portat 

a terme a la facultat. 

 

9- Trobes que la música és important per a l’aprenentatge general?  

Et diré que és bàsica, ja que al marge d’adquirir conceptes, crea uns vincles d’hàbits i valors 

imprescindibles per a la persona, la seva evolució i el seu creixement. 

Per què? 

Perquè la música treballa, competències i valors, crea hàbits i estimula emocions i sentiments. 

Dins el hàbits podríem trobar l’ordre, la disciplina i el respecte. Aquests, també es pot considerar 

un valor al igual que molts altres valors. La música és també comunicació.(veure tesi) Inclusió 

social.  
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10- Creus que es poden treballar les emocions a través de la música? 

Per descomptat, i potser no és prou clar que sigui per suposat, però et puc dir que és fonamental 

que s’estimulin i tal com preguntes, treballin. 

 

11- Existeix algun vincle de colꞏlaboració entre l’Escola de Música de Palafrugell i els 

centres del municipi? 

Nosaltres formem part del Consell Escolar Municipal i sempre que ens demanen una colꞏlaboració, 

hi hem participat. 

Aquest curs passat es varen començar colꞏlaboracions més estretes que varen quedar 

interrompudes amb el Covid-19 i als inicis del curs 2010-2021 diverses escoles varen demanar 

poder venir a l’escola de música amb els alumnes, però no es pot fer res.  

 

12- Quin és l’objectiu educatiu  de l’Escola de Música de Palafrugell. 

Et faria una mica d’història, però la pots trobar al web, et diré que fa més de 50 anys quan vaig 

començar a donar classes de música (llavors era molt joveneta) la música m’apassionava i vaig 

començar a experimentar la docència amb els meus germans, cosins i amics d’aquests.  

L’objectiu inicial era fer viure la música i aprendre a estimar-la. Amb aquestes dues idees o 

objectius, en diríem avui, va néixer el que és ara l’Escola de Música de Palafrugell i sobretot amb 

la voluntat de ser servei públic, tot i ser privat de la Música i de l’Educació al poble de Palafrugell i 

tots els pobles dels voltants. 

Palafrugell, és ciutat educadora i nosaltres en formem part, això vol dir que creiem en un projecte 

divers, ampli i que vagi més enllà del seria una escola de música nascuda al 1967. 

 

13- I del conservatori l’Energia? 

L’objectiu de l’Energia, Centre Autoritzat d’Ensenyaments Artístics Professionals de Música de 

Palafrugell, Conservatori, va néixer amb l’objectiu de poder oficialitzar els estudis de Grau 

Professional que ja es feien a Palafrugell, però de forma no reglada i es va justificar i fou acceptat 

pel Departament d’Educació, ja que en tota la demarcació de Girona no hi havia cap més centre i 

eren coneixedors de que es treballava bé. Així doncs, el novembre del 2015 es va inaugurar i ja 
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són  5 anys i 5 promocions de titulats. També l’objectiu fou arribar a tots els estils de músiques, 

des de la tradicional passant per la clàssica i arribant a la de música moderna.  

14- Vas ser una de les impulsores de l’Associació Catalana d’Escoles de Música a l’any 

1992. Estàs satisfeta de la trajectòria d’aquesta associació? Com ha contribuït en el paper 

que la nostra societat dona a l’educació musical? 

Va ser un gran repte, perquè fins llavors tothom tirava pel seu cantó i l’ACEM, va recollir totes les 

escoles públiques i privades des dels seus inicis. El curs passat es varen celebrar els 25 anys i sí 

és cert que ara acull més escoles municipals o relacionades amb institucions com ara la Diputació, 

però està fent una gran funció. Crec que s’hauria de poder ajustar més i apropar a totes les 

tipologies de centres, ja que els privats (no tots) varen fer una altre associació EMIPAC, ja que 

creien que l’ACEM, no defensava els seus centres. Jo crec que fou un error ja que sumar sempre 

és millor que dividir, però és així. 

Actualment torno a formar part de la Junta de l’ACEM i et puc dir que durant la pandèmia, s’ha fet 

molt feina de suport, informativa i sobretot de pertinença. 
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ANNEX VIII: ENTREVISTA A SANTI SERRATOSA LÓPEZ, FORMADOR DE MESTRES 

EN L’ÀMBIT DE LA PERCUSSIÓ CORPORAL 

 

Santi Serratosa és el bateria del grup de Gossos i està especialitzat en percussió corporal. 

 

1- Breu presentació de la teva trajectòria professional i com arribes al món de la percussió 

corporal. 

Jo sóc músic de fa molts anys, vaig començar a tocar la bateria als 12-13 anys i als 17 o 18 vaig 

decidir que volia dedicar-me només a la música. Professionalment sempre he viscut com a bateria 

i l’any 2009 vaig decidir estudiar Musicoteràpia perquè tenia dos alumnes que tenien una 

necessitat diferent del que seria estrictament una classe de música i aquest va ser el motiu per 

començar a estudiar Musicoteràpia. I amb paralꞏlel amb el màster de Musicoteràpia em vaig 

començar a formar amb percussió corporal perquè volia recursos per treballar com a 

musicoterapeuta i les dues coses van anar creixent en paralꞏlel. Però, per sort o per casualitat o 

per circumstàncies del que sigui, em vaig començar a dedicar bàsicament molt més a la percussió 

corporal i ara estic fent les tres coses. En bateria encara estic en actiu però el que faig més és 

percussió corporal i també estic fent Musicoteràpia. 

 

2- Què et motiva i quin és l’objectiu de formar els mestres i professors? 

Això va ser molt circumstancial perquè quan vaig començar a treballar amb la percussió corporal 

vaig començar a fer tallers així per escoles, per AMPES, per diferents contextos i una cosa va 

anar portant l’altra. Quan he començat a estudiar alguna cosa que m’ha interessat sempre intento 

crear projectes artístics o crear molt amb aquesta matèria per tal de desenvolupar idees i és el que 

vaig fer quan vaig començar a treballar percussió corporal, vaig començar a preparar molt material 

i treballar sobretot amb nens i nenes i després el tema del professorat va venir com a 

conseqüència d’això i hi va haver-hi professorat que es va començar a interessar del que estava 

fent amb els tallers i una cosa va anar portant a l’altre. Llavors la motivació és perquè a mi 

m’agrada molt compartir tal i com jo entenc quins són els processos educatius o quina és la meva 

mirada cap a l’educació, llavors m’agrada molt compartir-ho amb el professorat perquè entre altres 

coses, jo crec molt amb la funció de la música a l’escola i amb la funció de la música en si, com a 

eina per treballar a l’educació. 
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3- En què consisteix aquesta formació? 

Són formacions que són bàsicament pràctiques en el qual jo el contingut que aporto és material 

tangible, de tocar. La majoria del contingut que aporto són coreografies per treballar a l’aula o 

exercicis tècnics per desenvolupar determinats aspectes ja sigui musicals o no musicals, el que sí 

que faig és posar molt la meva metodologia de com entenc de com s’ha de presentar o s’ha de 

exposar aquest contingut, però només és la meva visió personal i tal com jo treballo i ho 

comparteixo per si algú creu que encaixa amb el que aquesta persona necessita o vol aportar a 

l’aula, doncs que ho pugui aplicar tal qual. Llavors són cursos que bàsicament és compartir el 

contingut escrit o tocat, que vegin els processos musicals com els desenvolupo i en paralꞏlel a això 

poder exposar a partir de la pràctica també la meva visió filosòfica de quina és la meva mirada cap 

a l’educació. 

 

4- Tens el retorn dels mestres després d’haver fet una formació? 

A nivell formal, quan faig formacions a través de l'UVic o altres institucions, sempre hi ha el 

formulari d'avaluació que s'envia al final dels cursos, i a vegades em fan el retorn i resultats.  

Per altra banda, a nivell informal, al final de les sessions i dels cursos, sempre hi ha comentaris, 

reflexions, compartim inquietuds, etc. 

Per a mi és molt important perquè aquestes i aquests docents són els que viuen dia a dia amb els 

i les seves alumnes i m'ajuda a ajustar i preparar el contingut de la manera més apropiada. 

 

5- Com lligues la percussió corporal amb el treball de les emocions a l’escola? 

Bé, bàsicament jo treballo constantment donant molta importància a les emocions perquè 

d’entrada una de les coses que justifico en el meu treball, és que tot el procés metodològic pràctic 

està pensat per procurar el benestar de la persona a nivell psicològic i emocional, per tant, des del 

minut 0 de l’inici de les sessions, jo ja dono importància a això entenent que per començar a 

aprendre qualsevol cosa ens hem d’emocionar o hem d’estar en un estat emocional positiu. Això 

vol dir que ens hem de sentir estimats, acceptats, ens hem de sentir dins del grup, ens hem de 

crear bon vincle entre el grup i l’educador o professor i professora. Totes les estratègies de classe 

totes, les dinàmiques des del minut 0 estan pensades perquè a nivell emocional, sempre procurem 

estar en un estat positiu, o ser molt conscients que l’emoció serà important. Llavors a nivell pràctic, 

jo faig moltes estratègies, algunes de molt clares, i és treballar molt en cançons i posar nom a les 

emocions que hi han implícites en aquestes cançons i això a nivell no musical t’aporta aquell nivell 
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de consciència i en algun determinat moment del procés que es pot abocar a poder parlar 

d’aquesta emoció o fer-la créixer, o et permet acompanyar circumstàncies de classe les quals es 

necessita una emoció determinada per gestionar algun aspecte de classe, això per un costat. I per 

l’altre, quan treballem amb l’extracció de l’emoció a allò que musicalment té un resultat tangible 

també ens posa això, treballem les emocions a través d’una cançó que per exemple que l’emoció 

implícita és la tristesa. Quina conseqüència té a nivell pràctic? Doncs els ritmes es tocaran d’una 

determinada manera, segurament seran més lents, tocarem més fluix… Per tant, tots els aspectes 

tècnics musicals els extreus pròpiament de l’emoció. Però bàsicament quan treballo així amb 

aquesta intenció tant emocional, com et deia al principi, des del minut 0 ser molt conscient que 

tothom necessita ser cuidat emocionalment i això, per mi és la plataforma més important per 

començar a aprendre. 

 

6- Quina és la teva opinió sobre la importància que l’escola dona a l’educació musical? 

La meva opinió és que se li hauria de donar la mateixa importància que qualsevol assignatura, no 

més. També, el tractament que se li dona per part dels professors de música, s’hauria de conèixer 

per part de l’escola, la institució, des dels companys i companyes de claustre fins a direcció, de 

realment quin és el potencial de la música com a eina per treballar a l’educació. Perquè té un 

potencial molt transversal que incideix en moltes coses. Ara, jo crec que la visió aquesta creativa 

que té la música, també s’hauria de tenir a totes les assignatures, o sigui, aquest nivell de 

consciència sobre la importància de la creació, no la creació artística sinó de la creativitat, també 

s’hauria d’aportar a les altres assignatures i crec que seria molt positiu. 

Per tant, la música per mi, es que hauria d’estar igual de valorada i allò que succeeix amb la 

música, aquest tractament i aquesta mirada que tenim cap a la música hauria de ser extrapolable 

a totes les assignatures del currículum. 
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ANNEX X: FORMULARI PARES 
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ANNEX XI: FORMULARI ALUMNES 
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