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RESUM 
 
Aquest projecte s’ha centrat en recopilar i analitzar informació, tant a nivell pràctic com 
teòric, per avaluar l’impacte de la música com a eina de desenvolupament en els infants 
d’edat primerenca, de 0 a 3 anys. Mitjançant una revisió de la literatura científica i històrica, 
així com l’anàlisi de diversos projectes centrats en l’educació musical en aquesta edat, es 
pretén corroborar aquest fet. 
De l’anàlisi dels seus resultats, podrem evidenciar el potencial que té la música durant 
aquesta primera etapa de la vida i concloure que, incorporar experiències musicals en la 
vida quotidiana dels infants, suposa una eina molt valuosa per enriquir el seu entorn i 
ampliar els seus recursos, i contribuir així al seu desenvolupament integral, ajudant-los a 
créixer optimitzant el seu potencial. 
 
RESUMEN 
 
Éste proyecto se ha centrado en recopilar y analizar información, tanto a nivel teórico como 
práctico, para evaluar el impacto de la música como herramienta de desarrollo en los niños 
en la primera infáncia, de 0 a 3. A través de una revisión de la literatura científica e histórica, 
así como el anàlisi de varios proyectos centrados en la educación musical en ésta edad, se 
pretende corroborar éste echo. 
Del análisis de sus resultados, podremos evidenciar el potencial que tiene la música durante 
ésta primera etapa de vida y concluir que, incorporar experiències musicales en la vida 
quotidiana de los niños, supone una herramienta muy valuosa para enriquecer su entorno y 
ampliar sus recursos, contribuyendo así a su desarrollo integral y ayudándolos a crecer 
optimizando su potencial. 
 
ABSTRACT 
 
This project has focused in the collection and analysis of information, both practical and 
theoretical, in order to evaluate the impact of the music as a tool for the child development at 
the early ages of 0 to 3 years old. The work tries to test this assumption after a revision of 
the scientific and historical literature, as well as the evaluation of several projects focused in 
the musical education at this age. 
From this analysis it is concluded that music has a great potential during this period and that 
incorporating musical experiences in the children every day’s life involves a very relevant 
tool that enables them to enrich their personal environament and expand their resources, 
thus contributing to their development and helping them to the overall personal growth.  
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“L’ésser humà és un ésser lligat a la música, per tant no ens en podem 

desentendre”. Carl Orff 
 
 
 
 
“ El vincle emocional que crea la música és un mitjà de comunicació tan 

universal como el llenguatge”. Sandra Trehub 
 
 
 

 
 “Sóm criatures musicals de forma innata, des del més profund de la nostra 
naturalesa”. Stefan Koelsch 
 
 
 
 
 “ La música s’aprèn vivint-la física i emotivament, de manera que pugui 
contribuir al nostre creixement com a individus, a través d’una experiència creativa 
que involucra tot el que està relacionat amb la música: el joc, el moviment, el cos, el 
cant,...”  Edwin Gordon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



VI 
 

ÍNDEX 
 
     1.INTRODUCCIÓ..............................................................................................1 
 

1.1. Contingut i estructura del projecte........................................................1 
 

1.2. Justificació i motivacions.......................................................................2 
 

1.3. Objectius...................................................................................................5 
 

1.4. Agraïments...............................................................................................7 
 
 
2. MARC TEÒRIC...................................................................................................9 
 
     2.1. Aportacions des de la ciència......................................................................9 
 

2.1.1. Una mica d’introducció............................................................................9 
2.1.2. Una mica de fisiologia i anatomia........................................................ 11 
2.1.3. El cervell músic.....................................................................................14 
2.1.4. El processament auditiu i el període crític............................................16 
2.1.5. Música, moviment i emoció...................................................................18 
2.1.6. Música, pensament i educació..............................................................21 

 
 
     2.2. Metodologies del segle XX..........................................................................25 
 

2.2.1. Émile Jaques-Dalcroze (1865-1959)....................................................27 
2.2.2. Zoltan Kodály (1882-1967)...................................................................29 
2.2.3. Edgar Willems (1890-1978)..................................................................30 
2.2.4. Carl Orff (1895-1982)............................................................................32 
2.2.5. Shinichi Suzuki (1898-1998).................................................................33 
2.2.6. Edwin E. Gordon (1927-2015)..............................................................35 

 
 
3. MARC APLICAT..............................................................................................39 
 
     3.1. Projectes.......................................................................................................39 
 



VII 
 

3.1.1. Projecte “Sons de la infància”...............................................................39 
3.1.2. Projecte “Música per a Nadons i per als més Petitons”........................43 
3.1.3. Projecte “Fem música” al Cobi..............................................................46 

 
     3.2. Metodologia i Continguts de les sessions................................................51 
 
     3.3. Avaluació i Resultats...................................................................................56 
 

3.3.1. Sons de la infància................................................................................56 
  Observació pròpia................................................................................56 
  Questionari a les directores dels centres.............................................58 

Entrevista als formadors.......................................................................59 
  

3.3.2. Música per nadons i per als més petitons.............................................60 
  Observacions personals.......................................................................60 

Qüestionari als pares...........................................................................62 
 

3.3.3. Projecte Fem Música al Cobi................................................................63 
  Observacions personals.......................................................................63 

Qüestionari educadores.......................................................................65 
Qüestionari als pares de l’escola.........................................................66 
Entrevista a la directora de Cobi..........................................................67 

 
 
4. CONCLUSIONS...............................................................................................71 
 
     4.1. Conclusions finals.......................................................................................71 
 
     4.2. Límits i abast................................................................................................74 
 
 
5. BIBLIOGRAFIA................................................................................................75 
 
 
 



VIII 
 

6. ANNEXOS.........................................................................................................79 
 

A. Exemples d’activitats a classe....................................................................79 
 

B. Respostes dels qüestionaris........................................................................80 
 

B.1. Entrevista als formadors (del projecte Sons de la infància)....................80 
B.2. Qüestionari pels pares (del projecte “Música per nadons i per als més 

petitons”)....................................................................................................................82 
B3: Qüestionari educadores (del projecte “Fem música”)..............................88 
B4: Qüestionari pares (del projecte “Fem música”)........................................94 

 
 
     C. Vídeos d’exemples.......................................................................................102 
 
     D. Projecte educatiu Cobi................................................................................103



1 
 

 
1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Contingut i estructura del projecte 
  
 La intenció d’aquest treball pretén ser una recopilació de la informació 
existent en la literatura científica sobre les relacions entre el cervell i la música, i 
sobre com aquesta afecta, impacta i influeix en el desenvolupament evolutiu del 
primer. Així mateix, vol deixar constància dels descobriments i experiències 
adquirides des de l’àmbit educatiu durant les sessions de música per nadons i dels 
tallers impartits a algunes escoles bressol durant el curs escolar 2015-2016. 
Per tal d’estructurar aquesta informació, el treball consta de quatre apartats: 

El primer, és una introducció que pretén situar al lector sobre els continguts i 
finalitats principals del treball. Conté la justificació i motivacions del projecte, amb els 
antecedents que han portat a l’elecció del tema, així com la definició de l’objectiu 
principal i l’explicació dels objectius més específics.  

La segona part és el marc teòric, que aspira a proporcionar una recopilació 
dels coneixements més importants i rellevants que la ciència pot aportar, sobre les 
capacitats i habilitats dels infants per aprendre i la relació que té aquest procés amb 
la música. A més, també pretén donar a conèixer algunes de les metodologies més 
importants sobre l’aprenentatge de la música en les etapes primerenques sorgides 
durant el segle passat i actualment actives. 

La tercera part és el marc aplicat, que conté al seu torn tres seccions 
diferenciades: en primer lloc la descripció dels projectes que he desenvolupat 
aquest darrer curs, i en els quals em fonamento a l’hora de justificar l’objectiu 
principal d’aquest treball. En segon lloc, l’explicació de la metodologia concreta de 
les sessions i els objectius perseguits a l’hora de dissenyar les classes i, per últim, 
l’impacte i avaluació de les sessions per part dels agents implicats. 

La quarta i última part fa referència a les conclusions finals del projecte, amb 
una reflexió sobre els aprenentatges adquirits durant  la realització del projecte i 
durant la pràctica de les sessions amb nadons, així com les limitacions del treball, 
una proposta de futur i, finalment, la bibliografia emprada.  
 

Al final del treball hi han indexats els annexos. 
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1.2. Justificació i motivacions 
 
 

El tema d’aquest projecte final podríem dir que és, d’alguna manera, el destí 
natural al que m’ha portat la meva vida relacionada amb els estudis. Des de ben 
petita he estat en contacte amb la música. Vaig néixer en el sí d’una família musical 
(la meva mare és músic professional i el meu pare, tot i que no s’hi dedica, no ha 
parat mai de ser un músic actiu) i vaig créixer en un entorn ric en melodies, ritmes, 
instruments i audicions. Vaig començar a estudiar el violí amb 5 anys i des de llavors 
vaig anar recorrent el camí musical fins a acabar el Grau Mitjà (actualment Grau 
Professional) al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Pel camí, vaig tenir 
l’oportunitat de fer estudis de cant, piano, flauta i percussió, sense oblidar la meva 
participació en diverses orquestres i diferents corals, en especial l’Esquitx (des dels 
5 anys fins a acabar el cor de noies, als 20 anys, i encara m’hi vaig quedar set anys 
més com a directora!). Quan vaig acabar el batxillerat, vaig optar pels estudis 
universitaris en Psicologia i, un cop llicenciada a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, vaig decidir aprofundir en els meus coneixements musicals, i vaig poder 
entrar a l’ESMUC, endinsant-me en un món que cada vegada m’interessava més: la 
Pedagogia.  

Tot aquest cúmul d’experiències i d’estudis, els quals jo havia anat 
desenvolupant sense pensar massa en una finalitat professional concreta ni en cap 
futur específic, va prendre un nou sentit quan fa dos anys, a l’escola de música on 
treballo, l’Estudi de Música Àngels Casas (que d’ara en endavant anomenaré 
EMAC) em van proposar l’experiència de participar com a pedagoga en un projecte 
de música per a nadons. De cop, totes les vessants per les que m’havia interessat al 
llarg de la meva carrera com a estudiant (pedagogia, psicologia, neurologia, música, 
cant coral, percussió, violí…) van començar a relacionar-se entre elles en una nova 
perspectiva dins l’educació que em va motivar moltíssim. El fet de poder encarar la 
música i l’educació musical des d’una explicació més científica, a nivell d’evolució 
del cervell humà, i tenir el privilegi de poder gaudir-ho directament des de la pràctica 
en l’aprenentatge constant que fa un nadó setmana rere setmana, va fer que em 
replantegés la meva carrera pedagògica i descobrís un terreny que m’ha portat a 
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conèixer un nou món, ple de reptes professionals i personals, que s’ha acabat 
convertint en la meva vocació. 

El projecte en el qual he participat des de llavors, és un projecte anomenat 
“Música per a nadons i per als més petitons” de l’Ajuntament de Barcelona, que es 
realitza en les diferents escoles de música municipals de la ciutat. En el meu cas, 
com que en el barri on treballo (a la Vila Olímpica del Poblenou, al districte de Sant 
Martí) no hi ha escoles de música municipals, algunes escoles bressol van oferir el 
seu espai per a poder oferir l’activitat en el barri. D’aquesta manera, els professors 
de l’escola de música utilitzem aquests espais (en aquest cas concret, a l’EMB Cobi) 
per desenvolupar aquesta oferta concreta a la zona. 

Així, sense gaire experiència en aquest àmbit però amb totes les ganes i la 
motivació possibles, vaig començar a formar part de l’equip pedagògic que 
conformava les sessions de música a l’escola bressol, com a professora adjunta del 
pedagog que s’encarregava de les sessions, en Martín Edery. Són unes sessions de 
música en família, adreçades a infants des de dos mesos fins a tres anys, on els 
nens vénen acompanyats dels pares, mares i/o algun adult de confiança. Més 
endavant, degut a l’èxit de les sessions vam haver d’ampliar l’oferta i vam obrir una 
nova línia, activa des del curs passat, de la qual en sóc la responsable. 

Juntament amb aquesta experiència professional, he tingut la sort de 
participar durant aquest darrer curs escolar en dos altres projectes interessantíssims 
relacionats amb l’educació i la música dins la llar d’infants. El primer d’ells, va sorgir 
arrel de l’interès de l’escola de música (EMAC) en crear una oferta en aquest àmbit 
del 0 a 3 i de l’interès per part de l’equip directiu de l’Escola Bressol Cobi en introduir 
la música dins la formació educativa dels seus infants. Així, des de fa tres anys el 
pedagog especialista en primera infància, en Martín Edery, realitza sessions de 
música un dia a la setmana dins l’horari lectiu de l’escola. En Martín entra a cada 
aula, on els nens i cuidadores ja l’esperen, per a fer una petita classe de trenta 
minuts. Jo he tingut la oportunitat de seguir-lo regularment durant aquest curs i 
acompanyar-lo en aquestes sessions.  

L’altre projecte, anomenat “Sons de la infància” té com a propòsit apropar la 
música a l’àmbit educatiu de les escoles bressol, amb l’objectiu de donar recursos a 
educadors i educadores, a l’hora que es proporcionen tallers de música en directe 
pels infants, sempre dins l’horari lectiu de l’escola. Es tracta d’un projecte que s’ha 
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desenvolupat a diferents escoles bressol de la zona del barri de Sant Martí i en el 
qual he pogut participar activament, com a formadora i músic. 
 

D’aquesta manera, el tema d’aquest projecte concret neix del meu interès, 
arran de totes aquestes experiències dels darrers anys, en l’aplicació i influència de 
la música en l’educació infantil, i de la meva inquietud a l’hora de poder explicar amb 
fonaments teòrics i exemples pràctics la importància i el valor que representa la 
música com a eina de desenvolupament a nivell de creixement humà. Fins ara, la 
majoria de literatura i d’estudis que s’han realitzat han estat més enfocades en 
temes molt concrets, sigui a nivell pedagògic (com ara validar algun mètode i 
comprovar els seus beneficis o efectes, comprovar la seva utilitat…) o a nivell mèdic 
(com la música ajuda a pacients d’Alzheimer, com intervé en la teràpia de lesions 
neuronals, com es percep la música en funció de certes característiques…), però tot 
i que existeix molta informació que relacioni la música i la neurociència en general, 
normalment la investigació científica deixa una mica de banda la perspectiva de 
l’educació com a finalitat, és a dir, la influència de l’estudi de la música aplicada a 
les aules. Hi ha molts articles i publicacions que demostren que l’estudi de música, i 
sobretot d’un instrument, és un molt bon exercici per un bon desenvolupament del 
cervell a llarg termini, però pocs els que afirmen de manera contundent que la 
música com a eina formativa i educativa des d’edats tempranes, millora, ajuda i fins i 
tot prevé futurs problemes o transtorns durant el creixement i evolució. 

En el meu cas, no pretenc fer un estudi científic complet ni trobar explicacions 
irrefutables sobre els beneficis de la música en l’educació general. Tampoc el treball 
aspira a fer cap investigació formal amb dades fiables per poder emetre un judici 
científic. El que sí que espero és que després de tota aquesta pràctica, aquest 
treball serveixi per respondre a la necessitat de trobar les paraules més adients per 
fer conèixer a la societat en general, i a la comunitat educativa en particular, que la 
música no es pot deixar de banda dins de cap aula. 
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1.3. Objectius 
 
 

L’objectiu principal que m’he plantejat des de l’inici en aquest projecte és 
realitzar un treball de recerca, una recopilació d’informació de fets i d’evidències, 
sobre el tema de la música relacionada amb el desenvolupament evolutiu del cervell 
humà, tant a nivell teòric com pràctic. És a dir, plantejar l’estat de la qüestió d’un 
tema que, personalment, crec fonamental i que cal impulsar, tant des de l’àmbit 
educatiu com científic. Pel que fa a la part teòrica, fent una revisió de la literatura 
científica existent sobre el tema, intentant fer un compendi de diverses de les teories 
i estudis que han investigat sobre aquesta qüestió. De cara a la part més pràctica, ja 
que se’m feia difícil dur a terme un estudi de caire científic i rigorós, he pres la 
decisió de basar-me en els tres projectes esmentats anteriorment, explicant i 
avaluant les sessions per nadons que he estat realitzant i observant al llarg del curs 
a través de l’observació i valoració dels diferents agents implicats en les sessions 
(pares i mares, formadors/res, educadors/res, pedagogs/es). 

Així, atès que la meva experiència més recent dins d’aquest camp ha estat en 
la primera infància, més concretament de 0 a 3 anys, vaig decidir centrar els 
objectius d’aquest projecte dins d’aquesta franja d’edat. A més, és una etapa en què 
el creixement a tots nivells és molt més accelerat i visible que en altres moments de 
la vida humana, i penso que per això és una franja ideal per a observar la seva 
evolució en la interacció amb la música. Els primers anys de vida són determinants 
per establir les bases del desenvolupament de l’infant, des de l’aspecte més cognitiu 
fins al més motriu, passant pel llenguatge, comunicació, expressió artística, control 
d’emocions...que perduraran al llarg del temps. Per això, és una de les etapes més 
importants per fomentar estímuls que impulsin diferents àmbits del cervell dins del 
marc educatiu, per poder crear una base completa i rica que conformi uns 
fonaments plens de recursos per permetre al nen desenvolupar-se en les millors 
condicions possibles. 

L’objectiu principal és explicar, des del punt de vista de l’educació, i en base a 
les explicacions aportades per la comunitat científica, quina és la influència que té la 
música en el desenvolupament de nens i nenes a aquestes edats. 
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Com a objectius més específics, em plantejo els següents: 
 

- Elaborar una fonamentació teòrica que expliqui la relació entre la música i les 
diferents àrees del cervell, com interactuen i com es poden desenvolupar. 

- Crear un marc teòric explicatiu dels diferents models pedagògics existents 
que s’utilitzen en les classes de música per a nadons. 

- Explicar i exemplificar la metodologia de les sessions amb els nadons per tal 
d’analitzar, comprendre, organitzar i deixar constància de tots aquells 
coneixements adquirits en la pràctica que puguin aportar validesa a l’objectiu 
principal. 

- Avaluar l’impacte que té la música en el creixement dels infants a partir de les 
valoracions dels i les mestres, pares i mares, formadors/res, pedagogs/gues i 
membres actius implicats en el procés formatiu dels nens i nenes. 

- Fer un document interessant i amb solidesa teòrica i pràctica per poder 
explicar a diferents institucions i entitats el valor de la música com a eina 
educativa. 
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1.4. Agraïments 
 
 M’agradaria donar les gràcies a molta gent que ha fet possible aquest camí, i 
en especial a les que tot seguit esmento: 
 

En primer lloc, a en Martín Edery, el professor especialista en primera 
infància de l’Estudi de Música Àngels Casas, el qual m’ha brindat la possibilitat 
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projectes per a nadons en els que he tingut el plaer de participar, per pensar en mi a 
l’hora d’ampliar professorat en l’àrea de primera infància i brindar-me la oportunitat 
d’entrar a formar part d’aquest món tant interessant. 

 
A la Maria Roca, directora de l’escola municipal Cobi, per la seva energia 

amb els nens i nenes, les seves ganes de que la música pugui arribar a tots ells i 
per la facilitat que ens ha donat sempre que ho hem necessitat. 
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m’ha arribat a ensenyar i sobretot a fer estimar durant la meva vida, des dels meus 
inicis, i tots els recursos tant musicals com pedagògics que ha posat al meu abast 
des de llavors. 

 
A l’Ignasi Gómez, cotutor del projecte, per la seva bona disposició i bons 

consells sempre que els he necessitat. 
 
A l’Alba Pujol, per ajudar-me en moments de crisi amb la seva experiència 

com a companya de carrera, professió i vocació. 
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sessions de Música per a nadons al Cobi, per les ganes, la implicació i el clima de 
“bon rotllo” que m’han ajudat a crear. 

 
A tota la meva família, en especial als meus pares, i a l’Ignasi, per donar-me 
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2. MARC TEÒRIC 
 
2.1. Aportacions des de la ciència 
 
“ No existeix quasi cap part del cervell que no es vegi afectada per la música “, 
Stefan Koelsch 
 
 Aquesta frase resumeix en bona part l’explicació neurològica del perquè el 
cervell i la música estan tant involucrats l’un amb l’altre. Pràcticament no hi ha cap 
altre destresa, cap altra activitat que requereixi tanta activitat cerebral. La música té 
un impacte brutal en el cervell. Afecta la memòria, les emocions, el moviment...tot! 
Tot el cervell es compromet (Koelsch, 2012). La música és una combinació 
d’activitats: llegim les notes, notem les tecles (o les cordes…), movem els dits, 
escoltem el que estem tocant, interpretem i codifiquem el que estem tocant, sentim 
emocions al respecte...La pregunta que ens hauríem de formular, en tot cas, seria 
quina part del cervell no es veu implicada al interpretar música.  
 
 
2.1.1. Una mica d’introducció 
 
 Els sons estan molt relacionats amb els patrons que utilitza el cervell per 
entendre l’entorn i donar-li sentit. Són normes que utilitza per fer prediccions i tenir 
perspectives, i és un fet que evolutivament ens ve de molt lluny. Ja els nostres 
avantpassats, durant el paleolític, utilitzaven els sons per detectar perills i poder 
salvar la vida. A més, la música té la capacitat d’ajudar-nos a canviar el nostre estat 
d’ànim. És una eina molt poderosa a l’hora d’activar cada una de les nostres 
estructures cerebrals emocionals. I no es tracta només d’una qüestió individual, si 
no que és un impacte social molt gran que ajuda a crear llaços en la societat, ja que 
també s’activen les àrees de la imitació i l’empatia, on hi ha les neurones mirall, que 
actuen reflexant les interaccions i accions dels altres com si fossin pròpies. Per 
exemple, s’ha demostrat que cantar junts allibera la hormona oxitocina, que 
proporciona un sentiment de confiança i intimitat. Com a humans sóm éssers 
socials, i la música desperta les funcions socials d’aquesta connexió: què creu, què 
vol i què necessita l’altre. 
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 Ja de forma innata sóm molt musicals. Necessitem aquestes capacitats per 
aprendre a fer funcions vitals de la vida, com parlar, per exemple. Escoltem i 
aprenem els sons musicals del llenguatge. El nadó entén la música, no les paraules, 
i quan aprenem a parlar, també hi ha implícita la música d’aquestes paraules 
(entonació, accent…)1. Fins fa poc, es pensava que la música només servia per 
transmetre emocions, però diversos estudis, com el presentat pel neurocientífic 
Koelsch (2004) demostren que també poden comunicar informació semàntica, igual 
que les paraules. 
 A un nivell molt bàsic, podríem dir que tota persona es pot reduir a una simple 
cadena d’esdeveniments que es van alternant: una senyal elèctrica generada en 
una cèl·lula ocasiona l’alliberació d’una substància química cap a la cèl·lula següent 
la qual, al rebre-la, genera una altra senyal elèctrica. Aquest procés, anomenat 
transmissió sinàptica, és el mètode de transmissió de la informació que utilitza el 
cervell per coordinar tots els nostres gestos, pensaments, actituds, emocions….Cap 
a la dècada del 1960-70 els científics van elaborar la idea de que el cervell 
funcionava com un gran ordinador, però avui sabem que aquesta analogia es queda 
massa curta, ja que el cervell no és com un interruptor que s’apaga i s’encén, sinó 
que està en un constant estat de canvi. El cervell experimenta diferents tipus de 
transformació en cada moment de la vida, en cada informació nova que rep i 
codifica, ja que si no, no tindríem una consciència diferent d’un moment al següent. 
Però, a més a més de canviar a cada segon, el cervell també necessita poder 
adaptar-se a una escala temporal més llarga (emmagatzemar informació, tenir 
memòria…). Aquesta qualitat flexible és el que els neurocientífics anomenen la 
plasticitat. Aquesta qualitat és importantíssima, ja que és la que permet que el 
cervell s’adapti, aprengui del seu entorn i de la seva experiència i que inclús, en 
algunes circumstàncies, pugui compensar els efectes de danys i lesions. Aquest fet 
fa que el cervell humà sigui el més adaptable de tot el ventall d’espècies del planeta 
terra. (Greenfield, 1999). 
 
 Tot i així, si comparem el DNA d’un ximpanzé (el nostre parent més proper) 
amb el d’un humà, resulta que només dista en un 1%.  

                                                
1 Veure el capítol sobre processament auditiu i el període crític 
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Com pot ser, aleshores, que el nostre cervell sigui a la pràctica tant diferent? 
La resposta no està en cap tret distintiu ni qualitatiu, sinó en el tamany, la quantitat 
d’escorça del cervell. En concret, en la regió frontal, que és la capa més externa de 
cèl·lules nervioses (i conseqüentment la més nova, filogenèticament parlant), que 
ocupa una superfície dues vegades més gran que la de qualsevol altre primat. El 
més interessant i curiós d’aquest fet és que quan naixem, el tamany és més o 
menys el mateix que la resta dels simis però, a diferència d’ells, es produeix una 
expansió extraordinària després del naixement. I és aquesta expansió del cervell la 
que té tant a veure amb les nostres capacitats i qualitats humanes especials2. 
 
 
2.1.2. Una mica de fisiologia i anatomia  
 
 El cervell, o més ben dit pròpiament l’encèfal, es divideix en tres parts 
principals: els hemisferis cerebrals, el cerebel i el tronc cerebral. En termes 
generals, en els hemisferis cerebrals és on es produeixen  els pensaments, les 
percepcions i la consciència, mentre que el cerebel és el responsable de la 
coordinació del moviment físic. La tercera part, el tronc cerebral, actua com una 
espècie de planta generadora i centraleta de telèfons dels hemisferis, ja que reenvia 
i modifica els missatges que circulen entre el cervell i la resta del cos, al mateix 
temps que manté els dos hemisferis desperts i conscients. 
 La superfície dels hemisferis cerebrals està formada per l’escorça laminada i 
replegada de la matèria gris (els cossos cel·lulars). Aquesta capa és la que dóna al 
cervell la seva aparença arrugada. A sota d’aquests cossos neuronals, es troben 
molts milions d’axons que formen la matèria blanca profunda del cervell. Junt amb la 
matèria blanca, també es troben una sèrie de nuclis denominats ganglis basals, que 
s’associen amb moltes funcions diferents, entre elles el control motor, les emocions i 
l’aprenentatge. 
 
 Si observéssim un cervell quan aquest està executant alguna activitat 
relacionada amb la música doncs, veuríem moltes parts diferents treballant a la 
vegada3.  
                                                
2 Veure el capítol sobre processament auditiu i el període crític 
3 Veure el capítol sobre el cervell músic 
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Algunes d’aquestes parts més importants són les següents: 
 

- Escorça o Lòbul frontal: on hi trobem localitzades les anomenades funcions 
complexes, que són aquelles relacionades amb l’exercici intel·lectual i que 
són específiques dels éssers humans, ja que cap altra espècie animal és 
capaç de realitzar-les en la seva totalitat o complexitat. Aquestes, en la 
música, inclouen la interpretació (és a dir, el caràcter o estil amb el que s’ha 
d’interpretar una peça) depenent del sentiment, emoció, motivació…Aquesta 
zona del cervell és la principal responsable del coneixement i la intel·ligència, 
així com també de la personalitat.  

 
- Escorça Somatosensorial: situada sota els ossos parietals. És l’encarregada 

de realitzar funcions relacionades amb l’activació dels músculs i tots els seus 
moviments. Parlant de música, es podria tractar d’ordres musculars per tocar 
un instrument, cantar o ballar, però també per escriure, caminar...Les 
funcions que es realitzen en aquesta zona s’agrupen en dos grans grups: 

 
 · Control Motor: a la part motora, on s’inclouen les ordres pròpiament, és a 
dir, aquelles funcions que van des del cervell fins als sensors, repartits per tot el cos. 
 · Registre Sensorial: a la zona sensorial, que és la informació que va des de 
tots els sensors del cos fins a aquesta zona del cervell. 
 
 Per tant, el sistema nerviós té un sistema d’informació que implica unes vies 
motores (que transmeten l’execució de les ordres) i unes altres receptores (que 
processen la informació que rep el cos cap al cervell). 
 

- Escorça Temporal: on hi trobem les funcions relacionades amb la lectura 
(evidentment també la de notes, és a dir la lectura musical), i l’àrea del 
llenguatge.  

Entre les zones frontal i temporal hi trobem també localitzada la zona de la parla. 
 

- Escorça Occipital: on hi trobem la visió que, encara que no és una funció 
específica de la música, la majoria de vegades tenim la necessitat de fer-la 
servir per poder dur a terme les activitats musicals que ens proposem. 
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 A part de les diferents escorces, com ja he comentat anteriorment, el cervell 
està dividit en dos hemisferis connectats entre sí: l’hemisferi cerebral esquerre està 
especialitzat en produir i comprendre els sons del llenguatge, el control motor i és el 
responsable dels moviments de la banda dreta del cos. Pel que fa a l’hemisferi dret, 
està especialitzat en la percepció dels sons no relacionats amb el llenguatge (com la 
música o els sorolls), la percepció tàctil i la localització espaial dels objectes i 
moviments de la banda esquerre. 
 
 Per altra banda, en el sistema límbic (que és una zona d’escorça molt 
primària, situada sota l’escorça superior i filogenèticament molt antiga) també s’hi 
desenvolupen funcions importants. Està format per: 
 

- L’Hipocamp: on hi ha situada l’àrea de la memòria, bastant bàsica en música 
no només per aprendre teoria de la música o cançons, sinó també per poder 
memoritzar altres aspectes com els gestos o moviments (memòria muscular). 

- L’Escorça Límbica: on trobem zones especialitzades en l’aprenentatge 
(evidentment també molt relacionat amb la memòria, per això estan a prop) i 
les emocions més bàsiques. Qualsevol reacció instintiva a l’escoltar una 
música estaria regulada en aquesta zona. 

 
 Al costat del sistema límbic, hi trobem els ganglis basals, que són unes 
petites agrupacions de teixit nerviós o nuclis. Entre ells n’hi ha dos d’especialment 
importants a l’hora de processar música, interpretar-la i escoltar-la: el Nucli Caudat, 
responsable dels moviments subconscients, necessari pel bon funcionament a l’hora 
de tocar qualsevol instrument i molt implicat en els moviments que fem quan 
escoltem música, i el Globus Pàl·lid, encarregat de mantenir el to muscular (la tensió 
general dels músculs), sense el qual seria molt difícil controlar els nostres 
moviments. 
 Per últim, el cerebel realitza funcions imprescindibles per a fer música i per a 
moltes altres activitats en general, essencialment en la programació i coordinació de 
moviments, com he citat anteriorment. És l’encarregat de sincronitzar els diferents 
moviments que realitza el cos, de mantenir la postura i de programar moviments 
complexos (com per exemple un canvi de posició en un violí, ja que és un canvi 
ampli, molt ràpid i molt precís). 
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2.1.3. El cervell músic 
 
 Existeix l’analogia de que, quan un músic està interpretant qualsevol cançó 
amb el seu instrument, és com si hi hagués un castell de focs artificials en el seu 
cervell. Pot ser que, aparentment, el músic estigui concentrat, llegint la partitura i 
fent els moviments precisos que requereixi la tècnica del seu instrument, però 
l’activitat cerebral és molt intensa i activa.  

En les últimes dècades, molts avenços neurocientífics ens han permès 
descobrir una mica més com funcionen alguns dels circuits i entramats del cervell, 
monitoritzant-lo a temps real amb tècniques com les ressonàncies magnètiques o 
els escàners cerebrals. Aquests estudis es van començar a realitzar mentre els 
subjectes feien exercicis com llegir o resoldre problemes matemàtics, de manera 
que permetien veure quines àrees del cervell s’activen per realitzar cada funció 
específica. Però quan demanaven als subjectes que escoltessin música, per 
processar el so i entendre elements com la música i el ritme, van veure que les 
àrees que s’activaven eren moltes de diferents, totes alhora. Després, la informació 
processada d’aquests elements diferents s’ajunta per crear una única experiència 
musical. I tot això, el cervell ho realitza en una fracció de temps molt petita. 

Quan els neurocientífics es van disposar a estudiar els cervells dels músics, 
aquesta activitat encara va resultar molt més intensa. Tocar música és com fer fer 
exercici a tot el cos i, en especial, al cervell. Es van trobar que es realitzaven molts 
processos simultanis complexes a una velocitat sorprenentment ràpida, i que es 
transmetien informacions en seqüències complicades i interrelacionades entre elles. 

Això es degut a que, com deia al començament d’aquest capítol, tocar un 
instrument involucra pràcticament totes les àrees del cervell a la vegada, 
especialment el còrtex visual, l’auditiu i el motor. I la disciplina que implica aprendre 
a tocar un instrument, com en qualsevol altra activitat, enforteix les funcions del 
cervell, fet que permet aplicar aquesta força a altres activitats.  

La diferència principal entre escoltar música i interpretar-la rau bàsicament en 
les habilitats motores que implica aquesta última per controlar els dos hemisferis del 
cervell. També es combinen la precisió lingüística i matemàtica, en la que l’hemisferi 
esquerre hi està més involucrat, amb el contingut creatiu que genera l’hemisferi dret.  
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Per aquesta raó, practicar música incrementa el volum i l’activitat del cos 
callós del cervell, el pont entre els dos hemisferis, permetent la transmissió 
d’informació i de missatges més ràpidament i per més rutes. Això permet resoldre 
problemes més ràpidament i de manera més creativa, tant en la part acadèmica com 
en la social. 

Degut a que la música també implica crear i entendre un contingut emocional 
i un missatge, també afavoreix les funcions executives, una categoria de tasques 
que inclou poder planificar, crear noves estratègies i prendre atenció als detalls. 
També té un impacte en el nostre sistema de la memòria creant, registrant i 
recuperant records de manera més ràpida i efectiva. 

També s’ha vist que totes aquestes avantatges a l’hora d’estudiar i practicar 
música tenen els seus efectes siguin quines siguin les condicions, capacitats i 
habilitats prèvies en qualsevol cervell. 
  

En diversos estudis (Schlaug, 2003) s’han pogut demostrar aquestes 
constatacions, com que el cervell dels músics té certes parts més desenvolupades 
(més grans) que d’altres cervells. Una de les zones que més es desenvolupen és el 
cerebel. El cerebel ocupa un 10% del volum cerebral, però en aquest petit espai es 
concentren més neurones que en tota la resta del cervell. Aquest petit òrgan, 
treballa més i més ràpid que qualsevol altra part del cervell, ja que és l’encarregat 
d’orquestrar les milions de fibres musculars que recorren tot el cos.  

Una altra zona que s’ha constat que és més gran en els músics és el cos 
callós, una franja de teixit que connecta els dos hemisferis, i encarregat de coordinar 
les dues parts del cos. Un cos callós més gran conté més fibres nervioses i més 
connexions, així que poden viatjar més senyals d’un cantó a l’altre i accelerar la 
comunicació.  

La pregunta interessant que es fan molts científics és: és el cervell el que 
dóna forma a la música o és la música la que dona forma al cervell? Els 
neurocientífics Gottfried Schlaug i Ellen Winner (2009) ho van investigar en un grup 
de nens i nenes que començaven de zero l’aprenentatge d’un instrument musical. 
En el primer any d’aprenentatge, ja havien notat canvis en el cervell dels nens, ja 
que algunes de les zones responsables d’anàlisi i audició de la música estaven més 
actives. Això es deu a la capacitat d’adaptació del cervell, que canvia amb cada nou 
aprenentatge. Amb uns bons estímuls, tothom podria ser un gran músic. 
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Aprendre a tocar un instrument activa més zones del cervell a la vegada que 
pràcticament qualsevol altre activitat que coneguem. Si llegim música tenim 
aspectes espacials que afecten als lòbuls parietals i occipital, la planificació motora 
que prové del cerebel i el còrtex motor i pre-motor, recordar en quin punt de la 
música estàs i recordar què ve a continuació, fet que implica a l’hipocamp i l’escorça 
prefrontal. Tota aquesta activitat cerebral condueix a treballar la intel·ligència 
general. De fet, molts científics postulen que els nens i nenes que aprenen a tocar 
un instrument augmenten el seu coeficient intel·lectual. També desenvolupen el seu 
sistema d’atenció més ràpidament, i això té ramificacions, sense importar què 
intentis aprendre, per tant també afecta positivament a altres àrees. 

 
 
2.1.4. El processament auditiu i el període crític 
 
 El més increïble de la música és que no existeix fora del cervell. Una nota 
comença quan les vibracions viatgen per l’aire i fan que vibri el timpà. Fins que no 
arriba a l’oïda, però, només existeixen les vibracions, que sense ser codificades no 
ens arriben com a música. Dins de l’oïda, les vibracions es transformen en impulsos 
nerviosos que viatgen al cervell, on es perceben com a diferents elements de la 
música, com melodia, to o ritme. Quan aquests elements es recombinen, formen el 
patró que reconeixem com a música. 
 

La musica activa la mateixa zona cerebral que l’alimentació i el sexe. No és 
estrany doncs que la música tendeixi a fer-nos feliços, a proporcionar-nos plaer. 
Però no tothom la percep igual. Pot dependre d’on estigui la persona, de si és 
dretana o esquerrana, o de quin idioma parli (Deutch, 2013). 

Per exemple, els sons aguts els dretans els escolten i processen molt més a 
la banda dreta, mentre que els sons greus per l’esquerra. Els esquerrans, en canvi, 
ho presenten diferent, de manera més dispersada. Les neurones que processen la 
música són diferents que les neurones que localitzen d’on prové la música. La gran 
majoria de dretans tenen el llenguatge a l’esquerra, cosa que no passa amb els 
esquerrans, que com a grup varien molt entre si. Per tant, existeixen diferències en 
la percepció de la música, que es corresponen amb la lateralitat.  
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Això produeix una paradoxa curiosa amb les orquestres, ja que la disposició 
que adopten (mirant als escenaris, instruments aguts a l’esquerre i instruments 
greus a la dreta) des del punt de vista dels músics dretans seria la millor disposició 
per poder tocar, ja que és com se senten millor, però en canvi, des del punt de vista 
dels espectadors és la pitjor. Als esquerrans els seria més indiferent. 

Quan escoltem, el cervell modifica el so, i en fa una tria del que entra per 
quedar-se amb el que és més útil per a nosaltres i per la nostra adaptació. 
Paral·lelament, el so també pot modificar el cervell. En la música, com en algunes 
característiques de la parla, també hi ha l’anomenat període crític on, si no has 
escoltat certs sons, no podràs reproduir-los mai bé del tot. Durant el període 
d’extensió de l’escorça frontal, durant els primers dos anys de vida, l’estimulació que 
rebi el nadó serà clau per la formació de noves sinapsis i nous circuits cerebrals, 
que li permetran captar, processar i entendre millor el món que l’envolta, i el dotaran 
de les intel·ligències necessàries per adaptar-se al seu entorn. La música ajuda a 
interconnectar les diferents àrees i a formar noves sinapsis més ràpidament. 

La música al qual s’ha estat exposat als primers anys de vida pot tenir una 
profunda influència en com es percep aquesta després. Diana Deutch, psicòloga 
sobre la percepció del so i la música a la Universitat de Califòrnia, ha estudiat i 
demostrat que a partir dels primers mesos de vida comencem a utilitzar la 
informació auditiva, sobretot si va acompanyada d’estímuls tàctils o visuals. El 
reconeixement dels diferents sons permet que el nostre cervell els vagi discriminant 
gràcies als adults, que ensenyen especialment a escoltar la veu humana, la música i 
els sons més significatius de la vida quotidiana. I és precisament la música la que 
més influeix en el desenvolupament cerebral.  

La relació entre la música i el primer estadi de la vida humana és evident tan 
sols mirant el comportament de qualsevol mare amb el seu nadó. La mare utilitza 
melodies. No té a veure què diu, si no com ho diu. Ella intenta connectar i compartir 
emocions i actituds amb l’infant. És una cosa força intuïtiva perquè no es necessiten  
paraules (antropològicament fa molts anys que aquesta pràctica entre mares i 
nadons es porta a terme). Molts dels estudis en aquest camp plantegen que existeix 
una comunicació a través de la música molt abans de la que existeix a través del 
llenguatge. I la veu és l’instrument que portem incorporat per tal de poder realitzar 
aquesta comunicació.  
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La mare, normalment, està predisposada a cuidar el seu fill o filla per ajudar-
lo a regular emocions, i el cant, juntament amb les carícies i el moviment, és la via 
més ràpida per aconseguir-ho. 

El llenguatge humà és un tipus de comunicació molt sofisticat, però alhora 
força complex, que ens costa molts anys aprendre (llegir, parlar, escriure…). Abans 
del llenguatge, els bebès adquireixen el sentit musical, i són fins i tot capaços de 
detectar, a partir de tant sols sis mesos d’edat, canvis en una melodia. Ells es 
comuniquen amb la mare a través d’aquesta musicalitat amb la que elles els hi 
parlen. I és quan la música és capaç de despertar emocions noves, que el nadó 
anirà aprenent al llarg de tota la seva vida (Trehub, 2015). 

Segons alguns estudis realitzats en els últims anys, els nens i nenes que han 
escoltat música des dels primers anys de vida, desenvolupen especialment algunes 
regions sensorials i motores, augmentant la connexió entre neurones4. Inclús els pot 
ajudar en l’aprenentatge d’altres matèries, al ser processades en les mateixes àrees 
cerebrals. I una de les més importants és la influència que pot arribar a tenir en el 
llenguatge. Un estudi (Deutch, 1981) demostrava que la manera en com s’escolta la 
música està relacionat amb els tons de la parla amb els que has estat exposat, 
sobretot durant la infància. Els mateixos sons que per alguns pujaven, pels altres 
baixaven, i la diferencia es corresponia amb persones provinents de zones de parla 
molt diferenciades. 

En quant a audició, hi ha molta informació a ensenyar a discernir: timbre, to i 
intensitat (a part de l’entorn, l’acústica de la sala…). Per tant, com més aviat 
comenci el cervell a aprendre aquest llenguatge, més aviat podrà entendre’l i poder-
se adaptar al seu entorn. 

 
 
2.1.5. Música, moviment i emoció 
 
 Daniel Levitin, professor de la Universitat de McGill, a Montreal,  fa molts 
anys que es dedica a l’estudi sobre el cervell dels músics i el seu comportament, i 
ha realitzat part dels seus estudis amb músics professionals. Aquests, es sotmetien 
a vàries proves que captaven, per mitjà de ressonàncies magnètiques, l’activitat 
neuronal del seu cervell. 
                                                
4 Veure el capítol sobre el cervell músic 
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Es va demostrar que, quan es demanava als subjectes que s’imaginessin una 
música (de Miles Davis), la majoria movien alguna part del cos, però de manera 
quasi imperceptible. La part del cervell que mou el seu cos havia estat molt activa en 
tots els casos, a pesar d’haver-se estat quasi quiets. Això indica una relació molt 
antiga i evolutiva entre la música, el moviment i el ball, i això es nota en el cervell. 
Durant quasi tota la història de la humanitat, música i ball han format part de la 
mateixa activitat, no existia la separació entre elles (això només ha passat en els 
últims centenars d’anys i només en la cultura occidental i “civilitzada”, on a les sales 
de concerts tothom està quiet i assegut), i per això és tant important la relació entre 
la música i la capacitat motriu en un individu. 

Petr Janata és un altre neurocientífic que estudia com el cervell influeix en el 
comportament humà, i més concretament com el moviment, la música i les 
emocions s’influeixen uns a altres. Utilitza elèctrodes per tot el cos per mesurar les 
ones cerebrals i poder saber la resposta del cos a la música. El seu estudi suggereix 
que com més reaccionem a una música movent-nos amb ella, més activem els 
circuits de plaer del cervell, que al seu torn estimula l’alliberació de dopamina, 
l’anomenada hormona del benestar. Es pot utilitzar la música per aconseguir un 
estat emotiu en particular. 

La relació entre l’estat d’ànim i la música comença molt aviat. Un moviment 
suau de balanceig juntament amb sons tranquil·litzadors calma a un nadó, i volar 
per l’aire (agafar el nadó amb els braços enlaire) amb sons alegres evoca alegria i 
emoció. En aquests moments, els nadons no només s’ho passen bé, sinó que el seu 
cervell està aprenent a sentir i entendre emocions humanes cada vegada que es 
mouen al ritme5. I necessitem sentir emocions per sobreviure. 

No importa tant el que fem ni la música que ens agradi ja que, sigui quina 
sigui, el cervell sempre busca el plaer. El plaer és el mecanisme que utilitza el 
cervell de dir-nos que hem arribat a un equilibri (bevem quan tenim set, mengem 
quan tenim gana...i tot això ho percebem com a plaer). La música és una altra 
manera que té el cervell d’experimentar plaer (Levitin, 2013). 
 

Per altra banda, tots tenim records intensos que estan gravats en la banda 
sonora de la nostra vida, perquè el cervell utilitza la música perquè no els oblidem. 
                                                
5 Veure el capítol sobre processament auditiu i període crític 
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Hi ha senyals neuroquímiques que s’alliberen i es relacionen amb certs records que 
ens semblen especialment importants. Com que la música és un mitjà emotiu, tenim 
reaccions emotives amb ella, i aquestes senyals de la nostra memòria emotiva es 
relacionen amb aquesta música, especialment durant les èpoques de més 
aprenentatge (infància i adolescència).  

Més tard, pots tocar i recordar aquesta música i serveix com a mecanisme de 
recuperació d’aquest record i de les emocions que l’acompanyaven. Aquest fet és 
especialment rellevant en pacients amb danys cerebrals importants o demències, 
com els malalts d’Alzheimer, on vàries estudis (Cuddy, 2015) demostren que en les 
proves de memòria musical, les puntuacions són tant bones com en persones 
sanes. Això és degut a que la part del cervell encarregada d’unir records, emocions i 
música és de les últimes en resultar danyada, tot i tractar-se de persones que no 
tenen pràcticament relació amb el món exterior. Més que la conservació de la 
música, el que és important en aquests casos és la conservació de les emocions. 

Una altra gran avantatge de la música referent a la seva relació amb el cervell 
és que aquesta pot ser tant diferent com cervells diferents hi ha en el món. El cervell 
de cada individu busca una música a la seva mida, la que pugui satisfer les 
necessitats de cadascú i, sense importar quin gust musical tinguis, buscar les 
veritats emotives que la música ens pot proporcionar.  
 Però junt amb la música no només es lliguen emocions, sinó que també es 
creen lligams intel·lectuals. El cervell és plàstic i flexible fins al final de la vida, de 
manera que pots aprendre noves coses, reptes i gustos i crear noves connexions 
sempre que hi estiguis disposat. Tot i així, és molt més fàcil quan ets jove, i 
especialment de nadó, perquè el cervell dels nadons utilitza la música per a 
desenvolupar els seus “músculs intel·lectuals”. Molt abans de poder veure-hi 
comencem a sentir-hi, ja abans de néixer, al ventre matern. Un fetus comença a 
reconèixer sons des del ventre de la mare a les 18 setmanes. I, de fet, els científics 
creuen que escoltar música des del ventre matern, estimula la memòria a llarg plaç 
(Trainor, 2010) Els primers records del nen és molt  probable que siguin records 
musicals. Altres estudis també demostren que el cervell de tots els nadons responen 
als canvis melòdics, capaços d’anticipar les estructures de la música i reconèixer 
melodies familiars. 
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2.1.6. Música, pensament i educació 
 
 Swanwick (1991) exposa que les arts en general no tenen massa similitud 
amb els somnis, però sí amb el joc. Són les úniques activitats en les que el domini, 
la imitació i la imaginació es poden fomentar i ampliar deliberadament durant la 
infància i també després d’ella, a diferència del joc pròpiament, que tendeix a 
desaparèixer. Les arts són i han sigut sempre fonamentals pel desenvolupament i la 
conservació de la ment, com ho són també altres formes de representació, inclòs el 
llenguatge. I aquest desenvolupament de la ment pot resultar intrínsecament 
gratificant, fascinador i molt estimulant. Encara que les arts comparteixin aquesta 
característica amb altres activitats humanes, la seva funció especial consisteix en  
reforçar, estendre, transformar i, en última instància, fer la vida digna de ser viscuda. 
L’essència de les arts és la consciència humana ampliada i explorada 
deliberadament.  
 Potser els professors d’art no sempre han comprès les realitats psicològiques 
de la seva tasca i s’han deixat convèncer pel cardenal Newman6, pels polítics, i fins i 
tot pels propis alumnes de que les arts són un passatemps, activitats d’oci, 
experiències subjectives, alguna cosa irreal. És cert que hi ha un punt de veritat en 
això, ja que en les arts hi ha un punt de màgia, d’altres mons, de somnis i fantasies 
que a vegades les envaeix. Però seria una equivocació gran confondre aquest 
aspecte “irreal” amb alguna cosa maldestre o limitada. Cada acte de creativitat en 
qualsevol esfera respira un aire lúdic. Les arts s’adapten a aquest punt de joc. Degut 
al seu atractiu, al seu poder imitatiu i a les seves possibilitats imaginatives, les arts 
són una activitat humana summament valorada i celebrada en totes les cultures 
(Swanwick, 1991).  
 De fet, reforçant la idea d’aquest autor, el concepte de música ha sigut 
sempre molt important dins les diferents societats i civilitzacions humanes al llarg de 
la història. En el poble egipci, per exemple, la música es considerava la màxima 
expressió de saviesa, i la llei de la música era la mateixa que regia la llei de 
l’univers.  
                                                
6 Representant del moviment d’Oxford, al segle XIX, que sostenia que “dissecar aus o tocar 
instruments de corda és un passatemps elegant i un recurs per a ociosos, però no és educació, ja 
que no forma ni cultuva l’intel·lecte” 
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Creien que la música era la projecció sonora del cel i la terra com un tot, i la veu 
n’era l’essència. Era tant potent aquesta creença que es va deixar notar fins i tot en 
l’escola pitagòrica.  
.  Els nens i nenes evolucionen amb els anys i el seu desenvolupament depèn 
d’una interacció entre l’herència genètica de cada individu i el medi ambient: el món 
físic, la casa, l’escola i la societat. En aquest desenvolupament hi podem observar 
un punt de previsibilitat: aprenem a caminar abans de córrer, a posar-nos drets 
abans de caminar, a imitar abans de crear...És evident que cada persona imposa el 
seu propi estil en aquesta seqüència evolutiva, però l’existència d’algunes pautes 
genèriques del desenvolupament és un fet demostrat. Per això, sembla important 
tenir un coneixement d’aquests processos i tenir unes expectatives realistes que es 
corresponguin amb la maduració progressiva de l’infant, sobretot per a mestres i 
pares. En educació musical, però, no està gaire clar, a nivell científic, què és el que 
hem d’esperar. Swanwick (1991), basant-se en part de la teoria evolutiva de Piaget 
(1951), es centra en la idea de que el domini (tant manipulatiu com sensorial), el joc 
i la imitació, característiques humanes fonamentals, van unides a tota obra artística, 
i és a partir dels primers exercicis de la infància (explorar amb la veu, dominar 
l’entorn…) que s’ennobleixen i maduren per després desenvolupar tota una sèrie 
d’habilitats molt més complexes.  
 

Aquest desenvolupament, des de que el nadó ha après a repetir un so vocal 
o a fer sonar un sonall fins a tocar un instrument, és del tot continu i reiteratiu. El 
domini és la resposta sensorial i manipulativa, la imitació és un acte d’acomodació, 
ja que el nen s’identifica amb l’esquema del que li presentem, mentre que el joc 
imaginatiu permet a l’infant assimilar els elements que l’envolten. Pel que fa a la 
música, els elements anàlegs als conceptes psicològics de domini, imitació i joc 
imaginatiu són, respectivament, control dels materials sonors, caràcter expressiu 
(l’expressivitat, durant l’acomodació), i relacions estructurals (assimilació). 
 Cada una d’aquestes etapes (o potser més ben dit transformacions cerebrals, 
aprenentatges), és assumida pel procés de desenvolupament. No ens limitem a 
passar per elles, sinó que incorporem cada una de les etapes a la següent (com 
comentava anteriorment, es tracta d’un procés continu i reiteratiu).  
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A vegades, és necessari tornar a començar (per exemple, si ens enfrontem a 
una nova peça musical, tornarem a tenir problemes de domini, pel qual haurem de 
tornar a passar per aquest procés d’aprenentatge, tot i que segurament el farem 
més ràpid que la primera vegada). És important tenir ben clar, que totes aquestes 
transformacions són acumulatives i cícliques al mateix temps. 
 Així, en base a tots aquests conceptes i estudis, Swanwick ens proposa un 
model de desenvolupament molt interessant en forma d’espiral, que evidencia tant 
un procés cíclic com acumulatiu. Cíclic perquè mai perdem la necessitat de 
respondre als materials sonors, reingressant en l’espiral reiteradament, 
independentment de l’edat o de l’experiència musical. I també acumulatiu, on la 
producció de la música, la sensibilitat sensorial i el control manipulatiu interactuen 
entre sí i, més tard, també amb l’expressió personal i la convencional. A més, la 
forma d’espiral ajuda també a representar el moviment que es produeix en el 
desenvolupament musical des de la perspectiva individual cap a la resposta social i 
comunitària. En el nivell més baix, és fàcil explorar individualment les qualitats del 
so, però si volem actuar i tocar amb altres, es necessiten les habilitats manipulatives 
per repetir, sincronitzar, controlar i equilibrar amb els altres. 
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 La figura mostra l’espiral de desenvolupament amb totes les seves fases. És 
important recalcar que les edats indicades entre parèntesi són una referència, però 
no un límit inamovible.  

Cada etapa del desenvolupament té les seves pròpies característiques i maneres 
d’evolucionar: 

- Sensorial:  els nens responen directament a les impressions de so i 
especialment de timbre. Els elements musicals apareixen molt desordenats i 
l’exploració del so és imprevisible i irregular. 

- Manipulatiu: els nens s’interessen per les tècniques implicades en la 
manipulació dels instruments. Comencen a organitzar el temps del compàs 
de manera regular. 

- Expressivitat personal: apareix amb el cant. Es manifesta en els canvis de 
temps i nivells d’altura. Hi ha un lleuger control estructural i unes idees 
musicals espontànies i descordinades que neixen directament dels 
sentiments immediats dels nens. 

- Vernacle: comencen a aparèixer models: figures melòdiques i rítmiques 
susceptibles de ser repetides. 

- Especulatiu: la repetició deliberada de models obre el camí cap a la desviació 
imaginativa. Hi ha experimentació, un desig d’explorar diferents possibilitats. 

- Idiomàtic: les sorpreses descobertes en l’anterior fase s’integren en un estil 
concret i coherent. Apareix el control tècnic, expressiu i estructural. 

- Simbòlic: fruit d’una identificació personal amb determinades peces musicals. 
Intèrprets concrets o inclús una progressió harmònica poden resultar altament 
significatius per un individu. Hi ha una major consciència del poder afectiu de 
la música i una reflexió sobre la pròpia experiència. 

- Sistemàtic: la persona ja està molt evolucionada dins el creixement, i és 
capaç de reflexionar i raonar sobre la seva experiència musical. 

 
 Així, podem observar un desenvolupament musical dins d’una certa 
seqüència, tot i que no sigui uniforme. Si els nens viuen en un entorn on es 
produeixen fets musicals, aquesta seqüència s’activa. Si l’entorn és especialment 
enriquidor, la seqüència evolucionarà més ràpid. L’efecte contrari, desgraciadament, 
també pot succeir: en un entorn musical pobre, el desenvolupament probablement 
serà minúscul o quedarà paralitzat. 



25 
 

2.2. Metodologies del segle XX 
 
 Durant les primeres dècades del segle XX, a Europa es van començar a 
gestar tot un seguit de teories i metodologies en l’aprenentatge musical que 
apostaven per una educació centrada en el nen com a objecte actiu i primordial en 
la gestió educativa, tenint en compte la seva personalitat i necessitats primàries. 
Aquesta nova perspectiva distava molt de les metodologies existents fins llavors, 
durant el segle XIX, on havien imperat les tendències educatives més 
intel·lectualistes i racionalistes, basades únicament en el coneixement, que havien 
impulsat unes teories desvinculades de tota vivència i imposades des de fora, amb 
els mètodes de solfeig com a base per la educació musical.  

Així, als inicis del segle XX les corrents pedagògiques musicals intenten partir 
del coneixement previ del nen o nena, de les característiques del seu 
desenvolupament físic i psíquic, els seus interessos i capacitats.., i després 
estableixen el procés a seguir per a la seva educació integral, mitjançant una 
metodologia basada en  l’activitat i l’experiència. Aquesta nova visió en el món 
educatiu musical rep el nom de “Escola Nova” o “Escola activa”, i els seus 
precursors van ser figures com Jean-Jacques Rosseau (1712-1778) que utilitzava 
una tècnica no directiva basant-se en l'experimentació, Johann Heinrich Pestalozzi 
(1746-1827) que li donava molta importància al paper de la mare i a la preparació 
del docent, o Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852), que va plantejar per 
primera vegada la importància de l'educació en els primers anys de l’infant. 

Més endavant van afegir-s’hi Ovide Decroly (1871-1932), metge de professió, 
que va basar la seva proposta pedagògica en el respecte envers l’infant i la seva 
personalitat amb l’objectiu de preparar als nens per a viure en plena adaptació en el 
món i lliures, i María Montessori (1870-1952), que deia que l’educació es basava en 
un triangle on l’ambient, l’amor i la relació del nen amb el seu entorn eren 
fonamentals, i va introduir nous conceptes com el respecte, la llibertat amb 
responsabilitat, els límits i les estructures, donant importància a aspectes com la 
confiança, la fe, la paciència i l’empatia. 

 
També s’han d’agrair les aportacions en el camp de la Psicologia, sobre tot 

de la psicologia evolutiva de Piaget, que va elaborar una teoria sobre la intel·ligència 
sensorial i motriu que descriu les diferents etapes i estadis que l’infant va adquirint 
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durant el seu desenvolupament. La intel·ligència, segons aquesta teoria, es va 
formant en base a la pràctica espontània dels nadons sustentada en l’acció i el propi 
descobriment per a realitzar els aprenentatges (Rogof, 1993). 

A més, durant aquest període de principis del segle XX, l’Educació Estètica, 
incloent-hi la musical, també es posa en voga i ocupa un lloc important en el 
moviment pedagògic i cultural del centre i nord d´Europa. Aquest moviment neix a 
Alemanya anomenant-se “Pedagogia Artística”. El paper educatiu de la música, 
primer dins el context de l’educació estètica i després amb personalitat pròpia, ha 
anat adquirint poc a poc una major importància dins del camp de l’educació i, 
sobretot, en el nivell d’ensenyament  obligatori, primerament al centre d’Europa  i 
dispersant-se més tard a la resta del continent. Malauradament, als països 
mediterranis no ha tingut mai tanta incidència. 

Mica en mica, totes aquestes influències van arribar a l’àmbit de l’educació 
musical amb els primers mètodes actius que es centraven sobretot en l’alumne i en 
el seu desenvolupament físic i psicològic. La pedagogia activa basada en les idees 
de l’Escola nova es caracteritza pel fet que l’educació musical ha de tenir un 
caràcter integral en la formació de l’infant, com a part formativa essencial en el 
desenvolupament del nen, en contra de la perspectiva de veure la música com una 
assignatura especial i tècnica. No té per objectiu la formació d’artistes, sinó fer 
créixer en l’infant emocions i vivències de naturalesa estètica.  

Els principis essencials dels mètodes actius que segueixen aquesta línia 
pedagògica són els següents (Trilla, 2001): 

•   L’infant és el centre de l’aprenentatge. La música i l’educació musical han 
d’acompanyar el nen al llarg de tot el seu procés evolutiu amb un caràcter 
progressiu i natural, des de la primera infància fins al nivell superior, tenint en 
compte sempre com a eix principal les seves capacitats i interessos. 

 
 
•  Tenir en compte el valor de l’experiència concreta. S´ha d’emprar una 

metodologia participativa, activa, i experimental abans d’abordar la teoria 
musical conceptual i gràfica, per tal de sensibilitzar i familiaritzar a l’infant amb 
la realitat musical. Primer s’ha de sentir i experimentar la música, per tal de 
poder arribar a entendre-la i comprendre-la. 



27 
 

•  Procurar sempre l’educació en valors i que la música transcendeixi el marc 
escolar i arribi a impregnar la família, l’entorn de l’infant i l’ambient de la 
societat, és a dir, musicalitzar la societat. 

•   L’absència d’un currículum fixe i preestablert. Es treballa a nivell individual, a 
la mida de cada infant, donant molta importància a la creativitat i la 
improvisació. 

 
Dins d’aquest marc, la transformació en l’educació musical ha estat possible 

gràcies a pedagogs, filòsofs i compositors amb una sòlida formació musical que van 
dedicar el seu temps a la recerca de diferents sistemes d’educació musical que 
estimulessin l’interès de l’alumne i contribuïssin a l’expansió social i cultural de la 
música. Entre ells, cal destacar els que a continuació comento: 

 
 

2.2.1. Émile Jaques-Dalcroze (1865-1959) 
  
 Va néixer a Viena i morí a Ginebra. Va ser compositor, intèrpret (pianista), 
pedagog i dramaturg. Dalcroze va crear un mètode d’ensenyament musical basat en 
el moviment, després d’observar i mostrar la seva preocupació en el fet de que les 
classes a les escoles de música eren massa teòriques, fredes i mecàniques. Molts 
dels estudiants  tenien dificultats rítmiques i de coordinació, no tenien els conceptes 
clars del que treballaven i no mostraven emoció, expressió ni energia a les classes. 

Segons va escriure ell mateix en el seu llibre “Le rhythme, la musique et 
l'éducation” (1920), la música a part de sentir-la amb l’oïda, també s’ha de percebre i 
experimentar-la físicament amb sensacions corporals. Així, el seu mètode es basa 
en tres pilars fonamentals, que són la rítmica (eurítmia, que es basa en el moviment 
del cos per a desenvolupar el sentit rítmic-musical), el solfeig i la improvisació. 

L’objectiu principal del mètode és crear, a través del ritme, una corrent de 
comunicació ràpida, regular i constant entre el cervell i el cos, transformant el sentit 
rítmic en una experiència corporal i, per tant, física. Aquesta metodologia es 
caracteritza per desenvolupar l’oïda musical i els sentits melòdic, tonal i harmònic a 
través del que ell denomina con un “sisè sentit”, el muscular, mitjançant el qual 
representarà qualsevol element musical (Lago i González, 2012).  
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Basava els seus estudis en tres regles bàsiques: 
 

a) Tots els elements de la música poden experimentar-se a través de la música 
b) Tot so comença amb un moviment i el cos produeix sons. Per tant, serà el 

primer instrument a entrenar 
c) Existeix un gest per a cada so, i un so per a cada gest. Cadascun dels 

elements musicals poden ser estudiats a través del moviment. 
 

Els exercicis rítmics que proposa Dalcroze es basen principalment en 
desplaçaments a diverses velocitats (caminar, córrer, saltar...). També en 
moviments amb totes les parts del cos que s’han de realitzar amb energia, precisió i 
voluntat artística, i que sempre van precedits d’un escalfament muscular. A més, 
treballa la coordinació on es veuen involucrats braços, peus, cames... Per exemple: 
les negres es marquen amb passos, seguint la pulsació, mentre les mans realitzen 
les figures rítmiques. Sovint també utilitza altres materials com pilotes, cintes, 
cordes...Els exercicis sempre es fan al ritme d’una música, normalment tocada pel 
professor al piano, i els alumnes han d’anar reaccionant als canvis de la música o a 
les indicacions del professor.  

Dalcroze també dóna molta importància al component visual, creant 
coreografies i posades en escena (plàstica animada), i al tracte amb els alumnes, ja 
que és important crear un bon clima d’aula que afavoreixi l’expressió i creativitat. 
Cada alumne ha de tenir el seu espai.  

Però el més important d’aquests exercicis és que tinguin una finalitat 
pedagògica i que permetin un aprenentatge als alumnes. Han de servir per a 
interioritzar una sensació musical, analitzar la forma d’una peça, etc.  

Dalcroze també va promoure la música com a patrimoni de tots, i no com a 
bé exclusiu d’algunes elits, insistint en la necessitat de la generalització de la seva 
educació i accessibilitat des de tots els estrats socials, començant pel seu 
ensenyament a les escoles paral·lelament a l’escriptura i les ciències. Conscient del 
desinterès de la opinió pública sobre aquests assumptes, Dalcroze va llençar una 
campanya basada en les idees de que el progrés d’un poble depèn de l’atenció que 
dóna als seus joves, i de que l’educació obligatòria de la música a les escoles és 
l’únic mitjà per estimular les forces d’un país (Sousa, 2003) 
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El 1915 va fundar a Ginebra l’institut que porta el seu nom, on encara avui en dia 
s’imparteixen estudis professionals d’especialització del seu mètode.  
Avui en dia, Suïssa té explicitat a la seva Constitució el dret dels infants a tenir una 
educació musical. 
 
 
2.2.2. Zoltan Kodály (1882-1967) 
 
 Va néixer a Kecskemet i va morir a Budapest. Va ser compositor, pedagog i 
musicòleg, i va dedicar gran part de la seva vida a crear un mètode musical basat en 
la veu, les cançons i el folklore de la seva terra. Va recórrer tot Hongria, juntament 
amb el compositor Béla Bartok, recollint manifestacions musicals populars que el 
van induir, posteriorment, a elaborar un mètode per a recuperar la tradició musical 
del seu poble. 
 Segons Felipe Gertrúdix (2010), la finalitat del seu mètode era la de formar 
musicalment la població en general, descobrint i potenciant les capacitats dels més 
dotats i oferint a la resta una educació musical de qualitat. Entre els seus principis 
pedagògics es troben els següents postulats: 

a) La música és tant necessària com l’aire. 
b) Només les activitats i materials artístics són vàlides pels infants. 
c) La música autèntica ha de ser l’expressió musical nacional a tots els nivells 

de l’educació. 
d) El coneixement dels elements musicals s’aconsegueixen gràcies a la pràctica 

vocal i instrumental 
e) La música és una de les matèries troncals en el currículum educatiu. 

 
Kodály va desenvolupar aquest mètode amb la finalitat principal de cultivar 

l’amor dels nens cap a la música. Les seves idees pedagògiques es sustenten en 
l’essència de la cultura musical pròpia, afavorint el coneixement i enteniment de la 
seva literatura aprofitant l’ambient natural del nen i les seves pròpies experiències.  

En el seu procés d’ensenyament, desenvolupa eines com el Do mòbil, les 
síl·labes amb duració rítmica, la fonomímia, i el sistema pentatònic. Els materials 
estan molt organitzats i perfectament seqüenciats, sempre partint de les cançons 
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folklòriques de la regió on s’està ensenyant, així com d’altres peces d’autors 
reconeguts.   

La filosofia expressada per Kodály emfatitza en la importància de començar 
amb l’educació musical el més aviat possible, usar la pròpia veu com un instrument 
d’aprenentatge, introduir l’educació musical en el pla d’estudis de tota persona, usar 
les cançons folklòriques en la llengua mare com els primers materials per a 
l’ensenyament i, des d’aquests, moure’s fins a les grans obres mestres de la 
civilització occidental. 
 
 
2.2.3. Edgar Willems (1890-1978) 
 

Va ser un pedagog belga molt important durant el segle XX, que afirmava que 
totes les persones podien adquirir una formació musical i desenvolupar la seva 
musicalitat,  independentment de les seves aptituds musicals.  

El 1975 va publicar un llibre “La valeur humaine de l’education musicale”, on 
va recopilar tot el saber acumulat durant anys sobre pedagogia musical i va explicar 
les bases en les que es sustenta el seu mètode.  

Willems atorga a la pedagogia musical una visió molt humanística, posant en 
primer terme les relacions entre la música i l’ésser humà. El ritme, la melodia i 
l’harmonia, que considera com els tres elements fonamentals que constitueixen la 
música, i que reuneixen respectivament la naturalesa fisiològica, afectiva i mental de 
l’ésser humà. A més a més, no considera l’educació musical com una finalitat en si 
mateix, sinó com un mitjà per a que les persones es desenvolupin en totes les seves 
dimensions: mitjançant la música, diu, podrem despertar facultats sensorials, 
motrius, afectives i creatives de la persona, i especialment en els nens. La darrera 
finalitat de l’educació musical serà desenvolupar-se harmoniosament com a 
persona, en totes les seves vessants, mitjançant una educació viva i activa.  

 
Willems va desenvolupar la seva labor pedagògica a Suïssa, on va dedicar 

tota la seva vida a desenvolupar el seu mètode, basat en les mateixes lleis 
d’aprenentatge que la llengua materna.  
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Per a ell, la música, a part de ser una ciència i un art, és un llenguatge i, com 
a tal, aposta perquè el seu aprenentatge segueixi el mateix procés que quan 
aprenem a parlar, es a dir,  seguint les següents etapes: escoltar, repetir, improvisar, 
parlar utilitzant frases i raonaments cada vegada més complexos, llegir i escriure.  

Va considerar de manera especial tot el camp de la psicologia infantil, 
proposant l’educació musical com una doble funció: com a activitat en si mateixa i 
com a preparació per al llarg de la vida. Segons comenta Sousa (2003), tots els 
treballs realitzats per Willems sobre l’educació de les capacitats auditives, van estar 
basades en investigacions experimentals conduïdes en ambients educatius, cosa 
que va permetre poder aportar una sèrie de consideracions que van interessar 
simultàniament a la música i a la pedagogia. 
 

Willems diu que s’ha de partir de la impregnació musical fins arribar a la 
teoria. D’aquesta manera, el nen mica en mica es va submergint en la música. El 
primer contacte amb la música serà inconscient, natural i espontani, fins que mica 
en mica es vagi teoritzant tot allò que el nen ha experimentat sensorialment.  

El mètode Willems estableix tres nivells d’iniciació a la música que es basen 
en quatre pilars:  

- El desenvolupament auditiu i vocal   
- El ritme 
- Les cançons   
- Els moviments corporals naturals  

 
Willems també dona una gran importància a la formació de l’oïda musical, 

utilitzant principalment les cançons que l’infant ja ha escoltat des de petit a casa 
seva. El desenvolupament de l’audició interior ocupa també un lloc important dins de 
la metodologia (Gertrúdix, 2010). En quant a la pràctica instrumental, reconeix que 
és molt convenient que els nens el practiquin en algun moment de la seva formació. 
Cal destacar que el mètode fa especial èmfasi en l’aprenentatge de cançons que 
integren de manera breu i atractiva tots els elements del llenguatge musical i les 
converteixen en un recurs essencial per a desenvolupar la musicalitat global del 
nen.  
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2.2.4. Carl Orff (1895-1982) 
 
 Seguidor directe de la metodologia de Dalcroze, Carl Orff va ser un 
compositor i pedagog alemany que a part de ser molt conegut en la seva faceta de 
compositor (sobretot per la seva obra Carmina Burana) també va ser molt important 
per les seves aportacions a la pedagogia musical. Va elaborar un sistema 
d’ensenyament musical per a nens anomenat Orff Schulwerk. La seva intenció inicial 
no era la creació d’una nova metodologia, sinó la d’oferir suggerències per tal de 
desenvolupar el sentit rítmic, però va acabar esdevenint un mètode que va suposar 
una verdadera alternativa per al solfeig tradicional, posant molt èmfasis en la 
percussió i el ritme.  
 Una de les característiques de la seva obra és el despreci per la teorització 
excessiva de la música, així com l’ús de la paraula, la música i el moviment com un 
tot, com a una sola unitat. El seu objectiu era dotar a les escoles primàries d’idees i 
materials suficientment racionals per l’educació musical dels infants (Orff, 1963).  
 Les aportacions amb les que Orff contribueix suposen un mètode per afavorir 
la socialització i el treball cooperatiu, a més a més d’un seguit de recursos 
tremendament atractius pels alumnes. Orff selecciona uns instruments “ que fossin 
adequats als moviments naturals dels nens i nenes, alhora que els permetés 
acompanyar la veu cantant i estimular la seva creació musical per la improvisació i 
acompanyament de les danses” (López-Ibor, 1994). 
 

D’aquesta manera, Orff volia integrar lo natural en el món auditiu i expressiu. 
Així, el seu mètode combina la parla rítmica, els gestos, el moviment i la 
improvisació amb el cant i l’acompanyament instrumental amb percussions senzilles 
i instrumental Orff (xilòfons, metal·lòfons, carillons). En una classe Orff, s’utilitzen 
melodies i cants senzills extrets de la tradició folklòrica natural del nen amb la 
finalitat d’entendre la música sense la necessitat d’haver-la de llegir en un 
pentagrama. L’aproximació a la música serà sempre a partir del moviment, el cant, 
la dansa i la interpretació amb instruments.  

Orff estava convençut que la música dotava al nen d’unes habilitats i poders 
que no podia aconseguir amb cap altra disciplina. Creia que els primers anys 
d’escolarització del nen són el moment clau en el que s’ha d’estimular la seva 
imaginació i poder oferir-li oportunitats de desenvolupament emocional on pugui 
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experimentar i expressar emocions. Tot el que experimenta l’infant durant aquesta 
primera etapa, tot el que el desperta i el nodreix, serà un factor determinant per a 
tota la seva vida. Mitjançant aquest mètode, l’infant desperta a un món en el que el 
vocabulari musical s’entrelliga amb el moviment, la parla, el ritme i el treball vocal i 
instrumental.  
 
 
2.2.5. Shinichi Suzuki (1898-1998) 
 

Nascut a Nagoya, al Japó, el seu pare era luthier i, malgrat que la seva 
vocació no fou precoç, el fet d'una infància envoltada d'instruments musicals seria 
finalment decisiva. Suzuki va elaborar un mètode instrumental basat en la idea de 
que qualsevol nen pot desenvolupar habilitats musicals si es tenen compte una sèrie 
de pautes:  

 
- Experiència musical durant la infància (edat prematura): Va ser molt 

conscient de la importància dels primers anys de l’infant pel que fa al 
desenvolupament dels processos mentals, coordinació muscular i capacitats 
auditives. Deia que s’ha d’escoltar música des del naixement i que l’estudi 
d’un instrument pot començar a l'edat de tres o quatre anys. 

 
- Pràctica i repetició: Quan els nens han après una paraula no la deixen, sinó 

que continuen utilitzant-la alhora que agreguen noves paraules al seu 
vocabulari. D'igual manera, els estudiants Suzuki repeteixen les peces que 
aprenen, aplicant gradualment les habilitats noves i més sofisticades que han 
guanyat conforme augmenten el seu repertori. 

 
- Recolzament familiar: Suzuki considera indispensable la importància de la 

família. El seu mètode compromet activament als pares durant 
l’aprenentatge. La participació dels pares és un punt decisiu en aquest 
mètode, al igual que l’aplicació de la llengua materna, ja que promou la 
motivació de l’activitat al nen.   
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- La influència dels primers professors i les classes: Els professors Suzuki 
estan formats per impartir classes divertides i crear un entorn positiu que 
permeti aconseguir que el nen assimili el que se li està ensenyant. Es dona 
molt valor a l’amistat i entrega cap als seus alumnes, a més a més de ser 
capaços de estimular-los. Sempre s’anima als estudiants a tocar en un 
ambient relaxat i no competitiu, sense exàmens ni proves obligatòries. 

 
-  Oportunitats per experimentar emocions: Suzuki postula que una de les 

raons per les que s’ha d’ensenyar música als alumnes és per a capacitar-los 
no per a que es converteixin en músics professionals, sinó per tal que es 
converteixin en millors éssers humans.  

 
-  Utilització d’un repertori gradual: Els nens no practiquen exercicis per 

aprendre a parlar, sinó que aprenen usant el llenguatge per comunicar-se i 
expressar-se. Amb el mètode Suzuki, enlloc de plantejar exercicis tècnics, els 
estudiants aprenen conceptes i habilitats musicals en el context de la música. 
El repertori Suzuki per a cada instrument presenta, en una seqüència 
acuradament ordenada, els components necessaris per al desenvolupament 
tècnic i musical. Aquest repertori estàndard proporciona una forta motivació, 
ja que els estudiants més joves desitgen tocar la música que senten tocar als 
estudiants més avançats.   

 
-  Posposar la lectura: Els estudiants Suzuki han d'aconseguir un nivell de 

destresa bàsic tocant el seu instrument abans que se'ls ensenyi a llegir 
música. Aquesta seqüència d'instrucció permet al professor i a l'estudiant 
centrar-se a aconseguir una bona postura, un so bonic, una bona afinació i 
fraseig musical.  

 
La característica principal del mètode Suzuki és la importància de l’actitud 

dels pares envers l’aprenentatge, que ha de ser motivadora, afable, i no massa 
ambiciosa. I, de fet, Suzuki és partidari d’utilitzar aquest enfocament en tots els 
camps de l’ensenyança. La influència més considerable de l’entorn del nen prové 
dels seus pares, que tenen la responsabilitat de donar seguretat als seus fills. Si els 
pares manifesten el seu amor i el centren en l’aprenentatge de la música o de 
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qualsevol altra matèria, constituiran una experiència feliç per als seus fills. Així, en 
l’educació del mètode Suzuki, els pares tenen la responsabilitat de fer que la música 
formi part de l'ambient positiu del nen, i això permetrà al nen aprendre el llenguatge 
musical de la mateixa manera que aprèn a parlar. L’èxit del mètode dependrà 
bàsicament de la motivació que els nens tinguin arrel de l’actitud dels seus pares. La 
música, al seu torn, ajudarà a enriquir el paper educador dels pares millorant la 
relació amb els seus fills, fent-la més completa i humana i això influirà en tots els 
àmbits de la vida de l’infant.   
   
 
2.2.6. Edwin E. Gordon (1927-2015) 
 

Gordon és mundialment reconegut com a pedagog, investigador, autor i 
editor en el camp de l’educació musical i la psicologia de la música. Sobretot gràcies 
a les seves aportacions a partir d’estudis sobre l’aptitud musical i la teoria de 
l’aprenentatge musical. La Teoria que va investigar i desenvolupar, coneguda per la 
seva denominació americana Music Learning Theory-MLT, des de mitjans del 1950 
fins als nostres dies, és un conjunt d’idees sobre com els humans aprenem quan 
aprenem música. Basada sobre una extensa recerca i experimentació sobre el 
terreny feta pel mateix Gordon i els seus col·laboradors, la MLT proporciona un 
model sistemàtic i progressiu d’ensenyament-aprenentatge de la música a través de 
l’audiation, el terme que encunyà Gordon per definir el pensament musical (Pujol, 
2014) 

Gordon va centrar la major part de la seva investigació en estudiar en 
profunditat el desenvolupament musical i el perfeccionament de les habilitats 
musicals en els nens, especialment des del seu naixement, i és en aquest camp on 
va realitzar les contribucions més importants, tant teòriques com metodològiques. 
Pel que fa a les aplicacions pràctiques, les contribucions de Gordon, amb la seva 
vasta producció científica, cobreixen un ample espectre que va des dels pares fins 
als investigadors especialitzats en l’educació musical, així com la psicologia i la 
psicologia de la música, passant pels docents en general i els docents de música en 
particular.  
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Alguns dels conceptes que va crear i  desenvolupar són: Audiation, tipus i 
nivells; Aptitud musical i els tests per avaluar-la; seqüencies d’activitats 
d’aprenentatge; primera infància; aplicacions específiques per l’ensenyament 
musical/instrumental (mètodes, tècniques i materials,...)(Gonzales Martí, 2007).  

 
En el seu llibre “A Music Learning for Newborn and Young Children” (2003) 

Gordon planteja que el moment en que l’ésser humà té més aptitud musical és quan 
neix, i que a partir d’aquest moment aquesta aptitud començarà a minvar a no ser 
s’estimuli al nadó a través d’un entorn i context musicalment ric. Segons Gordon, 
l’aptitud té dos components primaris, que són per una banda la genètica i per l’altra 
el desenvolupament que fem d’aquesta aptitud. A més, remarca que aquest només 
es pot desenvolupar molt, molt aviat. Si aprofitem aquesta aptitud que té el nadó en 
néixer i la cultivem i enriquim amb un bon treball, es podrà desenvolupar i fer créixer 
fins que el nen sigui més gran.  

El treball que proposa Gordon per desenvolupar aquesta aptitud musical en 
els nadons es basa en l’idea de que la música s’aprèn de la mateixa manera que la 
llengua materna; al igual que amb la parla, comencem utilitzant estructures 
rítmiques i melòdiques que després seran la base de les estructures musicals més 
complexes. Tots comencem a parlar a través de patrons del tipus: mama, papa, 
gaga, baba, i proposa utilitzar aquests mateixos patrons per a desenvolupar el 
treball musical amb els nadons. El nen aprèn a parlar improvisant amb els sons que 
té al seu abast, i així també l’aprenentatge musical hauria de partir d’aquesta idea. 
Gordon defensa la idea que hem d’ensenyar al nen a pensar, a construir, a 
experimentar, a comprendre els sons, i no limitar-nos a que reprodueixi només per 
imitació. 

El més característic del seu mètode és que no utilitza les paraules, tot el 
treball es basa en cançons i cants rítmics sense text, només utilitzant aquests 
fonemes citats. De fet, assenyala que fins als 18 mesos  tot el treball hauria de ser 
exclusivament sense text, ja que quan utilitzem paraules, estem remetent al món 
simbòlic del nen obstaculitzant la interiorització plena dels sons i els ritmes.  

 
També insisteix en que la música que oferim al nen ha de ser rica i 

elaborada, el més variada possible en quan a estils, timbres, èpoques, ritmes, 
modes, estructures etc. Doncs segons Gordon, si un nen només escolta musica 
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estructuralment simple, en mode M, en mètrica binària, i amb poca varietat 
d’intervals, com el que trobem en la majoria del repertori infantil, després tindrà 
dificultats per escoltar i reproduir musiques més complexes.  
 
L’essencial del que és l’aptitud musical passa quan som nadons, E. Gordon  
 
El que serem com a músics parteix del que hem fet quan érem nadons, E. Gordon  
 
 

 
Tots els autors, compositors i pedagogs citats anteriorment doncs, aportaren 

els seus propis mètodes a la pedagogia musical, aprofundint uns en la formació 
vocal, d’altres en la pràctica instrumental, altres en la dinàmica corporal i altres en 
les bases psicològiques, però compartint tots ells els principis que marquen el segell 
de la nova pedagogia musical. 

Com a culminació d’aquest moviment, l’any 1958 es van reunir un important 
nombre de músics i pedagogs, alguns d’ells citats anteriorment (Dalcroze, Ward, 
Martenot, Orff…) representants de l’Escola Nova en el II Congrés de la UNESCO 
sobre pedagogia musical, celebrat a Copenhaguen. La preocupació per la 
revalorització de l’educació musical a l’escola i la necessitat d’entendre-la com a 
matèria essencial en la formació integral del nen van ser els principals arguments 
que aquest grup de pedagogs va manifestar. Prenent com a punt de referència els 
resultats significatius i esperançadors obtinguts de la seva pròpia experiència, van 
argumentar les següents afirmacions (Talavera, 2002 citat per Gertrúdix, 2010): 

 
a) La pràctica musical crea una sèrie de llaços afectius i de cooperació 

importantíssims per aconseguir la integració de grup. 
b) El cant és un medi excel·lent per al desenvolupament de la capacitat 

lingüística del nen i de la nena, en la seva doble vessant comprensiva-
expressiva. 

c) L’activitat rítmica del nen i la nena viscuda mitjançant estímuls sonors de 
qualitat, afavoreix el desenvolupament fisiològic i motriu, així com la memòria 
musical. 
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d) En l’àrea afectiva-social, condueix a l’alumne a l’auto-expressió i a 
l’espontaneïtat. 

e) Propicia l’adaptació social i el sentit de responsabilitat dins el grup, sobretot 
en activitats de conjunt com cant coral, orquestra infantil, etc. 

f) Ofereix al nen l’oportunitat de descobrir-se com a productor de so i amb això 
de gaudir al expressar-se i comunicar-se per mitjà del so. 

g) L’educació musical, per desenvolupar-se en un ambient distès i d’expansió 
natural, actua com un veritable relaxament per al nen i la nena trencant el to 
de tensió i serietat d’altres assignatures. 

h) Afavoreix l’afirmació d’opinions pròpies i l’acceptació d’opinions alienes.   
 
Desgraciadament, després de més de mig segle, i en el context social i polític 

del nostre país, aquestes argumentacions no es tenen gens en compte a l’hora de 
planificar els recursos i els currículums educatius dins l’ensenyament general de les 
escoles, fet extensiu a totes les disciplines artístiques. Esperem que amb els 
avenços pedagògics i científics dels últims temps, poc a poc la societat reaccioni i 
puguem millorar aquesta perspectiva. 
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3. MARC APLICAT 
 
 A l’hora de centrar-me en la part pràctica del projecte, el meu objectiu ha 
sigut sempre el fet de poder ensenyar, justificar o demostrar, a través de 
l’observació i opinió dels diferents implicats, el fet que la música ajuda, a molts 
nivells, en quant al desenvolupament dels infants. Sempre he intentat partir 
d’aquesta base pràctica, ja que era el que jo tenia més a l’abast i el que podia 
justificar millor, encara que fos des de l’àmbit educatiu i sense rigorositat científica. 
Amb el recolzament de la perspectiva i el coneixement científic exposat en la part 
teòrica del projecte, he pogut relacionar algunes explicacions del perquè succeeixen 
certs aprenentatges i respostes evolutives que he anat veient durant aquesta 
pràctica realitzada al llarg d’aquest curs escolar 2015-2016, i que a continuació us 
presento. 
 
 
3.1. Projectes 
 

Els tres projectes amb els quals es fonamenta la recerca a nivell pràctic en 
aquest treball són el programa “Sons de la infància”, en el qual hi he pogut participar 
com a formadora i músic, el projecte “Música per a nadons i per als més petitons”, 
en el qual hi he estat treballant com a professional activa durant els últims dos 
cursos escolars, i el projecte “Fem Música” al Cobi, en la qual hi he participat com a 
col·laboradora i formadora. 
 
 
3.1.1. Projecte “Sons de la infància” 
 

El programa educatiu “Sons de la infància” neix dins el marc de l’escola 
bressol Cobi amb la participació d’alguns professors de l’EMAC (Estudi de música 
Àngels Casas). L’escola de música està situada a pocs metres de l’escola bressol, i 
tant el fet que vàries famílies tinguessin relació amb els dos centres, com la bona 
predisposició i les ganes d’ambdós equips directius, van fer que el contacte i 
posterior col·laboració entre les dues entitats esdevingués una realitat.  
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El projecte va començar amb l’objectiu de despertar a tots els nens i nenes el 
gust per a la música, potenciant el seu interès per a l’audició i la interpretació, ja fos 
rítmica, vocal o instrumental. Es va començar a realitzar de manera espontània ara 
fa tres anys, durant el curs escolar 2012-2013 i, al cap d’un any, al setembre del 
2013, vist l’èxit dels resultats, es va presentar un programa més acurat, que és el 
que actualment es desenvolupa.  

La idea principal del projecte es basa en seguir treballant i ampliant la música 
dins de l’educació infantil, posant la matèria en primer terme dins de l’educació, amb 
el convenciment que influeix molt positivament en el posterior desenvolupament 
global i integral de l’infant. Aquesta idea es fonamenta en el fet que, des de ja fa uns 
quants anys, la música s’ha obert un camí dins el món científic com a objecte 
d’estudi en diferents investigacions referents al desenvolupament educatiu, i ha 
començat a destacar com un dels puntals de la formació personal i social dels 
infants i joves pel que fa a sensibilitat, llenguatge, coneixement del medi, motricitat, 
treball en grup, respiració, actitud i un llarg etcètera. 
 

Així, es van plantejar dues idees bàsiques dins el projecte: 
 

- És fonamental que els infants tinguin una bona educació musical de base. A partir 
d’una bona estimulació musical, graduada i adaptada a l’edat, es poden oferir 
diferents tipus de música, obrint la possibilitat de discriminar, triar i comparar a 
través de la percepció.  
 
- Importància cabdal de la veu. El canal fonamental per a transmetre una bona 
estimulació musical a les edats primerenques és mitjançant el cant. La cançó 
constitueix la base fonamental per a la pràctica musical a l’escola, especialment dins 
la primera infància. Cantar es converteix en una activitat quotidiana i habitual, i la 
cançó pot ser un procediment transversal dins de qualsevol àrea, que pot servir de 
punt de partida per enllaçar amb altres activitats, igual que també es pot integrar a 
altres moments de la vida (lleure, celebracions, moments especials, etc) (Hemsy de 
Gainza, 1964) 
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 Amb aquestes idees principals en ment, es van marcar uns objectius generals 
i específics, que permeten posar en marxa la proposta dins l’escola bressol, tenint 
sempre en compte el gaudi de la música per part dels infants com a repte 
fonamental: 
 
Objectius generals 

•        Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge musical. 
•        Reforçar la identitat social i la integració en el grup. 
•        Fomentar la representació mental de les seves experiències. 
•        Afavorir la seva capacitat d’expressió. 
•     Desenvolupar la capacitat d’escolta d’un mateix i dels altres (escolta activa). 
•        Formar bons oïdors, intèrprets i creadors musicals. 
•        Afavorir el procés d’autonomia i socialització del infant. 

 
Objectius específics 

•    Explorar el món de la música mitjançant l’experimentació. 
• Iniciar-se en la manipulació d’instruments per conèixer les seves propietats 

d’utilització amb una finalitat expressiva, comunicativa i lúdica. 
•    Treballar la pulsació i els ritmes binaris i ternaris. 
• Introduir diferents recursos musicals a l’aula: audicions, cançons, danses i 

exercicis d’educació vocal. 
• Fomentar els hàbits corporals de relaxació, respiració i de dicció. 
• Valorar la importància dels silenci i atendre les indicacions de l’educador/a. 

 
  Així, el projecte va començar amb la proposta d’uns tallers durant les 

setmanes de Santa Cecília i Sant Jordi, realitzant tot un seguit d’activitats 
relacionades amb la música que buscaven aconseguir els objectius anteriorment 
descrits. Dos anys més tard, vist l’èxit de l’experiència a l’escola bressol Cobi, el 
projecte es va presentar a l’ajuntament de Barcelona, que el va avalar i el va fer 
extensiu a altres escoles bressol de la zona, apropant els tallers i la música a més 
nens i nenes. Els tallers s’han anat redissenyant cada curs, adaptant-los a les 
escoles que demanaven l’activitat i sense ser específics de cap festa. 
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En quant a l’aplicació del projecte a l’escola, el programa Sons de la infància 
està plantejat a partir d’unes sessions de música que s’ofereixen a les escoles 
seguint un procediment concret. Donat que la manera fonamental d’elaborar la 
música es a través de l’execució d’aquesta, es programen tres setmanes (no 
correlatives, per deixar temps de treball per poder assimilar els materials i recursos) 
amb diverses activitats, amb la finalitat que els infants puguin gaudir i aprendre 
música de la manera més vivencial possible. D’aquesta manera, el programa preveu 
el següent: 

Durant la primera setmana, els formadors (normalment dos), van dues hores 
a l’escola, durant dos dies, per reunir-se amb les mestres i ensenya’ls-hi les peces i 
cançons que es treballaran al llarg del taller. Les mestres aprenen tant les cançons 
com les activitats i els recursos relacionades amb cadascuna d’elles, per tal que les 
puguin treballar a classe amb els nens i nenes. A més, també es dona alguna 
indicació sobre el cant, la manera de preparar la veu i de millorar l’emissió i 
projecció a l’hora de cantar. Aquesta primera sessió és important, ja que permet 
l’aprenentatge paulatí de les cançons i que els infants les aprenguin en un entorn 
quotidià i sense pressa. 

La segona setmana, els dos formadors tornen a l’escola, aquesta vegada 
durant tres dies seguits. Cada dia, passen per les classes dels infants per fer un 
taller d’uns 30 minuts aproximadament, junt amb les mestres. En els tallers es 
canten, ballen i treballen les cançons que les mestres han après i ensenyat 
prèviament als infants. Els formadors, tot i que utilitzen la veu com a eina i 
instrument principal,  també van acompanyats d’una guitarra i diferents materials7, 
per tal d’ajudar i potenciar, amb estímuls visuals, l’aprenentatge auditiu i sonor de la 
música. 

La tercera i última setmana d’activitats, també consta de tres dies, amb una 
hora de taller pels grans (de 2 a 3 anys) i una altra pels petits (classe de lactants, de 
0 a 1 anys i classes de caminants, de 1 a 2 anys). Es tracta d’un taller enfocat en un 
concert en viu, amb músics professionals (un teclat, una veu principal, i dos 
instruments melòdics, normalment violí i flauta travessera). La finalitat principal que 
es busca és la de proporcionar als infants una informació directe i significativa sobre 
els instruments de les diferents famílies, i l’interès del so que produeixen cada un 
                                                
7 Veure capítol de metodologia 
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d’ells. Els formadors formen part de l’equip de músics (és necessari que tinguin 
formació superior tant pedagògicament com musicalment), i la veu principal n’és un 
d’ells. Això és important, ja que els infants reconeixen a la persona i el tenen com a 
referent, ja que l’associen a la música. Per això, les dinàmiques i activitats de les 
cançons costen molt menys, ja que ja hi estan familiaritzats. Durant el taller es 
representen les cançons que han treballat els nens i nenes (amb les corresponents 
activitats, adequades a cada grup) i també d’altres de similars. D’aquesta manera, 
els infants tenen l’oportunitat de desenvolupar la capacitat audio-perceptiva i la 
memòria musical entorn al timbre dels instruments musicals i a través de 
l’experiència musical en viu, a més de permetre la visualització i audició d’aquests 
instruments en directe, tant en conjunt com per separat. La valoració del silenci com 
a part de l’escolta activa i la vivència d’un ambient de respecte en una activitat 
artística també constitueixen aspectes importants d’aquesta última part dels tallers. 

Com a punt final de l’experiència musical, les escoles poden optar, a més, per 
un concert final, també de música en viu (la mateixa formació encarregada del taller 
de la tercera setmana) on es convida també a les famílies i es canta tot el repertori 
treballat. És un final interessant, ja que l’infant gaudeix del seu aprenentatge junt 
amb tots els membres implicats en la seva formació educativa. L’audició es 
complementa amb material visual i vàries de les activitats de moviment associades a 
les cançons. Moltes de les escoles aprofiten aquest concert final com a festa de final 
de curs. 

 
 
3.1.2. Projecte “Música per a Nadons i per als més Petitons” 
 

El projecte Música per a Nadons i per als més Petitons és un programa 
educatiu, gestionat des de l’ajuntament de Barcelona, que ofereix tallers de música 
per a nadons i per als més petits a les Escoles de Música Municipals de Barcelona i 
a les Escoles Bressol Municipals Cobi, Manigua, Marina i Pau. Els tallers estan 
destinats a infants de dos a cinc anys d’edat, acompanyats dels seus pares, mares 
i/o referent adult.  
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Segons la franja d’edat, es proposen les classes i els grups de la següent 
manera: 
 Grup Ballmanetes (de dos a 12 mesos d’edat) 
 Grup Arri, arri, Tatanet ( de 12 a 24 mesos) 
 Grup Salta miralta (de 2 a 3 anys) 
 Grup Sol solet (de 3 a 4 anys) 
 Grup Virolet ( de 4 a 5 anys) 
 
 Pel que fa a les Escoles Bressol, s’ofereixen únicament els tallers pensats per 
les franges d’edat que corresponen al seu alumnat, és a dir, els grups Ballmanetes, 
Arri, arri Tatanet i Salta Miralta ( de 0 a 3 anys). 
 Els tallers s’organitzen per cursos de 10 sessions per trimestre, de manera 
que, a cada curs escolar, s’oferten l’edició de tardor (que ocupa des de l’octubre fins 
a mitjans de desembre), l’edició d’hivern (des de mitjans de gener fins a mitjans de 
març) i l’edició de primavera (des de l’abril fins a mitjans de juny). A cada curs hi han 
noves inscripcions i adjudicacions de plaça de manera que, per exemple, si una 
família es volia apuntar a les classes i no li ha tocat plaça per l’edició de tardor, ho 
pot tornar a intentar per l’edició d’hivern i/o primavera. Les sessions tenen una 
durada d’una hora, en la qual s’articulen un seguit d’activitats musicals pensades 
específicament per la franja d’edat corresponent a cada grup.  
 En el cas concret de l’Escola Bressol Cobi, en el qual s’han realitzat part de 
les observacions i de l’aplicació pràctica d’aquest projecte final, l’oferta d’aquest 
programa educatiu es va començar a realitzar durant el curs 2013-2014, amb 
l’obertura d’un grup per cada franja d’edat. Al cap d’un any i mig, al gener del 2015, 
donada l’alta demanda i interès per part de famílies a realitzar els tallers, es va obrir 
una altra línia, ampliant l’oferta a dos grups per cada franja d’edat. 

La majoria de famílies participants que s’apunten als cursos volen repetir i 
s’apunten successivament a totes les edicions durant l’any, de manera que acaben 
fent tot el curs sencer. Degut a aquest fet, en els tallers de Música per a Nadons i 
per als més Petitons realitzats a Cobi, es planteja un repertori diferent a cada edició, 
amb diferents activitats musicals i maneres de tractar la percepció auditiva i rítmica. 
Així, qualsevol nen, nena, pare, mare, avi, àvia...que comenci de nou una edició, és 
capaç de seguir el ritme de la classe de la mateixa manera que algú altre que 
repeteix. 
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 Els grups tenen un màxim de 12 places (12 nens o nenes, que poden venir 
acompanyats per un o dos adults). Les sessions s’ofereixen en horari extraescolar, 
de 17:15h a 18:15h, un cop acabat l’horari lectiu de l’escola, per tal de poder utilitzar 
els espais que queden lliures. 
  
Els objectius generals que persegueixen aquestes sessions són els següents: 
 

•      Viure la música des de ben petits 
•      Interrelacionar el llenguatge musical amb altres llenguatges 
•      Afavorir en els nadons el component lúdic en l'activitat musical 
•      Possibilitar el coneixement i manipulació d’instruments de percussió petita. 
•   Afavorir el procés d’autonomia i socialització de l’infant a través de les 

cançons, jocs dansats i danses. 
•   Oferir recursos i estratègies metodològiques als pares i mares per transmetre 

coneixements musicals adequats a les necessitats i capacitats dels infants. 
•   Dotar els pares i mares participants dels recursos teòrics i pràctics i d'un 

repertori bàsic necessaris per portar a terme un programa de música en els 
infants.  

 
Com a objectius específics, es tenen en compte els següents: 
 

•     Posar l’èmfasi en el descobriment i el coneixement de l’existència del so i el 
silenci i de la seva importància. 

•    Ensenyar els sons abans que els signes i fer que l’infant aprengui a cantar 
abans de reconèixer el llenguatge musical com a tal. 

•    Permetre un aprenentatge actiu per part de l’infant, fent que la percepció, 
observació i audició treballin a partir de la imitació de sons. 

•     Oferir la possibilitat de conèixer i practicar una comunicació on llenguatge,  
moviment i cançó són la mateixa cosa. 

•    Donar èmfasi al moviment físic i no tant a nivell intel·lectual pel que fa a ritmes 
i melodies, proporcionant així vivències indispensables per la comprensió 
posterior de la música i pel desenvolupament global del infant. 

•     Despertar la curiositat i iniciar-los en la manipulació de diferents instruments. 
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Per tal d’acomplir-los, s’utilitzen continguts i recursos tant musicals com 
pedagògics a través de jocs de falda, moixaines, jocs dansats, interacció amb 
diferents instruments (joguines de so, petita percussió...), manipulació de materials 
visuals (plomes, mocadors…), així com un extens repertori de cançons (tant 
populars i tradicionals com d’altres cultures i països o metodologies específiques per 
a l’aprenentatge de la música en la primera infància), tot pensat i ideat 
específicament per a cada grup i franja d’edat8. Els infants reben, així, una 
estimulació afectiva i cognitiva única, mitjançant la música i la veu i en contacte amb 
els seus referents més pròxims.  

 
 

3.1.3. Projecte “Fem música” al Cobi 
 

Gràcies els estudis i a les noves investigacions referents als efectes de la 
música en l’educació infantil, cada vegada més s’està introduint aquesta matèria 
dins l’educació en l’etapa 0-6, degut a la importància que implica en el seu 
desenvolupament integral (tant intel·lectual com auditiu, sensorial, de comunicació i 
a nivell motriu). L’escola bressol Cobi no és una excepció i, des que es va començar 
a desenvolupar el projecte “Sons de la infància” en el centre, s’ha intentat seguir, 
ampliar i fer créixer les activitats relacionades amb la música dins el projecte 
educatiu de l’escola. 

La idea de base amb la qual es fonamenta la direcció del centre per tal de 
justificar un increment d’hores dins l’horari lectiu destinades a la música, és que 
aquesta és fonamental en aquesta etapa del sistema educatiu. El nen que viu en 
contacte amb la música aprèn a conviure millor amb els altres nens, establint així 
una comunicació harmoniosa. En aquesta edat la música els dóna seguretat, 
confiança, col·laboració i respecte vers els altres, a l’hora que els permet descobrir, 
explorar i conèixer el seu propi entorn. 

També es basen en alguns estudis científics que demostren que l’etapa 
d’alfabetització dels infants es veu més estimulada amb la música. Mitjançant les 
cançons infantils, en la que les síl·labes són rimades i acompanyades de moviments 
gestuals al cantar, l’infant millora la seva comunicació i, per això, pot arribar a 

                                                
8 Veure capítol de metodologia 
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entendre millor el significat de les paraules, millorar el poder de concentració, 
l’aprenentatge i el raonament lògic i matemàtic. 

A més, amb la música també s’estimula l’expressió corporal, contribuint així a 
la potenciació del control rítmic del cos, a través del qual l’infant pot millorar la seva 
coordinació i combinar una sèrie de conductes. 

Per tot això, es conclou que tant el cant, l’audició com els tallers d’iniciació 
musical són ideals per un bon progrés evolutiu de l’infant, i que és important que es 
realitzi de manera grupal, ja que la música potencia la comunicació i la sociabilitat. 

 
Així, a l’inici del curs 2014-2015, juntament amb la col·laboració de l’escola 

de música EMAC i del pedagog especialista en primera infància de l’escola de 
música, en Martín Edery, es va plantejar la idea d’introduir unes classes 
específiques de música dins l’horari setmanal de cada classe, on els infants 
tinguessin la oportunitat, a través d’un treball actiu del moviment i el cant, de 
desenvolupar l’audició i la resta d’habilitats musicals. De seguida es va plantejar el 
fet, però, de que per tal d’acostar la música dins de la quotidianitat dels infants de 
manera més natural, les educadores havien de tenir un paper important i actiu en la 
presentació, estimulació i aprenentatge d’aquesta matèria i que, per tant, s’haurien 
de convertir en còmplices del formador musical que vingués a l’escola (en Martín 
Edery). Així, es va pensar en una formació específica dirigida a les educadores, per 
tal que aquestes poguessin aprendre tot un seguit de recursos musicals que les 
ajudessin després en les tasques dins de l’aula. Tot això, partint de la teoria (més 
que la fermesa) de que aquest aspecte en milloraria d’altres d’extra-musicals que 
formen part de la vida de qualsevol infant que ingressa a la societat (aprenentatge, 
memòria, concentració, comunicació, control de les emocions...). 

 
Per poder realitzar el projecte de manera efectiva doncs, es va tenir clar des 

del primer moment que les mestres dels infants havien de tenir uns mínims 
coneixements musicals per poder-los utilitzar com a recurs dins l’aula. Així, el 
projecte “Fem música” es va desenvolupar amb el principal objectiu de millorar i 
ampliar les competències musicals de les educadores, a través de la pròpia 
experimentació.  
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D’aquesta manera, es van proposar uns tallers, a principi de curs, en els 
quals es convidava a les mestres a endinsar-se dins el món musical (encara que no 
haguessin fet mai música), amb dos propòsits a aconseguir: 

- Treballar i conèixer la música a través de la improvisació amb la veu, el cos, 
els instruments de petita percussió...tot de manera vivencial. 

- Proporcionar eines i recursos musicals, activitats, cançons i audicions partint 
de les necessitats del projecte educatiu del centre i revaloritzant la 
importància de la música en el mateix. 

 
Els objectius específics es van traçar en aquesta línia: 

- Dotar a les educadores d’un repertori bàsic necessari per portar a terme un 
programa de música a l’escola bressol. 

- Treballar la veu com a mitjà privilegiat d’expressió i comunicació. Aprendre a 
cantar en una tessitura i volum adequat, desenvolupant uns coneixements 
bàsics de la tècnica vocal. 

- Treballar les possibilitats sonores del propi cos, així com la importància del 
moviment corporal per a poder interioritzar i recolzar diversos elements 
musicals (melòdics, rítmics) o qualitats sonores (fort-fluix) 

- Sensibilitzar l’oïda musical, potenciant l'escolta activa. 
- Indagar i descobrir les possibilitats del so com a element de representació i 

comunicació. Utilitzar-les per expressar idees i sentiments, etc. 
- Explorar i aprofundir en el coneixement de materials i instruments musicals 

diversos i adquirir recursos per poder-los utilitzar dins l’aula. 
- Treballar el sentit rítmic, portant la pulsació, i interpretant músiques o 

seqüències a diferents velocitats o diversos patrons rítmics. Ritmes amb 
accents, per imitació o improvisant amb instruments, percussió corporal, etc. 

- Realitzar produccions artístiques de forma cooperativa, per tal de poder 
enriquir-se del treball col·lectiu. 

- Introducció al món dels contes musicals. 
- Desenvolupar la capacitat d’improvisació musical i la creativitat artística. 
- Aportar un seguit de cançons útils en l’entorn escolar per a l’adquisició i reforç 

de nous aprenentatges, i per crear hàbits i rutines 
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 Així, a la formació esmentada, d’unes 6 a 8 hores, repartides al llarg d’una 
setmana, es proposen un seguit de temes i cançons a nivell general per facilitar 
accions col·lectives a l’aula (per recollir, per anar a dinar, per sortir al pati…), així 
com músiques específiques per cada grup classe, adequades a l’edat dels nens, per 
treballar aspectes més concrets del desenvolupament musical. A més, es plantegen 
vàries activitats per tal que les educadores aprenguin a utilitzar els instruments, la 
veu, el ritme i la percussió corporal, i investiguin i experimentin de la mateixa 
manera que després faran amb els infants. 
Els continguts específics de la formació consten de: 

- Exercicis de respiració, escalfament vocalització i col·locació de la veu. 
Tractar la veu i el cos com a instruments musicals. 

- Expressió corporal: l’espai i el temps individual i col·lectiu, l’esquema 
corporal, el moviment espontani, la dansa i la relaxació. 

- Cançoner escolar: cançons d’hàbits, cançons de calendari (festes i 
tradicions), cançons de diverses activitats. 

- Les qualitats del so: intensitat, durada, alçada. 
- Audicions: elements de la natura, animals, obres musicals. 
- Contes musicals: lectures dramatitzades 
- Jocs musicals 
- Adquisició i desenvolupament d’hàbits musicals: escolta activa, silenci, 

reconeixement d’elements musicals (timbre, dinàmica, tempo, textura) 
mitjançant instruments de petita percussió. 

 
 Un cop feta la formació, la idea principal durant el curs és que cada mestra 
utilitzi els recursos que més li convinguin, agradin i li resultin dins la seva aula. A 
més, en Martín es desplaça un matí a la setmana fins al Cobi per poder realitzar 
classes més concretes, compartint diferents moments musicals amb els infants i les 
seves respectives educadores. Aquests moments són claus per l’estimulació 
musical dels nens, ja que és on es veu el progrés que fan setmana rere setmana, i 
on les mestres poden reforçar tant el seu propi aprenentatge com el dels infants. 
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Les classes de música realitzades per en Martín es proposen de la següent 
manera, seguint sempre la metodologia que s’explica en el següent capítol9: 

- Sessions a la classe de lactants (de 4 a 12 mesos): 15 minuts de classe 
- Sessions a les classes de caminants (de 1 a 2 anys): 20 minuts de classe a 

cada una. 
- Sessions a les classes de grans (de 2 a 3 anys): 30 minuts de classe a cada 

una. 
  
 A l’Escola bressol municipal Cobi hi ha una classe de lactants, quatre de 
caminants i quatre de grans. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
9 Veure capítol de metodologia 
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3.2. Metodologia i Continguts de les sessions 
  

El plantejament de les classes i sessions amb els infants dels tres projectes 
descrits anteriorment és de caràcter lúdic, divertit i positiu. Es segueix una 
metodologia que utilitza el descobriment de l’infant a través de l’aprenentatge guiat. 
El pedagog/a guia al nen o nena en el seu aprenentatge d’una manera lliure, sense 
tenir un currículum marcat que s’hagi de complir. Això, permet que els infants siguin 
sempre els protagonistes del seu aprenentatge, marcant el propi ritme de treball. 
L’exploració, la imitació i el joc, constitueixen les eines procedimentals per poder 
establir un equilibri entre les accions i iniciatives autònomes dels infants i la 
programació, propostes i decisions oportunes dels educadors i pedagogs10.  
 

Com a professionals de l’ensenyament i transmissió de la música, busquem 
despertar en l’infant els plaers que aquesta genera, gaudint amb activitats lúdiques 
que a la vegada contribueixen d’una manera important al benefici de la seva 
educació global. Tenim l’objectiu de transmetre als nens i nenes una manera 
particular de relacionar-se amb la música: explorant totes les possibilitats sonores 
dels instruments, de la seva pròpia veu i dels moviments del seu cos, desenvolupant 
la creativitat i la capacitat de l’audició, treballant el reconeixement del so i el silenci, i 
descobrint la pròpia imatge corporal en relació als objectes i a l’espai. Així, pretenem 
enriquir les potencialitats de cada nen en relació a la música, per tal que pugui 
gaudir-la i compartir-la mitjançant les cançons i activitats proposades en les 
sessions. 

L’educació auditiva és la base de l’educació musical plantejada, ja que es fa 
imprescindible pel desenvolupament de la percepció sonora, vocal, corporal i 
instrumental. Des de la concepció d’educació musical a l’àrea d’infantil, cal planificar 
i seqüenciar una sèrie d’experiències sonores, basades en l’audició activa, on 
l’infant prengui consciència del medi sonor, dels paràmetres del so, dels sons 
externs corporals i del silenci. Per això, les activitats que ideem a l’hora de planificar 
les sessions, estan encaminades a perseguir aquests objectius i a que el nen pugui 
créixer i evolucionar en un entorn musical el màxim d’enriquidor possible, en 
coherència amb les explicacions científiques sobre el processament auditiu 
                                                
10 Plantejament que remet a la teoria exposada per Swanwick, explicada en el capítol sobre Música, 
pensament i educació 
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explicades en anteriors capítols11. A més, a través de l’educació auditiva i musical 
pretenem que els infants aprenguin a escoltar, fent un acte de concentració i atenció 
amb la música i amb les connotacions físiques, afectives i intel·lectuals que els 
infants ens suggereixin. Precisament per aquest fet, procurem que les melodies, 
músiques i estímuls sonors presents en les sessions siguin sempre en directe i, 
bàsicament, a través de la veu, ja que permet una comunicació molt més propera i 
vivencial cap a l’infant. Tot i així, la utilització d’instruments i altres suports, com 
música gravada també estan present en diferents moments de la classe.  

 
Els materials que s’utilitzen en les sessions són els següents: 

- Instruments de petita percussió, adaptats per la seva manipulació segons 
l’edat: claus, picarols, panderetes, cròtals, maraques, ous... 

- Materials que conviden l’infant a explorar i descobrir el món sonor: plomes, 
mocadors, saquets, teles...en la majoria del possible, seran visualment 
potents i de colors, per ajudar a captar l’atenció. 

- Pilotes toves i altres objectes de joc 
- Titelles d’animals o personatges (de dit, de pal, de mà…) 
- Cercles “hula-hop”, cinta elàstica i altres materials que ajudin a la percepció i 

apreciació de l’espai. 
- Instruments com panderos, guitarra, piano, oceandrum, pal de pluja...que 

utilitzarà el pedagog/a en diferents moments de la sessió. 
 
 La metodologia pràctica amb què ens basem és un compendi de recursos i 
idees influenciades per diverses metodologies i teories exposades pels psicòlegs i 
pedagogs més destacats del segle XX12. Especialment, diverses propostes 
plantejades per Orff, Dalcroze i sobretot per Gordon (Pérez, Pujol i Pujol, 2015). A 
més, procurem introduir música popular i tradicional catalana a cada sessió, element 
de la pròpia identitat cultural,  i més de tant en tant, músiques de tot el món, sempre 
adequades a la sessió i infants en qüestió. 
 
 

                                                
11 Veure capítol sobre processament auditiu i període crític 
12 Veure capítol sobre metodologies 
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 Procurem també planificar melodies i cançons en diferents tonalitats al llarg 
de les sessions, no sols en tons majors i menors, sinó també melodies modals. A 
més, pretenem donar una estimulació, graduada i adaptada a l’edat, amb diferents 
tipus de música; clàssica, rock, etc. per tal que l’infant tingui la possibilitat de 
discriminar, triar i comparar mitjançant la percepció. 
 D’una sessió a l’altre, procurem sempre repetir entre un 75 i un 80% les 
activitats i melodies, ja que és a base repetir-les quant l’infant les reconeix, les 
integra i, per tant, les aprèn. Un cop apreses, es segueixen presentant però afegint 
petits canvis o variacions, o incorporant certes dificultats (rítmiques, de moviment…). 
 Pel que fa a l’estructura de les sessions, en tots els grups es segueix la 
mateixa línia, amb una estructura semblant, per tal de millorar l'anticipació de 
l'expectativa i la motivació dels nens envers les activitats. Algunes parts de 
l'estructura es repeteixen a cada sessió, per establir hàbits i rutines (cançó de 
benvinguda, cançó de comiat, cançó de recollir…) i d'altres van variant, per tal 
d'aprendre coses noves cada setmana i mantenir el factor sorpresa i l'atenció de 
l'infant. Es van alternant activitats d'escolta, moviment i experimentació sonora al 
llarg de la sessió. 
 
En quant a continguts, ens basem principalment en els següents: 
- Conjunt de contes, cançons recitades, ritmes, jocs de falda... 
- Danses i activitats en moviment adaptats a les capacitats motrius de cada grup 
d'edat 
- Experimentació guiada i lliure de materials musicals i instruments 
- Diferents audicions amb caràcters diversos amb acompanyament visual o altres 
activitats 
- Repertori de cançons del patrimoni cultural i popular català, així com d'altres 
cultures del món (castellana, anglesa...) 
 
 En l’etapa primerenca, els infants són molt sensibles a tot tipus de sons, tant 
vocals com no vocals. Progressivament, van tenint una participació més activa a 
l’escoltar-los i reproduir-los amb diferents intencions, primer amb la veu i després 
amb els diferents objectes i instruments que se’ls presentin.  
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Per això insistim tant en què l’entorn i els estímuls presentats en cada sessió 
han de ser familiars i rics, per tal que la descoberta de l’infant sigui enriquidora i li 
desperti l’interès pel so, l’exploració i el crear.  

Les audicions i activitats plantejades entorn de cada cançó han de ser curtes, 
no més d’uns cinc minuts, per tal de crear un ambient idoni per escoltar i captar 
l’atenció. Tant el pedagog/a que realitza la sessió com els altres adults implicats en 
l’aprenentatge (educadors/es, pares i mares…) es converteixen en el model a imitar 
a través de les seves improvisacions melòdiques, gestos, actituds i moviments, que 
constitueixen en tot moment un estímul per l’infant. 

L’infant té en tot moment una participació lliure en les activitats. Amb els seus 
propis moviments, gesticulació de la veu i més endavant també en la seva 
manipulació del material sonor i dels instruments. No esperem cap resposta 
concreta ni cap aprenentatge precís, sinó acompanyar el nadó en el seu 
desenvolupament i proporcionar-li elements nous i rics que l’ajudin en aquest camí. 
 

En general, tant els objectius com els continguts són força similars en quant a 
les tres franges d'edat delimitades dins l'escola bressol (lactants, caminants i grans). 
Tot i així, com hem dit, cada activitat i material s'adapta i s'adequa a les capacitats 
de cada grup en general i de cada infant en particular.  

D'aquesta manera, un recull d'exemples de diferents activitats segons el grup 
podria ser el següent: 

 
 - Pel que fa als lactants, les activitats es basen en jocs de falda, jocs de mans 
i de dits, cançons on es relacionen diferents parts del cos, ritmes a través del 
moviment de material divers (plomes, teles…).  
 

- Pels caminants es proposen, a part d’algunes de les anteriors, cançons 
mimades (per imitar moviments), patrons rítmics i sonors (per treballar l’audició i la 
imitació), cançons modals per afavorir el “diàleg cantant (els primers sons de “aa” o 
“ee” o “papa” etc., que pronuncien els infants) i cançons amb instruments. 
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- Amb els més grans, incorporem aspectes com la respiració, la dicció o el 
concepte d’altura (to). Incloem cançons de temàtiques més precises (animals i 
natura, parts del cos…), i dinàmiques més concretes (forte i piano). Utilitzem més 
instruments, dansa (amb rotllanes, trens…) i moviment lliure, ritmes amb diferents 
parts del cos i cançons per coordinar el moviment amb la música. 
 

Als annexos, exposo algunes activitats i cançons per tal d’explicar i 
exemplificar els motius i les intencions que buscàvem, com a pedagogs, a l’hora de 
dissenyar les classes. 
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3.3. Avaluació i Resultats 
 

Per poder dur a terme l’avaluació d’aquest projecte final, he plantejat diverses 
maneres de recollida d’informació, donada la diversitat de projectes i persones 
implicades en la part pràctica. Bàsicament, m’he basat en aquests tres sistemes de 
recollida de dades: 
- La pròpia observació i reflexions personals. Ha sigut la meva eina fonamental, ja 
que a través de l’observació, tant directe (contemplant els infants i la seva relació, 
interacció i evolució durant les sessions) com indirecte (a partir de vídeos i imatges) 
m’ha permès realitzar una recollida de vivències i dades que m’han ajudat a prendre 
una visió global i a poder arribar a unes conclusions finals. 
- Entrevistes realitzades als formadors i a altres professionals de l’educació en la 
primera infància, per analitzar i detallar més específicament alguns dels aspectes 
evolutius dels nens i nenes. 
- Qüestionaris realitzats als pares i mares i als educadors implicats en els projectes, 
per tal d’obtenir una visió una mica més àmplia sobre l’impacte de la música en la 
vida quotidiana dels infants i, per tant, dels seus efectes. 
 
A continuació em proposo a detallar, per cada projecte, els procediments específics 
de recollida de dades i els resultats obtinguts en cadascun: 
 
 
3.3.1. Sons de la infància 
 

Per a l’avaluació d’aquest projecte, a part de les pròpies observacions de 
camp, vaig crear un petit qüestionari per a les directores de les escoles bressol i 
vaig realitzar una petita entrevista als formadors i músics participants. 
 
Observació pròpia 
 
 Després de cada sessió formativa amb les mestres i educadores de les 
escoles, i després de les sessions realitzades amb els infants, dedicava una estona 
a prendre nota de les diferents observacions que m’havien cridat l’atenció o 
considerava rellevants pel cas. 
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Els resultats dins d’aquestes observacions, han sigut que, en general, les 
educadores es prenien amb molt interès la formació i els recursos que els podiem 
proporcionar. Al fer les formacions amb grup, es notava de seguida l’ambient de 
l’equip i del claustre, fet que influenciava molt en l’ambient de la formació i, per tant, 
en la feina que es podia realitzar durant aquestes hores (en els centres on hi havia 
“bon rotllo” la feina va ser més i de més qualitat). També cal dir que, de vegades, hi 
havia certs prejudicis (per part de les educadores) en el fet de cantar o tocar perquè 
“no tinc bona veu” o “no tinc ritme”, però majoritàriament tothom estava animat a 
participar. Pel que fa a les sessions amb nens, de seguida es notava les classes on 
les mestres havien cantat i treballat les cançons amb més interès i emoció. Això 
demostra, com exposa Petr Janata en els seus estudis13, que la música és una eina 
clau en la comunicació i en la modificació dels estats d’ànim. Un altre fet que reforça 
aquesta teoria, és que molts dels nens estaven plorant a l’hora d’iniciar la sessió 
(sobretot els més petits) i, a la que començava la música, de seguida prestaven 
atenció, s’acabaven els plors i, moltes vegades, participaven activament i amb molta 
alegria en totes les activitats proposades. Un altre fet interessant, és que molts nens 
s’acostaven als músics, intentant agafar els instruments o simplement quedant-se 
parats al costat, escoltant de prop. Això demostra l’incentiu que suposa la música 
cap a l’exploració, de conèixer el que està sonant  i descobrir d’on provenen els 
diferents sons. Un apunt curiós que em sembla interessant de comentar també, és 
que en el cas de l’escola bressol El clot de la mel, les educadores ens explicaven 
que després d’haver anat a fer les sessions amb els nens, havien penjat unes fotos 
del taller a les parets de la classe. Molts nens preguntaven reiteradament “musica?” 
“martín?” “guitarra?” i altres paraules relacionades, fet que podríem relacionar amb 
la consolidació de la memòria. És curiós pel fet que, altres activitats que també 
estaven penjades als suros no tenien aquest efecte en els nens. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
13 Veure capítol sobre Música, moviment i emoció 
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Questionari a les directores dels centres  
 

Les escoles bressol on vaig participar com a formadora i músic van ser l’EBM 
El clot de la mel, l’EBM Júpiter i l’EBM l’Estació. Per a poder avaluar una mica més a 
fons com s’havia vist i viscut aquesta experiència, vaig realitzar un petit qüestionari a 
les directores d’aquests centres, a fi de conèixer quin era l’impacte de la música en 
els nens i nenes participants en aquestes sessions. El qüestionari estava format per 
les següents preguntes: 
 

- Per què vau decidir fer els tallers de música a la vostra escola? 
- Vista l'experiència, creus que ha valgut la pena? per què? 
- Creus que pels nens i nenes ha estat un taller enriquidor? 
- Creus que és una activitat de la que s'han beneficiat tots els nens i nenes? 
- Has notat algun comportament o actitud en algun dels nens diferent a l'habitual 

durant les sessions de música? i després? 
- Creus que les cançons que heu treballat han ajudat a millorar l'atenció dels infants a 

les classes? 
- Creus que han ajudat a desenvolupar la motricitat? 
- I el llenguatge i la comunicació? 
- I el control de les emocions? 
- I a la formació del seu caràcter i personalitat? 
- I a millorar i a adquirir hàbits i rutines? 
- Podries posar algun exemple concret d'aquestes millores? 

 
 Les respostes14, mostren una postura totalment positiva envers els tallers, i la 
convicció que tots els nens i nenes s’han pogut aprofitar i enriquir de l’experiència. 
Els exemples no són massa concrets, ja que el projecte “Sons de la infància” 
tampoc realitza un treball massa profund ni seguit amb els nens i nenes (al final es 
tracta de tan sols dues setmanes amb sessions d’una hora amb música). El que sí 
que es percep, però, és que els han sigut molt útils les cançons relacionades amb 
les rutines, i que valoren molt el contacte de la música en directe amb els infants. 
Avaluen molt positivament la relació entre música i llenguatge (com a element 
comunicatiu) i música i motricitat. Pel que fa a l’atenció i control de les emocions 
també li donen força valor, mentre que a la formació del caràcter no troben que la 
relació sigui gaire forta. 
                                                
14 Veure annex B 
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Entrevista als formadors 
 
 Pel que fa als formadors, vaig realitzar unes petites preguntes obertes a 
l’Anna Pujós i a en Martín Edery, encarregats de la majoria de formacions 
efectuades a les escoles. Les preguntes eren les següents: 
 

- Quin és el vostre objectiu com a formadors? 
- Creieu que l’aconseguiu portar a terme? 
- Creieu que les cançons i activitats que plantegeu ajuden a incorporar la música a les 

aules? 
- Penseu que les educadores tenen un nivell adequat per a poder fer-ho? 
- Creieu que els nens i nenes es beneficien de les sessions? En quina mesura? 
- Veieu una evolució musical en els nens durant les sessions que feu a les escoles? 
- Noteu alguns canvis, ja siguin a nivell de comunicació, motricitat, atenció...en 

aquests infants? 
- Podríeu posar algun exemple? 

 
Els resultats de les impressions i opinions dels formadors15 mostren una clara 

voluntat i esforç per part dels agents implicats en l’educació de la petita infància en 
incloure la música com una eina habitual i quotidiana dins la classe (hem de tenir en 
compte però que les formacions es feien en escoles que ho havien demanat, així 
que la predisposició estava bastant assegurada). Tot i així, opinen que cal un llarg 
recorregut encara per tal de que els professionals dins les escoles tinguin un ventall 
de recursos potents, i perquè les institucions i direccions dels centres s’impliquin 
perquè la música sigui una realitat diària. Tot i que la presència dels tallers no era 
continuada ni regular, destaquen l’evolució de molts dels aspectes en la musicalitat 
de pràcticament tots els infants, com per exemple la comunicació amb els infants, 
que a cada sessió era més fluïda a nivell musical, o les activitats de moviment, que 
despertaven habilitats motrius en els nens i nenes. Un dels aspectes el cometen per 
damunt dels altres: l’adquisició d’hàbits i rutines. En aquest sentit, totes les tres 
escoles avaluades en aquest projecte coincideixen en què les cançons plantejades 
han ajudat molt a fer que els nens entenguessin i anticipessin els moments en què 
s’havia de recollir, anar al menjador, anar a dormir… 
                                                
15 Veure annex B 



60 
 

 
3.3.2. Música per nadons i per als més petitons 
 
 Per l’avaluació del projecte Música per nadons he comptat altra vegada amb 
les pròpies observacions de camp, en aquest cas tant en directe (fixant-me en 
diferents aspectes del funcionament de les classes i apuntant-me el que 
considerava rellevant) com indirecte (a través del suport d’una càmera, on em 
gravava algunes de les classes per poder veure més detalladament les dinàmiques i 
evolucions dels nens i nenes durant les sessions). A més, al final de les sessions 
vaig realitzar també un petit qüestionari a les famílies assistents, per poder saber 
quina perspectiva tenien i intentar conèixer una mica l’impacte de la música més 
enllà de les classes. 
 
 
Observacions personals 
 
 En les notes de camp que he anat prenent al llarg del curs, m’he fixat en varis 
aspectes que afecten als infants que acudeixen a les classes de música setmanals. 
En primer lloc, cal dir que en general es nota força la diferència dels infants que 
repeteixen curs (és a dir, que ja han fet altres edicions abans) i els que no. Quan en 
una classe em trobava nens repetidors i nens nous era molt engrescador veure com 
els “antics”, coneixedors de les rutines i dinàmiques de la classe, ajudaven a 
entendre i realitzar amb molta més rapidesa als que no havien vingut mai. Em 
trobava que tenia “petits ajudants” que em facilitaven la feina, ja que només cantar 
la cançó pertinent (ja fos la de posar-se drets, la de recollir, la d’asseure’s…) 
realitzaven l’acció i tothom els seguia. Cal dir, tot i així, que en les classes on hi 
havia majoria de famílies noves, l’adquisició i aprenentatge succeïa igual, encara 
que triguéssim més sessions a fer-ho ràpid. 
 Ja de la primera a la segona sessió es noten alguns canvis. Alguns infants 
venien al principi de la segona classe cantant alguna cançó que havíem après a la 
primera, i normalment se la saben millor que els pares! Això es deu probablement a 
la intensitat de les experiències i que, el fet de viure-les amb l’adult de referència, fa  
que el component afectiu ajudi a consolidar-les. Per contra, molts nens no tenen una 
resposta clara a les classes fins a la vuitena, novena o última sessió, ja que tenen 
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un procés d’aprenentatge més lent. Això no vol dir en cap cas que totes les sessions 
anteriors no les hagi aprofitat, ni molt menys. De fet, en alguns casos m’he trobat 
que nens o nenes que sembla que no estiguin parant atenció ni escoltant, o que 
comencen a respondre a les activitats de la classe a partir de mig curs (sessió sis, 
set…) de cop canten una cançó ensenyada a les primeres sessions, fet que 
demostra que, encara que el nen no contesti amb cap acció concreta, el seu cervell 
està fent feina igualment.  

D’altres vegades, també es dóna el cas que infants que a la classe sembla 
que no atenguin (estan passejant per la classe, s’asseuen a jugar en un racó…) els 
pares comenten després que a casa no paren de cantar (entre les quals músiques 
de les sessions de “Música per nadons”). Aquest fet també és un bon exemple de 
com l’estímul es pot rebre, processar i integrar de diverses maneres, i que els nens 
són capritxosos en el sentit que no fan sempre la resposta “esperada” o, més aviat 
“la que esperem”. Per això, com a professional, és important tenir paciència i no 
desanimar-se, ja que l’important és crear estímuls de qualitat i enriquir l’entorn, no 
fer, ensenyar o esperar una resposta concreta. 
 Alguns dels aprenentatges més significatius que he tingut la immensa sort de 
poder observar dins les sessions de música han sigut, per exemple, ser testimoni 
dels primers balbucejos (en el cas dels Ballmanetes), o d’aprenentatges motrius 
com saltar i caminar (en els més grans). També el picar i moure’s a la pulsació de la 
música, alguns de manera molt exacte, i altres aspectes com aprendre a escoltar, a 
caminar i cantar fort i fluix, a entendre i aprendre a respectar el torn i a seguir un 
líder… 
 Un cas especial que crec que val la pena mencionar és el de l’Ernest, un nen 
de dos anys que durant aquest darrer curs escolar ha estat diagnosticat del trastorn 
de l’espectre autista. No és un cas gaire sever, però presenta símptomes com 
dificultats en la comunicació i relació amb els altres nens, o problemes de 
comunicació tant verbal com no verbal. Al principi de les sessions, no volia de cap 
de les maneres seure a la rotllana amb tothom, i es quedava al costat de la porta, 
amb la seva mare, a seguir la sessió des d’allà. A mesura que ha anat passant el 
curs, hem aconseguit que interaccioni amb la resta, fins al punt de seure a la 
rotllana, cantar i intervenir com la resta de nens. Durant el procés, la mare ens deia 
que a casa no parava de cantar i que li demanava d’anar a les sessions de música. 
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Qüestionari als pares 
 
 El qüestionari que van contestar les famílies està conformat per les següents 
preguntes, amb la finalitat de saber quina perspectiva tenen sobre les classes de 
música i sobre la música en general en l’educació, desenvolupament i creixement 
dels seus fills i filles: 

- Quin és el grau de satisfacció amb l'experiència de les classes de Música per a 
Nadons? 

- El teu fill/a rememora fora de l'aula, de manera espontània, músiques i activitats 
presentades a classe (sigui en el joc, a casa...)? 

- Creus que la música té una influència important en el desenvolupament general del 
teu fill/a? 

- I més concretament, a nivell de desenvolupament motriu, quina influència creus que 
hi té la música? 

- I a nivell de desenvolupament del Llenguatge? 
- I a nivell de comunicació i reforç del vincle afectiu amb el pare, mare, avi, àvia...? 
- I a nivell d'atenció i memòria? 
- I a nivell de formació del caràcter i la personalitat? 
- Creus que en les classes de música realitzades s'ha evidenciat i reforçat el fet que la 

música és una eina que ajuda en el desenvolupament dels infants? 
- Has notat algun canvi en el teu fill, ja sigui tant a nivell motriu, com de llenguatge, de 

comunicació... arrel de participar a les sessions (tant a dins com a fora de les 
classes)? 

- En podries posar algun exemple? 
- Què creus que t'ha aportat assistir a aquestes classes? 

 
 Pel que fa als resultats obtinguts a partir d’aquest formulari, basat en les 
opinions de 20 de les famílies assistents a l’edició de primavera del curs 2015-2016 
16, el grau de satisfacció general de les classes és molt bo (83%) o bo (un 11%). 
Només una família en té una opinió regular. Pel que fa a la percepció general sobre 
la importància de la música en el desenvolupament general dels infants, un 72% 
opina que en té molta, mentre que la resta pensa que bastant. En aspectes més 
concrets, tant el llenguatge i la comunicació com l’atenció i memòria es considera 
que tenen un impacte positiu a través de la música (en ambdós casos més del 
                                                
16 Veure annex B 
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75%), seguides del desenvolupament motriu i el reforç del vincle afectiu. A nivell de 
formació de caràcter i personalitat, la majoria considera que influeix bastant (53%), 
en front d’un 41% que valora que influeix molt i un 6% que poc. Sobre les classes, la 
percepció general també és que han evidenciat i reforçat el valor de la música en el 
desenvolupament i la majoria assegura que el seu fill/a rememora, de manera 
espontània, músiques i activitats presentades a classe (66,7%). 
 
 
3.3.3. Projecte Fem Música al Cobi 
 

Respecte a l’avaluació de “Fem música” al Cobi, m’he basat força en les 
observacions que he anat realitzant al llarg de les sessions que he anat a veure com  
a observadora i col·laboradora del projecte. A més, he pogut recollir dades 
interessants a través de dos qüestionaris, un dedicat a les educadores de l’escola 
bressol i un altre als pares de l’escola. Per acabar, em va semblar interessant 
realitzar dues entrevistes més profundes tant a la directora del centre i impulsora del 
projecte, la Maria Roca, com al pedagog encarregat de dissenyar i portar a terme les 
classes de música, en Martín Edery. 
 
 
Observacions personals 
 
 Una de les coses que més rellevants he trobat de les classes és la implicació 
de les mestres i educadores. Siguin o no més musicals, la seva predisposició i 
actitud en front d’un treball regular i metòdic com aquest és vital perquè els nens 
puguin desenvolupar-se explorant lliurement dins d’aquest món. Pels nens i nenes 
és el seu referent dins l’aula, i com a exemple, és vital la seva participació. Així, en 
classes on l’educadora participa, canta i fa els exercicis que proposa el pedagog, a 
la vegada que els nens, les respostes d’aquests són molt més espontànies, 
abundants i riques. Així mateix, també influeix molt el paper i actitud del pedagog. 
L’energia que transmet és molt important per captar l’atenció dels nens i nenes, 
igual que saber escollir quins recursos i/o activitats poden ser més adequades en 
cada moment pel grup classe. 
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Els nens, a base de les repeticions de les cançons i de les activitats aprenen, 
consoliden i milloren el seu aprenentatge. Sempre, a l’inici de les classes, li 
demanen al Martín que els canti certes cançons, “els èxits” que diuen les 
educadores. La repetició és bàsica, ja que és la base de l’assaig error que farà que 
tots i cadascun dels nens puguin evolucionar. És amb les cançons, melodies i 
materials coneguts que s’atreveixen a provar, cantar, tocar els instruments i 
progressar en el seu aprenentatge. A més, és fonamental també per introduir noves 
dificultats, ja que si les presentes en base a alguna cosa ja coneguda, fa que puguis 
connectar més ràpid amb el que ja saps i partir d’allà. Així, s’aconsegueix que les 
cançons que treballen hàbits i rutines, per exemple, les tinguin molt incorporades en 
el seu dia a dia i siguin els mateixos nens qui a vegades les canten sense l’ajuda del 
professor/a. 

L’evolució en general dels nens no es tracta tant d’aprenentatges concrets, 
sinó d’adquisicions que han anat fent al llarg del curs. La música sembla que els guiï 
a través de camins intuïtius, que ells mateixos descobreixen explorant, que els 
permet ser lliures a l’hora d’expressar emocions, idees...moltes vegades, infants que 
no parlen encara canten cançons de dalt a baix 17. Altres exemples d’aquest fet és 
que alguns infants canten la cançó d’anar a dormir quan tenen son, a la de recollir 
quan estan cansats. Es comuniquen mitjançant les cançons d’hàbits.  

L’evolució que es fa més patent és sobretot la motriu. Tenen més coordinació 
de moviments, més equil·libri, més precisió, són capaços de realitzar varis 
moviments...També la del llenguatge, ja que la música els ajuda molt a balbucejar, a 
imitar paraules cantant, i a reproduïr-les. Pel que fa a l’atenció, també es fa un 
treball important: esperar i escoltar quan es canta una cançó, esperar el torn de 
cantar, escoltar una nota per respondre’n una altra, parar atenció al que diu la lletra, 
entendre les paraules...moltes vegades, es veu l’esforç en les expressions dels nens 
i nenes com d’estar fent una relació amb altres coses que ja saben i coneixen per 
poder unir-ho amb el que esta cantant el pedagog o l’educadora (swanwick). És 
impressionant veure les evolucions de l’aprenentatge a través d’aquestes 
cançonetes. 

 

                                                
17 Veure annex C 
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Un altre aspecte rellevant, és l’emocional, ja que moltes vegades expressen 
quan volen cantar, quan no, com volen fer-ho...sovint arriben a la classe molt 
alterats i, a través d’alguna caçó o activitat, es calmen i s’animen tots a cantar, a 
voler participar i estar més atents. “La màgia” de la música, que diuen algunes 
educadores. També al revés, depenent de quina cançó els nens i nenes s’alteren i 
estan molt enèrgics. 
 
 
Qüestionari educadores 
 
 El qüestionari contestat per les educadores de l’Escola Bressol Municipal 
Cobi, deu en total, està conformat per les següents preguntes: 
 

- Com ha sigut la teva experiència amb les classes de música? 
- Creus que han valgut la pena? Per què? 
- Creus que aquestes classes t'han ajudat en la teva tasca d'educadora? 
- Creus que han sigut enriquidores pels infants? 
- Creus que se n'han beneficiat el 100% dels nens i nenes de la classe? 
- Algun dels infants rememora músiques o activitats musicals durant altres estones 

fora de la classe de música? 
- Has notat algun comportament o actitud en algun dels nens diferent de l'habitual 

durant les sessions de música? I després? 
- Creus que les cançons que heu treballat han ajudat a millorar l'atenció dels infants a 

les classes? 
- Creus que han ajudat a desenvolupar la motricitat? 
- I el llenguatge i la comunicació? 
- I el control de les emocions? 
- I a la formació del seu caràcter i personalitat? 
- I a millorar i a adquirir hàbits i rutines? 
- Podries posar algun exemple concret d'aquestes millores? 
- Quina edat tenen els infants de la teva classe? 

 
 Pel que fa als resultats18, les impressions generals són molt bones en tots els 
casos. Totes deu treballadores opinen que l’experiència ha estat molt positiva, i que 
val la pena l’esforç de tot el curs. Creuen que les classes i la formació els ha estat 
molt útil per desenvolupar la seva tasca d’educadores, i que els infants se n’han 
                                                
18 Veure annex B 
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enriquit moltíssim. Comenten que la majoria dels infants rememoren, recorden i 
demanen les activitats i músiques que han après fora de l’estona de classe. 
Tanmateix, a l’hora de notar canvis en l’actitud durant o després de les classes de 
música, n’hi ha dos que opinen que no n’hi han hagut, però les altres vuit creuen 
que sí, en més o menys mesura, i que els afecta sobretot en l’atenció, concentració i 
actitud. En quant a l’impacte de la música en l’atenció, el 50% de les educadores 
creu que és molt, mentre que l’altre 50% força. En la motricitat creuen que influeix 
força (67%) i molt (33%). En el llenguatge i comunicació, creuen que afecta molt 
(60%) o força (40%). En el control de les emocions, la majoria pensa que té força 
impacte (78%), mentre que una creu que molt i una altra creu que poc. En quant a 
formació de caràcter i personalitat, la majoria creuen que influeix força (68%) i la 
resta poc o gens. Pel que fa a la millora i adquisició d’hàbits i rutines, la majoria 
pensa que la música hi té un paper molt important (68%) i la resta força o poc. Els 
exemples de millora que exposen són relacionats amb els hàbits (sobretot el de 
recollir), l’atenció i el llenguatge. 
 
 
Qüestionari als pares de l’escola 
 
 El qüestionari passat als pares i mares de l’escola pretenia recollir la seva 
perspectiva envers l’impacte de la música en el creixement dels seus fills i filles, 
tenint en compte que ells no estan presents a les sessions de música, però són 
testimonis directes del desenvolupament, dia a dia, dels infants. Les preguntes que 
el conformaven són les següents: 

- El teu fill/a incorpora espontàniament la música en les seves activitats i jocs? 
- El teu fill/a rememora fora de l'aula, de manera espontània, músiques i activitats 

musicals que ha après a l'escola? 
- Creus que la música té una influència important en el desenvolupament integral del 

teu fill/a? 
- I més concretament, a nivell de desenvolupament motriu, quina influència creus que 

hi té la música? 
- I a nivell de desenvolupament del Llenguatge? 
- I a nivell de comunicació i reforç del vincle afectiu amb el pare, mare, educador/a...? 
- I a nivell d'atenció i memòria? 
- I a nivell de formació del caràcter i la personalitat? 
- Creus que les classes de música que es fan a l'escola són enriquidores pel teu fill/a? 
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- Has notat algun canvi o evolució en el teu fill, ja sigui tant a nivell motriu, com de 
llenguatge, de comunicació, d'actitud... gràcies a la música? 

- Podries posar-ne algun exemple? 
- Creus que és important que, a aquesta edat, els infants puguin tenir classes de 

música a l'escola? Per què? 
 
 En quant als resultats19, basats en les respostes de 48 famílies de l’escola 
bressol, la majoria observa que els seus fills incorporen la música habitualment en 
les seves activitats i jocs (83%), i també les activitats i cançons específiques de les 
classes de música (73%). La gran majoria també opina que la música és molt 
fonamental en el desenvolupament integral del nen (un 85%), mentre que la resta 
opina que bastant. Pel que fa als aspectes més concrets, a nivell motriu un 52% 
pensen que influeix molt, un 46% bastant, i una sola família opina que poc. A nivell 
de llenguatge, un 62% opinen que molt, un 34% que bastant i 4% que poc. Pel que 
fa a reforç del vincle afectiu, un 64% opina que molt, un 30% bastant i un 6& poc. 
Referent a l’atenció i memòria, un 70% creu que afecta molt, un 28% bastant i un 
2% poc, i pel que fa a la formació del caràcter i personalitat, un 44% molt, un 46% 
força i un 10% poc. La gran majoria de les famílies pensa que les classes han sigut 
enriquidores pels seus fills (un 85% molt i la resta força) i, en referència als canvis 
que han notat en el desenvolupament dels nens i nenes, el 37,5% n’han vist molts, 
el 40% forces, el 21% pocs i una família que no n’han notat. Com a exemples, molts 
comenten els canvis d’humor, els progressos en quant a llenguatge, la motricitat i 
coordinació de moviments….en referència a si creuen que és important aquest tipus 
de recursos en aquesta etapa educativa, el 100% dels enquestats han respost 
positivament. 
 
 
Entrevista a la directora de Cobi 
 
 Em va semblar adequat, dins d’aquest projecte, poder aprofundir una mica 
més en l’evolució del mateix, de les característiques i de la importància que té dins 
de l’escola bressol. Per això, vaig demanar a la Maria Roca, directora de l’EBM Cobi 
i impulsora del projecte que em concedís una mica del seu temps a explicar-me 
quins eren els objectius i quins els resultats que s’estan aconseguint. 
                                                
19 Veure annex B 
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Entrevista a la Maria Roca 
 

- Com va començar el projecte i com ha anat evolucionant? 
Jo venia de treballar en una escola d’infantil i primària, on la música hi era molt 

present, i veient els resultats, tenia clar que en aquest projecte de l’escola bressol Cobi 
havia d’incluir-hi la música. Quan vaig entrar a Cobi, vaig veure que hi havia molts pares 
predisposats a ajudar-me en aquesta idea, molts que eren músics professionals o estaven 
relacionats amb la música... En aquell moment, la Cristina, directora de l’EMAC, era mare 
de l’escola, i de seguida vam tenir un feeling que va acabar transformant-se en diferents 
projectes . Al principi, vam començar fent tallers per Santa Cecília i Sant Jordi, però hem 
anat evolucionant fins a tenir classes de música cada setmana. Dels primers tallers, vam 
aprendre com havíem de treballar a nivell d’escola bressol, ja que els músics estaven 
acostumats a treballar amb infants més grans, a plantejar unes directrius i, en canvi, en 
l’etapa 0-3 han de ser unes activitats més lliures, de convidar al nen a unir-se al que tu fas, 
que es mimetitzi...així vam començar a treballar conjuntament per beneficiar-nos, nosaltres 
de la música, i els músics de la nostra manera d’educar. El que hem vist d’allà fins aquí, 
durant aquests tres anys aproximadament, és que no n’hi ha prou amb formacions de 8 
hores, o inclús de 20 hores repartides en tot l’any (que és el que feia en Martín el primer 
any). És massa poca estona. Cal aprofundir molt més per saber fins a quin punt realment la 
música és una eina catalitzadora pel desenvolupament d’aquests nens i nenes. 

- Com va reaccionar l’Ajuntament? 
Com que els resultats ens estaven funcionant, des de l’ajuntament hi van estar 

interessats, i van voler escoltar el projecte per tal que pogués arribar a més nens i nenes de 
la ciutat, que era una de les grans inquietuds que teníem. A partir d’aquí, van parlar amb la 
Cristina, per tal de poder expandir el projecte a altres escoles que hi estiguessin 
interessades. 

- Com treballeu la música al Cobi? En quins moments està present? 
La música està present a Cobi des de les 8h del matí. Ja quan entren les famílies, 

sempre hi ha present un fil musical, que intentem que no sigui música infantil (perquè és un 
tipus d’estímul que segurament ja tindran) que sol ser música ètnica, música clàssica o 
grans hits de la història més recent (pot sonar Bruce Springsteen, Beatles…) perquè siguin 
receptius als sons del món, de tot tipus. També tenim un espai dedicat especialment a la 
música, on hi hem dedicat part dels recursos econòmics (un piano, instruments de petita 
percussió adequats als nens…). Després, la música està present en el dia a dia, en totes les 
tasques quotidianes que passen a Cobi. Totes tenen una cançó, des de picar els peus quan 
entres del pati perquè tenen sorra, des de rentar les mans, seure, recollir, anar a dormir, 
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menjar…tot té el seu moment musical. Són cançons treballades a fons, no són aquestes 
perquè sí, sinó hem escollit aquestes, o s’han creat aquestes perquè tenen una seqüència 
musical, unes notes, un llenguatge que és mínim i que serveix per ajudar a entendre i a 
anticipar certes coses i aprenentatges. Després, a nivell d’aula hi ha una sèrie de músiques 
que formen part del dia a dia de l’escola. Són músiques que hem hagut de treballar molt 
amb l’equip, és a dir, al principi l’equip queia molt en posar una música que agradava a 
l’adult i no eren adequades. La música no ha de servir per omplir silencis, sinó que ha de 
tenir una significació per ella mateixa. 

- És suficient el treball amb les educadores? 
No. Si les educadores tinguessin una educació musical, com probablement tenen a 

Suècia o Finlàndia potser seria possible, però aquí, majoritàriament, tenen molt poca 
educació musical. Com a molt són usuàries de la música, però no té res a veure amb 
dominar el tipus de recursos que s’han de saber en aquest camp. Aquí estem educant, 
estem transmetent una base d’aprenentatge estètic, ètic, moral, de valors…i jo penso que 
és important tenir clares unes reflexions darrere de tot això, i com més expertes millor. 

- Què creus que aporta el coneixement d’un músic, més enllà del que aporta 
l’educadora? 

 Aporta tots els tipus de coneixements musicals que una educadora ni sap que són 
importants. M’explico: els músics dieu: és important que els nens puguin tenir estímuls 
sonors no només en mode Major (com estan moltes de les cançons infantils, es veu) si no 
també en menor, en modalitats diferents, o quan escolliu un ritme “de 3” o “ de 2” o no sé 
com ho dieu per treballar coses concretes….aquest tipus de coneixement per fer un entorn 
musical ric i, per tant, un entorn favorable a l’aprenentatge és el que és essencial que els 
músics aportin. 

- Per què aquesta importància en la música i no en la pintura, per exemple? 
 Penso que la música és un llenguatge que realment permet a la persona poder-se 
comunicar, i a més, la música és comunitària, la pintura és individual. És com jugar a tennis 
o jugar a futbol, per dir-ho d’alguna manera. Jugar a tennis és un repte personal, jo puc ser 
el millor tennista del món i no necessito més que jo mateix i la meva tècnica per tirar 
endavant. En canvi, per ser bon futbolista necessito un bon equip que m’acompanyi, que em 
complementi. És a dir, per mi és molt més social que les altres arts, perquè la música 
necessites, com el llenguatge oral, les altres persones perquè tingui un significat complet. 
És a dir, és coral, és harmònic. Per mi, això és importantíssim.  

- Com ho has fet per disposar de tots aquests instruments i materials que teniu a 
l’escola? 

 Tot el que és la dotació d’instruments musicals, tot això ha sigut amb aportació… és 
a dir, jo disposo d’uns diners que gestiono des de les necessitats del centre, i des de 
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l’escola hem estat d’acord que apostàvem per aquesta aportació econòmica, diguem-ne. És 
a dir, hem prioritzat diners per gastar-los en això que no en unes altres coses. Ho hem 
cregut necessari, ho hem tirat endavant i de moment no estem amb números vermells. Per 
altra banda, tot lo que és la dotació de professionals, hem arribat a un acord amb la Cristina. 
En aquest sentit, sense la seva col·laboració hagués costat molt tirar endavant el projecte, 
ja que ha cedit professors a un cost que és molt més rebaixat i forces hores. 

- Quins reptes tens per poder continuar endavant amb el projecte? Veus clar que és 
una cosa que pugui continuar 

 Espero durar 30 anys com a mínim. Sé que el projecte de música de Cobi està en 
mans d’aquest treball en comú que estem fent amb l’EMAC, amb el Martín, amb la Cristina, 
amb l’Àngels, amb tu... Si no fos per això, evidentment no ho podria tirar endavant, perquè 
no tinc la dotació econòmica per tirar-ho endavant. Seria una gran pena que ho perdéssim 
per culpa dels diners, perquè perdríem un tret identitari molt gran de Cobi i un treball molt 
significatiu que penso que estem donant…Cobi continuaria sent en essència el mateix, 
perquè nosaltres continuaríem fent el mateix, però perdríem una de les coses que estem 
aportant a l’infant de 0 a 3 des de l’àmbit educatiu, en l’aspecte musical. Continuaríem 
treballant i probablement buscaria recursos per suplir-ho. Però vaja, jo penso que es perdria 
moltíssim. De moment, però, espero poder-ho tirar endavant molts anys, i la previsió és 
aquesta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

4. CONCLUSIONS 
 
4.1. Conclusions finals 
 

L’objectiu principal de la recerca d’aquest projecte final es plantejava quina 
era la influència que té la música en els infants en l’etapa primerenca (de 0 a 3 anys) 
en el seu desenvolupament integral. Després de completar el projecte, recopilació 
de la literatura científica relacionada amb el tema i avaluació pràctica dels diferents 
projectes on he participat, crec que ha quedat constatada, en termes generals, la 
incidència positiva que té la música en els nens i nenes.  

Ara bé, se’m fa una mica més difícil arribar a unes conclusions més concretes 
i generalitzables per un motiu principal: cada nen evoluciona de manera diferent, al 
seu ritme personal i, ateses les diferències entre ells, és quasi impossible globalitzar 
i donar una resposta satisfactòria per a tots els casos. Seria molt interessant veure i 
analitzar, a nivell particular, quines evolucions concretes i quines millores de 
desenvolupament ha fet cada nen però, òbviament, es tractaria d’un estudi d’unes 
dimensions enormes, tant a nivell de temps com de recursos i de metodologies.  

Tot i així, penso que, atès que s’ha analitzat un nombre significatiu d’infants 
en contacte amb la música, i sota el paraigües de diferents projectes, podem 
extreure les següents conclusions: 

 
- En primer lloc, s’ha vist com l’efecte de la música és globalment positiu respecte 

a les capacitats i habilitats que desperta en els nens i nenes en el seu conjunt. 
 
- En segon lloc, es constata que hi ha nens que no han donat tanta resposta com 

d’altres, però això no vol dir que no s’aprofitin dels estímuls musicals ni que no 
estiguin desenvolupant diferents recursos a partir d’aquests. La resposta 
immediata dels infants dóna sovint una satisfacció tant a mestres i educadors 
com a pares i mares, però a nivell de desenvolupament no és tant significatiu, ja 
que el procés maduratiu és lent i necessita reforçar-se en l’exploració, tanteig, 
assaig i error...fins a arribar a una resposta que representi un aprenentatge 
significatiu. Pot ser, fins i tot, que un infant no hagi mostrat interès aparent ni cap 
resposta activa i evident cap a les classes, però que tots els estímuls i 
informació que ha rebut hagin quedat latents i segurament, els pares i educadors 
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les descobriran més endavant, en el curs de nous aprenentatges i 
esdeveniments de la seva vida. En altres paraules, la música omple de recursos 
la “motxilla” del nen o nena, que queden allà a l’espera d’utilitzar-los quan els 
necessiti o d’incorporar-los amb altres que, juntament amb el que ja ha après, 
l’ajudaran a construir les estructures de pensament, experiències i 
aprenentatges que li permetran desenvolupar-se sanament20. Gràcies als 
estudis científics, hem descobert moltes coses sobre el funcionament del cervell, 
sobre quins circuits es creen i per a què serveixen, quines àrees s’activen en 
funció de l’activitat que fa la persona...però a la vegada sabem molt poc, 
sobretot de la manera com ho fan. I encara falta molt camí per entendre tots els 
racons que ens amaga el funcionament precís del cervell. Així, en el procés de 
construcció funcional del cervell dels infants és important no dependre tant dels 
resultats immediats ni de la cultura del “ja”, sinó tenir paciència i esperar a que 
els resultats tinguin lloc coherentment o integradament. (Una vegada vaig llegir 
l’analogia entre un nen i una planta quan creixen, que em sembla molt 
encertada: tots dos necessiten el seu temps, que els reguin, els cuidin i els donin 
tots els estímuls perquè, un dia, floreixin i donin els seus fruits.). 

 
- En tercer lloc, el que crec que aporten els resultats d’aquest projecte és una 

visió des del punt de vista educatiu. És ben cert que ja fa temps (des dels anys 
80-90) que la ciència, i en particular els neurocientífics s’han encarregat de 
demostrar que la música influeix positivament en el desenvolupament integral de 
l’individu. A nivell científic, com hem vist en el marc teòric, es fa difícil comprovar 
aquesta afirmació axiomàtica, amb grans mostres i a nivell general. Els estudis 
sempre es basen en certs aspectes concrets del cervell en l’àmbit de les 
emocions, el llenguatge o l’aspecte motriu. Des de la perspectiva de l’educació, 
però, ens podem centrar en el conjunt global del creixement que el nadó fa dia a 
dia i els seus progressos a nivell evolutiu, fins i tot, i més especialment, en 
aquells casos en què hi ha algun tipus de trastorn o dificultats en el 
desenvolupament. El material en el que ens basem per a això, no s’aconsegueix 
a través de la validació científica, però constitueix una informació molt valuosa a 
nivell quotidià per millorar la vida i l’entorn dels infants. Així, s’hauria de 

                                                
20 Tal i com proposava Swanwick al capítol sobre Música, pensament i educació 
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reivindicar un sistema educatiu que, sobretot en aquesta etapa de la infància, 
posés rellevància en aquesta matèria i aquest tipus d’estímuls, per procurar un 
entorn al màxim d’enriquidor i que acompanyi el correcte progrés evolutiu de tots 
els nens i nenes. 

 
- En quart i últim lloc, crec que és important la conclusió de què és imprescindible 

que els professionals que es dediquin a aquest àmbit de la pedagogia musical 
dins la primera infància tinguin una formació superior en pedagogia i música i es 
puguin especialitzar específicament en aquesta franja d’edat, ja que es 
necessiten molts recursos, tant musicals com pedagògics per poder garantir una 
adequada capacitat per a aprofitar i rendibilitzar aquests recursos. 

 
Per últim, i fent referència als objectius específics que em marcava a l’inici 

d’aquest treball, faré una reflexió per a cadascun d’ells: 
- Quant a l’elaboració d’una fonamentació teòrica que expliqués la relació entre 

la música i les diferents àrees del cervell, penso que he aconseguit presentar 
una informació prou detallada i estructurada que justifiqués aquest objectiu. 

- També he presentat un marc teòric explicatiu dels diferents models pedagògics 
que s’utilitzen en l’educació musical, i en especial els enfocats en la primera 
infància. Si bé és cert que podria haver-me estès més, incloent altres mètodes 
més recents o més propers, ho he cregut innecessari, i per tant he inclòs 
només els més rellevants a nivell històric i d’importància a nivell mundial. 

- Pel que fa a la metodologia, he intentat explicar de manera clara els objectius, 
motius, procediments i estructures de les sessions amb els nadons per tal de 
poder visualitzar i comprendre millor totes les observacions i coneixements 
realitzats en la pràctica. 

- Quant a l’avaluació de l’impacte que té la música en el creixement dels infants, 
presento una recollida important d’informació, ja que he pogut recopilar dades 
de diferents sectors importants (pedagogs, formadors, pares i mares…) 
implicats en els diferents projectes. Tot i així, aquest treball es pot aprofundir en 
el futur per tal de facilitar l’anàlisi i posterior interpretació d’aquestes dades. 

- Per últim, crec que el document elaborat pot ser interessant per les seves 
explicacions teòriques i pràctiques que permeten despertar l’interès de 
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diferents institucions o entitats que puguin i vulguin apostar pel valor de la 
música com a eina educativa.  

 
 
4.2. Límits i abast 
 
 En primer lloc, m’agradaria expressar les dues limitacions més importants en 
què m’he trobat a l’hora de realitzar aquest projecte de final de grau: la primera, la 
limitació temporal. La segona, la manca de recursos per poder abordar una 
investigació amb prou dades científicament vàlides que poguessin aportar solidesa 
als resultats finals. 
 Pel que fa al temps, es fa difícil avaluar l’impacte que tenen un seguit 
d’estímuls en un període tan curt (un trimestre en el cas de les classes de “Música 
per nadons”, i encara menys en el projecte de “Sons de la infància”), sobretot tenint 
en compte que estem parlant d’un procés tan llarg com el progrés evolutiu d’un 
infant. Els aprenentatges, transferències i assimilació de recursos no sempre tenen 
lloc, com ja hem comentat, de manera immediata, i això fa que els resultats puguin 
sortir esbiaixats. Per altra banda, la impossibilitat, tant a nivell de recursos com 
temporal, de poder fer una recerca seguint el mètode científic ha fet que m’hagi 
centrat més en el valor social i educatiu que han aportat els resultats de les 
observacions i opinions que no en una conclusió basada en fets replicables. 
 

També m’agradaria fer un petit comentari sobre les referències en femení 
que, durant molta part del projecte, realitzo quan cito a educadores i cuidadores de 
les escoles bressol. Això es deu al fet que la realitat d’aquestes escoles és que 
pràcticament el 100% de treballadors que hi han són noies. De fet, durant els últims 
dos anys, només he conegut una escola on tenien un noi (de pràctiques) treballant 
com a cuidador. 
 
 D’altra banda, pel que fa a l’abast de proposar la música com una aposta de 
futur dins els projectes educatius de les escoles bressol, penso que actualment 
estem en un bon moment d’interès social per presentar projectes innovadors i 
constructius per tal que les institucions s’impliquin i converteixin tots aquests 
projectes en una realitat estesa i consolidada. 
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6. ANNEXOS 
 

B. Exemples d’activitats a classe 
 
Activitats per treballar l’aspecte motriu i lateralitat: 
 
- Cantem una cançó o melodia, com el gegant del pi, mentre caminem a ritme de blanques, 
repetim la cançó caminant a ritme de negres i, per tercera vegada, a ritme de corxeres. Per 
ajudar a comprendre el ritme, el professor toca amb un pandero les blanques, negres o 
corxeres respectivament. Una possible evolució d’aquest exercici seria tocar amb el 
pandero els diferents rimes, sense dir quins són, i que els infants i adults caminessin al ritme 
del que senten 
 
- Cantar cançons amb diferents compassos (per exemple, que convinin 6/8 i 2/4) i haver de 
dansar al ritme de cadascún de manera diferent. Per realitzar aquest tipus d’activitats ens 
basem moltes vegades en melodies i cançons del repertori proposat per Pérez, Pujol i Pujol 
(2015) de la metodologia Gordon. 
 
Activitats per treballar la comunicació i el vincle afectiu: 
 
- La cançó inicial de les sessions “Hola, hola”, en el que es deixa un espai perquè cada nen 
digui com està, o cançons que permeten un moment “solista” per cadascún, que pot ser 
sortir a tocar un instrument, fer un ritme concret, cantar alguna nota...En les sessions amb 
els pares i mares, aquest moment de protagonisme el comparteixen tots dos. 
 
- Amb cançons on s’utilitzen materials com plomes, mocadors...i l’activitat consisteix en una 
interacció entre pares i fills. 
 
Activitats per treballar a nivell de llenguatge: 
 
- Cançons on es treballen parts del cos, que es van ensenyant a mesura que la cançó les 
diu, o cançons per comptar… 
 
- Amb els més petits, melodies que conviden a balbucejar i fer diferents sorollets amb la 
boca (se’ls fa fer específicament als pares, així els nadons tenen exemples per imitar) 
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B. Respostes dels qüestionaris 
 
B.1. Entrevista als formadors (del projecte Sons de la infància) 
 
- Quin és el vostre objectiu com a formadors? 
Anna: El nostre objectiu principal és brindar a les educadores unes experiències musicals 
enriquidores, que després puguin transmetre als seus alumnes a la vegada que una sèrie 
de recursos musicals combinant cançons, amb jocs, petites danses, contes musicals tant 
pel dia dia amb els infants com per activitats específiques de música. 
Martín: Jo diria més aviat dos objectius. En primer lloc, com deia l’Ana, formar als docents 
del centre perquè puguin incorporar la música dins l’aula dins les tasques qüotidianes. En 
segon lloc, introduïr els nens en la música, per tal que adquireixin una oïda melòdica, 
presentar diferents qualitats del so i del ritme, que sentin ritmes binaris i ternaris i diferents 
tipus de sonoritat (sensibles, tòniques, dominants….), i  que aprenguin a expressar-se a 
través de la música 

- Creieu que l’aconseguiu portar a terme? 
A: Sí, no obstant som conscients que el temps d’interiorització per obtenir una evolució en el 
desenvolupament de les capacitats musicals és lent i caldria comptar amb més hores de 
formació. També hem pogut observar que els hi falta temps per portar a terme les activitats i 
estudiar-se els recursos que els hi hem proporcionat. 
M: Ho estem aconseguint. Amb els nens ho aconseguim molt més ràpid: tenen bona 
memòria de les lletres, els hàbits (les cançons les incorporen molt ràpid en el seu dia a 
dia)...i en general responen als estímuls musicals molt bé. Amb les mestres és una feina 
molt més lenta. A través de la intuició i musicalitat de cada una, intentem que la formació 
vagi encaminada a millorar els aspectes i recursos de cada una, però els hi costa més. 

- Creieu que les cançons i activitats que plantegeu ajuden a incorporar la música a les 
aules? 

A: Sí, formen part d’un cançoner adaptat a desenvolupar no només les capacitats musicals 
dels nens de 0-3, sinó també les capacitats psicomotrius, cognitives, emocionals i socials. 
M: Totalment. Sobretot a les classes amb mestres més musicals i amb més intuició, en què 
les utilitzen com a “super-arma” per ajudar en les tasques diàries de les classes. 

- Penseu que les educadores tenen un nivell adequat per a poder fer-ho? 
A: En la meva opinió cal un treball a llarg plaç per tal de que les educadores anessis 
millorant e interioritzant la música com un recurs més dins l’aula. 
M: Com dèiem abans, és un aprenentatge lent i depenent de la musicalitat i intuïció de cada 
mestra. N’hi ha que incorporen els recursos molt ràpid i n’hi que els costa molt. 
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- Creieu que els nens i nenes es beneficien de les sessions? En quina mesura? 
A: Hem pogut observar que les sessions són molt beneficioses pels infants no només pel fet 
de contribuir en una evolució integral de la persona sinó també perquè es crea un moment 
especial on la música és el llenguatge utilitzat. 
M: Un montón. Els nens aprenen i adquireixen de tot. La música els porta per camins 
intuïtius fantàstics, i quasi tots es troben lliures per expressar, a través de les cançons els 
seus estats emocionals i es comuniquen. Veieu una evolució musical en els nens durant les 
sessions que feu a les escoles? 
A: Sí, al llarg del curs i les sessions hem pogut observar una evolució notable. 
M: Totalment. Han evolucionat tots, a nivell de comunicació sobretot. 

- Noteu alguns canvis, ja siguin a nivell de comunicació, motricitat, atenció...en 
aquests infants? 

A: Sí, la millora de les capacitats amb la música es veu augmentada exponencialment. 
M: A nivell de coordinació i de moviments són molt més fluids. També en quant a l’atenció al 
moment de cantar, el que aprenen de les lletres, vas veien t que l’aprenentatge es va 
produint. També a nivell de control d’emocions, de tranquil·litzar-se i aprendre a estar en 
aquell moment d’una manera determinada. 

- Podríeu posar algun exemple? 
A: Un exemple molt evident és quan cançó va acompanyada d’una petita coreografia i al 
principi els infants només poden seguir part dels moviment, no obstant al anar repetint, no 
només aconsegueixen millorar els moviments sinó també la pulsació i el ritme. 
M: També en quant a cançons, les melodies, les lletres...a cada sessió se les saben més, i 
les canten i es comuniquen a través d’elles. A vegades, quan fèiem alguna activitat i para 
vem un moment, algun nen començava a cantar la de “a recollir”, com anticipant el que 
vindria, o com per dir que ja estava cansat. 
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B.2. Qüestionari pels pares (del projecte “Música per nadons i per als més petitons”) 

Avaluació sobre l'impacte i la influència de la Música en el desenvolupament general d'infants de 0 a 
3 anys. Valoració en base a les classes de música realitzades a l'EMB Cobi durant l'hivern i 
primavera del 2016. 

1.- Quin és el grau de satisfacció amb l'experiència de les classes de Música per a Nadons? 

                      
2.- El teu fill/a rememora fora de l'aula, de manera espontània, músiques i activitats 
presentades a classe (sigui en el joc, a casa...)? 
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3.- Creus que la música té una influència important en el desenvolupament general del teu 
fill/a? 

                     
4.- I més concretament, a nivell de desenvolupament motriu, quina influència creus que hi té 
la música? 

                      
5.- I a nivell de desenvolupament del Llenguatge? 
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6.- I a nivell de comunicació i reforç del vincle afectiu amb el pare, mare, avi, àvia...? 

                        
7.- I a nivell d'atenció i memòria? 

                          
8.- I a nivell de formació del caràcter i la personalitat? 
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9.- Creus que en les classes de música realitzades s'ha evidenciat i reforçat el fet que la 
música és una eina que ajuda en el desenvolupament dels infants? 

                       
10.- Has notat algun canvi en el teu fill, ja sigui tant a nivell motriu, com de llenguatge, de 
comunicació... arrel de participar a les sessions (tant a dins com a fora de les classes)? 

                       
11.- En podries posar algun exemple? 
Tiene más capacidad de atención. uchos de sus amigos no son capaces de mantener la atención en 
un concierto como ella lo hace. 
Coordinació 
Mucho mas activo.. le encanta estar con niños compartir..atender 
. Y en casa practica mucho la musica. 
Sovint canta la canço "A recolliiiir" quan endreçem les juguines 
A nivell de llenguatge i memòria. Recorda la lletra de les cançons, les canta :-) 
Crec que les cançons l'han ajudat a fer frases més complexes de les que faria si no fos per la música. 
També penso que l'ha ajudat a reforçar la memòria; per exemple, quan l'adult no canta la cançó 
correctament de seguida el corregeix, o recorda i canta cançons que feia temps que no cantava. Crec 
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que li ha despertat encara més l'interès per escoltar música, ja que sovint la posa ella sola o demana 
que li posem i es passa una bona estona escoltant atentament, cantant i ballant. Gairebé cada dia 
s'adorm cantant cançons, mentre que abans requeria la presència del pare o la mare. En general, 
considero que la música (dins i fora de l'aula) li aporta molts moments d'alegria. 
Reconeix i Segueix la música amb llenguatge corporal (movent les mans, fent voltes, etc.) 
la seva capacitat de memòria, de recordar en un altre espai/temps 
la seva capacitat d'improvisar lletres i cançons 
la seva capacitat de concentració i escolta, imitació... 
Més que canvi, són moviments, gestos, paraules que repeteixen situacions de les classes de música: 
el trot d'un cavall, el vaibe d'una barça, el moviment del cap imitant el cavall, demanar que cantem 
una cançó determinada, o decidir que aquella no toca en aquell moment. 
VOCABULARI I BALL 
Quan li canto alguna cançó de les sessions, comença a ballar i fer els gests de la cançó.  
Canta moltes de les cançons de les classes 
Ha après a utilitzar millor el llenguatge musical, i l'útilitza sovint quan juga, mentre fa certes rutines...A 
nivell motriu és capaç de seguir un ritme precís, marcant la pulsació bastant exacte seguint una 
música i també crec que li ha servit molt a nivell emocional, per controlar-se o poder expressar 
alguna cosa que li costa amb paraules. 
 
12.- Què creus que t'ha aportat assistir a aquestes classes? 
Nous recursos per a comunicar-me amb el meu fill i aprendre junts 
Un momento de dedicación mútua, que no es fácil de encontrar. 
Aprendre alhora amb el meu fill i compartir l'alegria que provoca la música. 
La comunicacion con mi hijo.. y que mi hijo se relacione con mas niños. Y que le encanta la 
musica.estoy muy contenta 
Hem disfrutat molt amb l'experiencia viscuda els dos anys, tot i que aquest últim (nivell arri tatanet) 
hem trobat que hi havia molts nens al grup, pel que la nostra filla acabava sovint aburrint-se d'esperar 
en algunes de les cançons (fins que el pobre Martin aconseguia arribar a la seva alçada), amb lo qual 
a meitat de clase ja demanava fer un altre cosa o directament volia marxar.  
Volem pero destacar, per sobre de tot, el treball del Martin, que sempre a estat amb la nostra filla 
molt carinyos i es un profesor sensacional. 
És un moment divertit per passar junts.  
A més a ell li agrada i tenia moltes ganes d'anar. 
Com a adult m'ha aportat conèixer un repertori de cançons que d'altra manera difícilment hauria 
conegut, i d'aquesta manera poder cantar-les amb ella a casa. També he pogut veure com es 
comporta dins d'un grup a l'hora de fer la classe (tot i que aquest comportament segurament seria 
diferent si jo no hi fos), i de saber quines cançons o activitats li agraden més. Per això, crec que m'ha 
ajudat a conèixer-la més. També penso que s'ha reforçat el vincle amb l'adult que l'ha acompanyat (jo 
mateixa, el pare o els avis) pel fet de compartir aquests moments i l'emoció que sempre implica la 
música. Una altra cosa que m'ha aportat ha estat tenir un contacte més directe amb famílies de 
l'escola amb les quals no coincidia tant en el dia a dia. Penso que, per tot això, la valoració és molt 
positiva. 
relació mare - fill dins un grup en una activitat conjunta, compartida 
manera de relacionar-me amb el meu fill 
coneixement de diferents maneres en que la música formi part del nostre dia a dia 
Moments de diversió i estimulació 
Un estoneta relaxada mare-fill  
ho primer, una estona "exclusiva" a la setmana de gaudir plegats tots dos, un moment per a nosaltres 
però compartit i acompanyat 
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també noves cançons, i "eines" per a fer servir tan "en família", com a la feina 
Aprendre junts, gaudir junts, I una complicitat que s' ha fet manifesta en diferents moments de la 
classe i també a fora. 
ACOSTAR-ME MÉS ENCARA A LA MEVA FILLA 
Conéixer cançons boniques per cantar i ballar amb les meves filles que els hi encanta! 
La possibilitat de compartir uns moments molt especials amb la meva filla 
Me aporta un espacio para compartir con el niño y otros compañeros haciendo música, una actividad 
que le encanta y despierta su imaginación.  
Una bona estona de coneixença personal (tant meva com amb la meva filla), molta diversió i moltes 
cançons i recursos que utilitzem sovint i que ens han permès aprendre moltes coses! 
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B3: Qüestionari educadores (del projecte “Fem música”) 
 
Avaluació sobre les classes de música realitzades durant el curs 2015-2016 a l'Escola 
bressol Municipal COBI. 
 
1.- Com ha sigut la teva experiència amb les classes de música? 
 
Molt vivencial i sorprenent. 
Molt bona. M'ha faltat tenir un cd o pen amb les cançons que s'han treballat en totes les clases. 
Ha estat molt interessant. Hem pogut aprendre molts recursos que portar a terme a l'aula. 
Molt positiva i enriquidora 
Molt positiva. 
Molt positiva. 
Molt positiva, tant com a d'educadora i molt productiva per els infants. 
He apres força recursos musicals que m'han ajudat en el meu dia a dia  
positiva 
Bona. Les classes que hem anat fent al llarg del curs ens han proporcionar un bon grapat d'idees, 
recursos i aprenentatges molt útils per a la nostra tasca d'educadores. 
 
2.- Creus que han valgut la pena? Per què? 
 
S'ha anat confirmant 
Han valgut molt la pena. Perquè la música és un llenguatge més de comunicació, que considero 
essencial per als infants. La música desperta en els nens i nenes sentiments, imaginació, moviment, 
es treballa l'atenció, l'escolta, la coordinació... 
Si que han valgut la pena perquè tant les educadores com els alumnes, hem pogut gaudir de noves 
cançons i danses que ens han acompanyat durant tot el curs. 
Sí. Per què hem pogut aprofondir en els nostres coneixements de música i la manera de treballar-la 
amb els infants, tenint cada cop més recursos. 
Si perquè he treballat la música de manera diferent. Abans posava música per omplir silencis i ara hi 
ha una intencionalitat. 
Si. perquè fins ara posava música per omplir silencis i ara la poso amb una intencionalitat. 
Si, Els infants han pogut gaudir de música de qualitat i manipular instruments. 
Penso que si tot i que a vegades la organització d' alguna setmana no ha estat la més adequada per 
atendre les necessitats dels nens o fins i tot no s'ha pogut dur a terme. 
els nens estan molt motivats i els ajuda a centrar-se 
Sí. Sempre està bé poder aprendre coses noves i si, a més, són útils millor! 
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3.- Creus que aquestes classes t'han ajudat en la teva tasca d'educadora? 
 
Si, m'han donat molt recursos. He aconseguit donar més significació a les accions i descobertes dels 
infants 
Si, tenim tedència en treballar la música amb un ventall de cançons acompanyats amb la mímica 
corresponent, però existeix moltes altres maneres com simplement emetre per exemple vocals 
allargant-les i acompanyar-les de moviments corporals que criden l'atenció als més petits. 
Si, m'han ajudat moltíssim. Perquè aquests nous recursos han permés treballar aspectes amb els 
nens que fins ara no es portaven a terme. 
Per suposat. Ens han donat més recursos i estratègies per a poder treballar amb els infants. 
Si. He treballat la música amb més recursos, he pogut aclarir dubtes i m´ajudat a incorporar la música 
en el dia a dia. 
Si perquè m´han donat recursos per treballar a l´aula i la música forma part del dia a dia de l´escola. 
Si, molt. 
Si, tot inque penso que farien falta més hores 
si , faciliten recursos per resoldre situacions quotidianes i cohesionen al grup en un interés comú  
I tant. Tal com he dit abans aquesta formació ens ha permet descobrir noves formes de treballar la 
música amb els infants de 0-3. Aquesta etapa educativa està una mica oblidada i tenir la sort de 
poder trobar a l'escola un referent que entengui i transmeti el seu amor per aquest art és molt 
enriquidor. 
 
4.- Creus que han sigut enriquidores pels infants? 
 
Molt. T'adones que van incorporant en el seu fer coneixement, actitud i expressio de emocions 
mitjançant la musica, la cançó i el moviment 
Molt, de passar a ser uns espectadors amb tots els seus sentits ben desperts a forma part activa de 
tot el que estava passant durant la classe.  
Si, molt enriquidores per tot el col•lectiu de l'escola. 
Sí. 
Si. Han gaudit molt!!! 
Molt!!!!! 
Molt enriquidores. 
Si, els nens tenen una gran riquesa musical i els ha ajudat molt en el seu desenvolupament global 
si, afavoreixen el llenguatge verbal i descobreixen el llenguatge musical 
Moltíssim. A part de gaudir i passar-s'ho d'allò més bé durant les estones que treballem la música, 
gràcies a propostes musicals els infants assoleixen aprenentatges de tot típos: matemàtics, gracies al 
treball del ritme, culturals, escoltant i ballant músiques del món, d'un mateix, descobrint-se tant física 
com emocionalment... 
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5.- Creus que se n'han beneficiat el 100% dels nens i nenes de la classe? 
 
Si 
I tant,  
Si, perquè tot estava adaptat a les edats i moments en què es trobaven els nens. 
Sí. 
Si. Alguns infants amb vocabulari poc desenvolupat, han utilitzat la música com a eina de 
comunicació i llenguatge. 
Si.  
Si 
Si cada infant ha anat participant i forman part de les classes de música a la seva manera 
si, cada un en diferents graus 
Sí. Encara que en uns imicis algun infant no estigués preparat per participar de les propostes, sempre 
n'han pogut gaudir en un segon pla. S' ha de eir que ben de seguida tots es troben a gust duent a 
terme activitats musicals tant amb l'educadora referent com amb l'especialista de música. 
 
6.- Algun dels infants rememora músiques o activitats musicals durant altres estones fora de 
la classe de música? 
 
Si 
Tots, durant el dia van imitant allò que han aprés, demanen les cançons, en el cas del grup en el que 
he estat aquest any, m'ho demanaven amb la mímica que acompanya la cançó ( falta de llenguatge 
verbal). 
Si, sobretot els més grans, ja que són els que pots sentir cantar-les en altres moments i són també 
els que les demanen quan els ve de gust sentir-les o ballar-les. 
Moltes vegades hem demanen cantar cançons treballades quan estem al pati. 
Si durant tot el dia. A l´hora de treballar hàbits i rutines (recollir, anar a la classe, seure a terra..) A 
altres infants li agrada seure i mirar i cantar el cançoner de classe. 
Si. La música està present de una manera o altre durant tot el dia. A l´hora de treballar hàbits i rutines 
( recollir, seure a terra, anar a la classe...). 
Si, contínuament, s'agrupen i es posen a cantar tots junts, tocant instruments i cantant cançons que 
tots ells reconeixen. 
Si, la majoria dels infans de l'aula contantment rerodueixen mol bé tot el que es treballa i a més amés 
en gaudeixen  
si sobretot les mes significatives per divertides o per que els agraden els moviments amb que les 
acompanyen  
Sempre. La música està present al llarg de tot el dia a l'escola bressol. Ens serveix per amenitzar 
estones de joc, per conduir rutines, per relaxar-nos i captar l'atenció... i ells mateixos incorporen 
aquestes peces musicals al llarg del seu dia a dia i són qui les acaben demanant i cantant. 
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7.- Has notat algun comportament o actitud en algun dels nens diferent de l'habitual durant 
les sessions de música? I després? 
 
Si 
En els nens més moguts han estat una estona quiets observant, a pesar de en ocasions no estar 
asseguts i viure la classe a distancia estaven atents ja que en acabat ò el dia següent reproduíen el 
que s'havia fet.  
Millora la concentració i la capacitat de seguir el ritme de la música. També aprenen més ràpid els 
moviments. 
Es mostren molt atents i amb moltes ganes de participar en les activitats. Es concentren i després es 
queden molt relaxats. 
No. 
No 
Si, en casi tots. Al principi era una postura observadora i cap al final ja tots participaven de les 
accions i de les cançons, ja se les coneixien i sabien que tocava en cada moment, hi ha agut una 
evolució positiva. 
Si, tenia una nena que li costava 
Molt la concentració li agradava molt la música i és per aquí per on vaig poder treballar les petites 
estones de concentració al llarg del dia. Q 
interés encara que sigui de lluny fent altres coses. Despre´s en sesions massa intenses estrés 
Hi ha molts infants que en participar en les sessions de música centren molt més l'atenció del que ho 
fan habitualment. És un bon mitjà de comunicació per atraure la seva atenció durant una bona 
estona. Després de les sessions acostumen a estar més esbarats, suposo que després d'haver 
d'estar atents necessiten moure's. 
 
8.- Creus que les cançons que heu treballat han ajudat a millorar l'atenció dels infants a les 
classes? 
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9.- Creus que han ajudat a desenvolupar la motricitat? 

                      
10.- I el llenguatge i la comunicació? 

                         
11.- I el control de les emocions? 
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12.- I a la formació del seu caràcter i personalitat? 

                          
13.- I a millorar i a adquirir hàbits i rutines? 

                              
 
14.- Podries posar algun exemple concret d'aquestes millores? 
 
Una avia em dona les gràcies. Només inicia la cançó de recollir i el seu net recull, abans no ho feia 
Hi ha preguntes que no he contestat perquè són molt petits. Però hi ha cançons com la "A recollir " 
que en el momento que es canta saben que hi ha un finalització d'allò que s'està fent, i als infants a 
mesurar que ha passat el curs van donant-me les joguines o les guarden. 

Hi ha infants que gràcies a treballar amb la música i a partir de les cançons treballades han millorat 
en el desenvolupament del llenguatge. Així com també un dels moments en que mostren més atenció 
és en el moment en que treballem les cançons apreses en el projecte de música. 
En el pati alhora de recollir, 
Les cançons de hàbits i rutines ajuden el nen a identificar que s´ ha de fer en aquell moment. 
Aprendre a esperar, a escoltar, a tenir paciència, a memoritzar... 
ells mateixos canten la cançó per seure  
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Pel que fa a la motricitat, totes les danses (com la del Rey León) ajuden a que els infants es moguin i 
prenguin consciència del seu cos. Els hàbits i rutines (rentar mans, seure a taula,...) són molt més 
fàcils guiats per cançons ("cul a taula". Per centrar l'atenció fem servir molt "l'obre i tanca",que els 
encanta i ens permet fer una pausa en els moments descontrolats. 
 
 
 
B4: Qüestionari pares (del projecte “Fem música”) 
 
Opinions de les famílies respecte les classes de música realitzades durant el curs 2015-
2016 a l'Escola bressol. 
 
1.- El teu fill/a incorpora espontàniament la música en les seves activitats i jocs? 

                       
2.- El teu fill/a rememora fora de l'aula, de manera espontània, músiques i activitats 
musicals que ha après a l'escola? 
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3.- Creus que la música té una influència important en el desenvolupament integral del teu 
fill/a? 

                         
4.- I més concretament, a nivell de desenvolupament motriu, quina influència creus que hi té 
la música? 

                         
5.- I a nivell de desenvolupament del Llenguatge? 
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6.- I a nivell de comunicació i reforç del vincle afectiu amb el pare, mare, educador/a...? 

                             
7.- I a nivell d'atenció i memòria? 

                       
8.- I a nivell de formació del caràcter i la personalitat? 
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9.- Creus que les classes de música que es fan a l'escola són enriquidores pel teu fill/a? 

                            
10.- Has notat algun canvi o evolució en el teu fill, ja sigui tant a nivell motriu, com de 
llenguatge, de comunicació, d'actitud... gràcies a la música? 

                     
11.- Podries posar-ne algun exemple? 
 
Podries posar-ne algun exemple? 
Balla de forma espontània  
Ha ampliat vocabulari 
Usa palabras en inglés de canciones que oye en inglés 
Recordar les coreografies i lletres amb 18 mesos. 
La música li ajuda a recordar accions rutinàries com rentar-se les mans, banyar-se, menjar, a 
dormir.... 
Sa tornat més sociable  
Balla amb coreografies de Cobi, em demana cançons que assòcia a animals (senyalant i movent el 
cap com si ballés) 
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Segueix les cançons que coneix de l'escola amb els corresponents gestos 
Imitacio, vocabulari, anticipacio 
Si sent musica s'acosta als musics i encara que no balli sempre es mostra molt menys vergonyosa i 
mes propera.  
Mou el cos ballant de forma molt lliure i crec que ha après molt català gràcies a les cançons de Cobi ( 
a casa es anglès i castellà) 
Ella nombra a en Martí molt sovint quan seny música  
Canta i balla de forma espontanea cançons que ha apres 
Balla i té més vocabulari 
Vocabulari, empatia, alegria, llengües, tranquil... 
De seguida que sona musica es posa a ballar content 
Davant d'un moment de crisis, cantar una cançó de l'escola fa que canvii el xip, se li passi la rabieta i 
cantem plegats. 
Cuando escucha una canción conocida lo informa, la asocia a un momento determinado y se siente 
realizada al poder reproducirla.  
Canta, abans no ho feia. A mesura que ha anat passant el curs ho ha fet amb més asodietat. 
Ha après noves paraules i a més motriument la música li motiva per fer moviments q segurament en 
condicions normals no faria 
Amb les cançons de "cul al terra" i "a recollir" ha entes q es l'hora de recollir i de seure de manera 
divertida i ja no li costa.  
Vocabulari més ampli, hàbits més fàcils de seguir a casa, coneixença de l'entorn,... 
Reconeixement d'instruments, extroversió i espontaneitat  
Li ha fet perdre la vergonya o timidesa, és mostra molt més comunicativa, espontània, amb més 
confiança amb ella mateixa. És mostra molt més alegre.  
Se pone a bailar espontáneamente cuando oye música rítmica (por ejemplo, en una tienda de ropa si 
me está acompañando) y se nota que lo vive!!  
Cuan escolta música hi vol anar i diu: Vull ballar.. 
Es calma molt quan li cantem. Reacciona a cada cançó amb moviments propis ja apresos. Es 
reconeix més facilment certes parts del seu cos si li cantem la cançó. 
Per exemple, de llenguatge. Li agrada molt inventar cançons, fa barreges de músiques i lletres i fa la 
seva pròpia cançó 
Sobre todo motriz al bailar o moverse con músicas o ritmos, y también los gestos o expresiones que 
hace al mismo tiempo. 
los movimientos son mucho más coordinados cuando canta a la vez que cuando intenta hacerlo 
pensando sólo en los trazos de manera aislada. Por ejemplo le cuesta bastante hacer una O ó un 
círculo con un bolígrafo, pero si canta a la vez una canción en la que se hacen círculos con las 
manos, lo dibuja perfectamente y sin darse ni cuenta.  
 
Tiene más conciencia del tiempo, de los ciclos y las repeticiones gracias a la música. Por ejemplo, si 
hacemos alguna actividad como que me ayude a sacar la vajilla del lavaplatos, lo hace 
acompasadamente... se da cuenta cuando ha acabado un grupo (por ej. cucharas) y siempre va 
tarareando con cierta cadencia. Creo que le ayuda a elaborar y estructurar la vida en sí, y tener 
mayor conocimiento del tiempo en general. 
Es posa de molt bon humor quan sent la música, ha apres algunes palaures, etc 
En nuestro caso, porque en casa hablamos francés, castellano y catalán. A través de la música y las 
letras de las canciones, refuerza su aprendizaje (él y nosotros!).  
Crec que la música la tranquil·litza, i acostuma a posar música pel seu compte i passar una bona 
estona escoltant-la i a vegades ballant. En general, crec que la música li aporta molts moments 
d'alegria. Cada dia s'adorm cantant cançons al llit, i això li ha donat més autonomia en aquest 
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moment del dia (abans requeria més el pare o la mare per adormir-se). També corregeix a l'adult de 
seguida si canta la cançó fora del patró que se li ha ensenyat (per tant crec que fomenta la memòria), 
però a la vegada és capaç d'improvisar lletres (i penso que això afavoreix la seva imaginació). A 
nivell de llenguatge crec que l'ha ajudat a fer frases complexes que d'altra manera seria més difícil 
que fes.  
hace las acciones de diferentes canciones cuando las canta en casa 
Recollir les joguines 
En el nostre cas, ens ha ajudat en la comunicació i adquisició del llenguatge. La relació d'objectes 
amb la música.  
Cada cop millora més les coreografies que es fan a l'escola i gracies a les cançons sap fer els 
números amb els dits de la ma 
Segueix les cançons que coneix de l'escola amb els corresponents gestos 
Li encanta agafar una guitarra petita que li vam comprar i ens fa classes de música.  
A vegades, agafa la guitarra i la toca pel plaer d'escoltar com sona.  
Li agrada escoltar cancons que ha sentir a l,escola, mostra interés pels instruments 
A l'hora de relacionar-se amb altres infants/adults 
Més domini del lleguatge, incorporació d coreografies sencilles sincronitzades amb diferents cançons, 
identificació i diferenciació d les emocions... 
Quan plora , amb una canço se li passa l' enfado 
 
12.- Creus que és important que, a aquesta edat, els infants puguin tenir classes de música 
a l'escola? Per què? 
Creus que és important que, a aquesta edat, els infants puguin tenir classes de música a l'escola? 
Per què? 
Molt, per aprendre llenguatge, millorar motricitat i relacionar-se més i millor amb més adults i nens, 
així com enriquir vincles familiars. 
Si, els fa apendre jugant 
Si, sobre todo en esta edad, la música enriquece mucho el lenguaje de los niños 
Només cal mirar-los la cara durant les classes de música. 
sí, la música és un dels complements més útils en l'aprenentatge dels nens i nenes. 
Si, per què és una manera d' apendre moltes coses de manera divertida 
Si porque atraves de la musica se puede trabajar de manera lúdica todas las capacidades cognitivas 
e intelectuales del niño.  
Si! Memoritzen, ballen, aprenen a entonar... Tot jugant aprenen molt, es sensibilitzen... I des de molt 
petits es una eina important de comunicacio 
Si. Considero que és essencial per el seu desenvolupament emocional, motriu i cognitiu.  
Molt important, el meu fill en gaudeix molt i a la vegada veiem q incoprpora la musica a la seves 
rutines com per anticipar, vocabulari, imitacio, ritme....ens ha encantat! 
Moltíssim pel tot el que s ha dit abans referent al seu desenvolupament i memòria. El nostre fill des 
que va nèixer ha respost als estímuls de la música amb molta alegria. Convençuts que és molt positiu 
per a ell. 
Si. Desenvolupa la seva noció corporal i autoestima. A mes millora el caràcter i tranquilitat 
Sí, perquè ajuda a en el seu desenvolupament motriu, el llenguatge i la memoria.A més a més, fer-ho 
en un ambient conegut i amb professor conegut fa que sigui tot molt fàcil 
És molt important perquè l'ajuda a relacionar-se i crec que potencia la memoria i la creativitat 
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Perquè descobreixen un nou llenguatge i emocions q els pot servir d'eina per moltes altres coses a la 
vida 
Si, a totes les edats, forma part de l'aprenentatge i facilita l'expressió corporal i verbal 
Indubtablement que si. La música estimula els sentits. Aprenen ritme i els acosta als instruments, que 
d'altra manera seria molt difícil.  
Porque sienta bases de armonía, ritmo, y despierta el sentido innato de moverse e intentar coordinar 
su cuerpo con el sonido. 
Com a jocs de memòria, ritme, motricitat  
La música els hi encanta, els ensenya i motiva  
Comunicacio, relacio amb els companys, expressio corporal, joc en grup, col.laboracio, estructuracio 
mental, memoria .... 
La música és innata a l'èsser humà. És un dels plaers que poden gaudir des del moment de la 
gestació i és molt influent en la seva evolució. La música és essencial per la vida i inseparable....què 
millor que fer-ne un bon ús de la mateixa? 
Molt, perquè els hi ajuda a desenvolupar-se, reforça memoria i els estimula molt  
Si, molt important. La música sempre hauria de formar part de la nostre vida. Per ajudar als petits en 
el seu desenvolupament emocional, per fer-los perdre les vergonyes, agafar més confiança en ells 
mateixos, per ajudar-los en el desenvolupament del llenguatge,..... 
Sí, más si en casa no es algo que tiene mucha importancia. Les permite desarrollar otras aptitudes y 
competencias muy importantes, más creativas, más libres (sensibilidad...) 
Per a integrar la música com una part important de la seva vida.. 
Sí. Perquè és una eina bàsica pel seu desenvolupament general i més concretament pel llenguatge i 
la memòria. 
Moltíssim. Hauria de ser obligatori. També que els pares passessin una estona amb els fills cantant 
cançons. Això crea un vincle molt especial i ajuda a establir aquests vincles de seguretat que 
necessiten els nens per després tenir curiositat per la vida. 
Si, muy importante. Como he detallado en la valoración, creo que les hace evolucionar y crecer 
mucho más y más rápido en el ámbito motriz, de comunicación..., y les permite hacerlo desde el 
juego, que es como deben crecer ahora, disfrutando. 
Sí. La música está en todo en la vida. La música es una manera de organizar el tiempo y el espacio 
en relación al sonido que es realmente útil para entender otras facetas de la vida. Si esto lo puede 
integrar a esta edad tan temprana, creo que le ayudará mucho en su vida de adulto.  
Sí! A part de que s'ho passan molt bé, el meu fil ha pogut desemvolpar ka habilitat de concentració 
Porque la música es compartir, la música integra, la música es aprender. 
Penso que és molt important perquè els ajuda a desenvolupar-se en diferents aspectes: fomenta 
l'atenció per cantar correctament la cançó proposada, la memòria, la motricitat (quan es balla o es 
toquen petits instruments), l'aprenentatge de sons diferents i del llenguatge, ajuda a canalitzar 
emocions, a formar part d'un grup i per tant cooperar, etc. Crec que és un llenguatge que ajudarà 
després -especialment si té continuïtat- a l'aprenentatge de moltes altres coses més enllà de la 
música (llengua, matemàtica, conceptes d'espai-temps, valors socials...). És important fer-ho en 
aquesta etapa 0-3 perquè els infants tenen molta capacitat d'aprendre coses noves. I més enllà 
d'això, la música té un valor molt important per si mateixa que és que dóna molts moments de 
felicitat. 
Creo que es una buena manera de desarrollar habilidades que de otra manera no lo haría 
Sí, per tot l'anterior 
Del tot. Cal oferir el màxim d'estímuls per desenvolupar les seves capacitats i habilitats.  
Mes enllà del que es la música a nivell auditiu i motriu la música es un canal que engloba moltes més 
coses que el llenguatge per si sol. Te un component emocional molt important i ens pot ajudar a 
definir estats d'ànim. Crec que es fonamental potenciar-lo desde ben petits 
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Si. Considero que és essencial per el seu desenvolupament emocional, motriu i cognitiu.  
Desenvolupament del ritme, ajuda desenvolupar a la memòria de forma lúdica i els fa més feliços.  
Pesque es divertit, aprenen jugant, comencen a familiarizarse amb la música per despres , de grans, 
tenir mes sensibilidad per les coses, que es quan cercanas que aproximen mes les clases de música. 
en aquesta edat i en totes, per totes les raons anteriors (desenvolupament motriu, de llenguatge, 
emocional, d'actitud... 
Bàsic. La música com a lleguatge i vehicle dexpressio d les persones ha d ser incorporat des del 
primer dia del nadó. La traçabilitat en els estudis musicals de la Cobi amb les escoles de la zona ho 
considero vital pel correcte desenvolupament de les actituds i aptituds de les nenes i nens. 
Si per un bon desenbolupament 
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C. Vídeos d’exemples 
 
Vídeo 1: 
 En Donís, un nen de 2 anys de l’EBM Cobi, cantant una de les cançons de 
més d’èxit de les classes de música 
 
Vídeo 2: 
 Un vídeo d’un moment d’una classe a l’EBM Cobi, pertanyent al projecte 
“Fem música” 
 
Vídeo 3: 
 Un tros d’una classe de ballmanetes, pertanyent al projecte “Música per 
nadons i per als més petitons” 
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D. Projecte educatiu Cobi 
 
L'EBM Cobi es troba situada al barri de la Vil·la Olímpica, al districte de Sant Martí. Va ser 
inaugurada a l'octubre de 2011. 
L'escola consta de nou grups situats en planta baixa amb sortida directa al pati i una gran sala 
comú interior (SUM). La SUM facilita desenvolupar una gran varietat de propostes educatives 
que permeten la relació i comunicació entre tots els infants del centre. 
El nostre projecte educatiu es basa en potenciar les capacitats de cada nen i de cada nena per a 
que cadascú pugui desenvolupar-se de manera equilibrada i global, en un ambient relaxat, 
tranquil i de confiança, on poder experimentar, descobrir i crear lliurement en un món de 
sensacions, emocions, estímuls i vivències. 
A l'escola donem molta importància al caràcter educatiu que tenen les tasques vinculades a la 
cura i a les necessitats bàsiques dels infants (alimentació, higiene, descans). Així mateix, posem 
especial atenció als moments significatius que es succeeixen al llarg de la jornada escolar: 
l'entrada i acollida dels infants i les seves famílies, el comiat, les activitats de joc en els diferents 
espais del centre, les festes i celebracions... 
L'adult és l'encarregat de posar a l'abast de l'infant tots els recursos necessaris per a que ell 
mateix sigui el protagonista del seus aprenentatges. Per tal de facilitar un aprenentatge global 
treballem al voltant de diferents projectes transversals: "La música", "L'hort d'en Pep i d'en 
Ramón", "Llum i foscor", "En Sant Jordi", "La biblioteca" o "L'aigua", per exemple. 
Durant el curs 2013/2014, juntament amb l'Escola de Música d'Àngels Cases (EMAC), portem a 
terme el projecte "Fem música". Considerem la música fonamental en aquesta primera etapa del 
sistema educatiu. Mitjançant unes activitats musicals, els infants poden gaudir, compartir, 
experimentar amb els sons dels instruments i amb les possibilitats que permet la seva veu i el 
seu cos. 
Considerem l'escola un espai de convivència amb les famílies. La comunicació és l'eina bàsica 
per dur a terme la nostra tasca educativa i és per això que facilitem un contacte diari entre els 
educadors/les educadores i els pares i mares. Aquesta quotidianitat, permet un traspàs 
d'informació immediat, que es complementa amb altres situacions d'intercanvi més formals com: 

● Reunions de grup classe per parlar sobre les característiques dels infants pròpies de 
l'edat i presentar el projecte del curs. 

● Entrevistes individuals: abans de començar el curs i durant el segon trimestre (també 
es poden fer en qualsevol moment que es consideri necessari). 

● Informes escrits que s'entreguen a final de curs. 
L'AFA (Associació de famílies d'alumnes) de l'EBM Cobi és una entitat clau en la col·laboració 
que s'estableix entre l'escola i les famílies que la formen. La seva funció és vehicular i donar 
forma a les propostes pensades per la comunitat educativa (festes i celebracions d'escola, 
col·laboració en projectes, tallers, xerrades, entre d'altres). 
La tasca educativa de l'escola, compartida amb les famílies, està estretament vinculada amb 
l'entorn i, per això, participem, juntament amb les escoles bressol del districte, en la Xarxa 0-3 
Sant Martí. 
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