
 
3. Abandonaments registrats segons informació de la Gestió Acadèmica de la Facultat 
de Ciències de l'Educació (dades: novembre 2008) 
 
El seguiment personalitzat dels 148 casos estudiats, matriculats a la titulació entre el 2004-05 i 
el 2006-07 és de 46 casos dabandonament, segons ens mostra la gràfica 2. 
Aquesta xifra inclou els casos d'abandonament de la promoció 2006-07 registrats des de la 
Facultat a partir de les llistes d'alumnes matriculats que van lliurar la fitxa de dades inicials. 
Aquesta promoció, tot i que encara no ha completat els 3 anys de la seva formació, està 
resultant ser una de les que presenta la taxa d'abandonaments més alta. 
 

 
Gràfica 2  Abandonaments detectats entre els 148 casos estudiats 



2. Actualització de dades  

 
El novembre del 2008, a punt de tancar el projecte MQD 2006, es van demanar novament 
dades sobre els cursos més recents  
Segons la informació facilitada per l'OGID2 a finals de novembre de 2008, les dades 
d'abandonament a 1r curs són les següents,: 
 

ESTUDI cohort 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
nombre d'alumnes que 

abandonen 10 8 12 11 5 * 
taxa d'abandonament 19% 15% 26% 22% 10% * 

Taula 2  Abandonament a 1r curs a la titulació de MEM-UAB, de 01-02 a 06-07 
 
Les dades d'abandonament totals són: 
 

ESTUDI cohort 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
nombre d'alumnes nous 54 52 46 50 52 52 
nombre d'alumnes que 

abandonen 10 8 12 11 5 * 
taxa d'abandonament 19% 15% 26% 22% 10% * 

Taula 3  Abandonaments totals a la titulació de MEM-UAB, de 01-02 a 06-07 
 
* Des l'OGIC no es disposa encara de les dades definitives sobre el total d'abandonaments 
corresponents als estudiants de nou ingrés el curs 2006-07 ja que actualment estan cursant el 
3r curs.  
 
 

                                                     
2 OGID: Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació. Substitueix l'OEGI i 
desenvolupa unes funcions similars. 



Resum dades OEGI/OGID/Facultat CCEd 

1. Dades de febrer 2006 

 
Les dades facilitades per l'OEGI1 el mes de febrer del 2006 van il·lustrar sense cap mena de 
dubte que la problemática detectada en els estudis anteriors es mantenia.  
Segons el criteri de l'OEGI, la taxa d'abandonament es calcula tenint en conte els alumnes que 
es matriculen i els que abandonen en el curs. S'entén per abandonament l'alumne que es 
matricula un curs i no ho fa en els dos posteriors. 
Les dades sobre el percentatge d'alumnes que havien abandonat els estudis de Mestre-
Educació musical els 4 anys compresos entre el 2000-01 i el 2003-04 eren les següents: 
 
  TITULACIÓ 00/01 01/02 02/03 03/04 
111 Mestre Educació Musical (Pla 1992) 22,59% 23,03% 24,32% 23,99% 

Taula 1  Percentatge d'abandonament MEM-UAB, de 00-01 a 03-04 
 
 
L'OEGI també ens va facilitar les dades d'abandonaments de les altres titulacions de Mestre 
impartides a UAB, la qual cosa va permetre establir la comparació entre les sis titulacions: 
 

 
Gràfica 1  Percentatge d'abandonaments a les titulacions de Mestre impartides a la UAB 

 
La gràfica ens mostra com, entre els cursos 2000-01 i 03-04, la titulació d’Educació musical 
manté un alt índex d’abandonaments, superior al 20%. (22,59% el curs 2000-01; 23,03% el 
curs 01/02; 24,32% el curs 02/03; 23,99% el curs 03/04). Lluny doncs de millorar la tendència, 
els darrers anys s’ha incrementat el nombre d’estudiants que deixa aquest estudis. 
Amb uns percentatges similars, tot i que lleugerament inferiors, es troba la titulació de Llengua 
estrangera (al voltant del 20%): es pot aventurar el pensar que aquesta titulació comparteix 
amb la de MEM una problemàtica comú, pel fet que requereix un alt grau de competència 
lingüística en anglès, de la mateixa manera que cal un alt grau de competència en música per 
esdevenir mestre de música.  
La titulació amb la taxa més baixa és la d’educació infantil (no tenim dades que ens permetin 
formular cap hipòtesi sobre aquest fet) mentre que en totes les altres la taxa es situa al voltant 
del 15%.  
 
 
 

                                                     
1 OEGI: Oficina d'Estudis i Gestió de la Informació 



Reconèixer intervals melòdics – tots 
Reconèixer intervals harmònics - tots   
Escoltar i desplegar acords Majors i menors en EF, 1a. i 2a. 
Reconèixer acords Majors i menors en EF, 1a. i 2a. 
Escoltar i reconèixer melodies de 4p. 
Escoltar i cantar la segona veu d’una polifonia 
Reconèixer polifonies 
Fer el qüestionari d’intervals-4 
Fer el qüestionari d’acords-4 
Fer el qüestionari de polifonies-4 
Omplenar el diari 
 
Prova final 
Respondre el qüestionari inicial: 

Prova no presencial de reconeixement de ritmes, intervals, acords, polifonies 
 
 



Reconèixer intervals harmònics de 4a. 5a. (justes) i 4aug/5dism 
Escoltar i desplegar acords Majors i menors en EF, 1a. i 2a. 
Reconèixer acords Majors i menors en EF, 1a. i 2a. 
Escoltar i reconèixer melodies de 4p. 
Escoltar i cantar la segona veu d’una polifonia 
Reconèixer polifonies 
Omplenar el diari 
 
Sessió – 9 (14-20/5/07) 
Escoltar i cantar intervals de 4a. 5a. i 8a. (justes) i 4aug/5dism 
Reconèixer intervals melòdics de 4a. 5a. i 8a. (j) i 4aug/5dism 
Reconèixer intervals harmònics de 4a. 5a. i 8a. (j) i 4aug/5dism 
Escoltar i desplegar acords Majors i menors en EF, 1a. i 2a. 
Reconèixer acords Majors i menors en EF, 1a. i 2a. 
Escoltar i reconèixer melodies de 4p. 
Escoltar i cantar la segona veu d’una polifonia 
Reconèixer polifonies 
Fer el qüestionari d’intervals-3 
Fer el qüestionari d’acords-3 
Fer el qüestionari de polifonies-3 
Omplenar el diari 
 
Sessió – 10 (21-27/5/07) 
Escoltar i cantar intervals de 2a. 3a. 6a. i 7a. (M i m) 
Reconèixer intervals melòdics de 2a. 3a. 6a. i 7a. (M i m) 
Reconèixer intervals harmònics de 2a. 3a. 6a. i 7a. (M i m) 
Escoltar i desplegar acords Majors i menors en EF, 1a. i 2a. 
Reconèixer acords Majors i menors en EF, 1a. i 2a. 
Escoltar i reconèixer melodies de 4p. 
Escoltar i cantar la segona veu d’una polifonia 
Reconèixer polifonies 
Omplenar el diari 
 
Sessió – 11 (28-3/6/07) 
Escoltar i cantar intervals - tots 
Reconèixer intervals melòdics – tots 
Reconèixer intervals harmònics - tots   
Escoltar i desplegar acords Majors i menors en EF, 1a. i 2a. 
Reconèixer acords Majors i menors en EF, 1a. i 2a. 
Escoltar i reconèixer melodies de 4p. 
Escoltar i cantar la segona veu d’una polifonia 
Reconèixer polifonies 
Omplenar el diari 
 
Sessió – 12 (4-10/6/07) 
Escoltar i cantar intervals - tots 



Escoltar i desplegar acords Majors i menors en 2a. 
Reconèixer acords Majors i menors en 2a. 
Escoltar i reconèixer melodies de 4p. 
Escoltar i cantar la segona veu d’una polifonia 
Reconèixer polifonies 
Omplenar el diari 
 
Sessió – 5 (16-22/4/07) 
Escoltar i cantar intervals de 7a. (M i m) 
Reconèixer intervals melòdics de 7a. (M i m) 
Reconèixer intervals harmònics de 7a. (M i m)  
Escoltar i desplegar acords Majors i menors en EF i 2a. 
Reconèixer acords Majors i menors en EF i 2a. 
Escoltar i reconèixer melodies de 4p. 
Escoltar i cantar la segona veu d’una polifonia 
Reconèixer polifonies 
Omplenar el diari 
 
Sessió – 6 (23-29/4/07) 
Escoltar i cantar intervals de 2a. 7a. (M i m) 
Reconèixer intervals melòdics de 2a. i 7a. (M i m) 
Reconèixer intervals harmònics de 2a. i 7a. (M i m) 
Escoltar i desplegar acords Majors i menors en EF i 2a. 
Reconèixer acords Majors i menors en EF i 2a. 
Escoltar i reconèixer melodies de 4p. 
Escoltar i cantar la segona veu d’una polifonia 
Reconèixer polifonies 
Fer el qüestionari d’intervals-2 
Fer el qüestionari d’acords-2 
Fer el qüestionari de polifonies-2 
Omplenar el diari 
 
Sessió – 7 (30-6/5/07) 
Escoltar i cantar intervals de 4a. 5a. i 8a. (justes) 
Reconèixer intervals melòdics de 4a. 5a. i 8a. (justes) 
Reconèixer intervals harmònics de 4a. 5a. i 8a. (justes) 
Escoltar i desplegar acords Majors i menors en 1a. i 2a. 
Reconèixer acords Majors i menors en 1a. i 2a. 
Escoltar i reconèixer melodies de 4p. 
Escoltar i cantar la segona veu d’una polifonia 
Reconèixer polifonies 
Omplenar el diari 
 
Sessió – 8 (7-13/5/07) 
Escoltar i cantar intervals de 4a. 5a. (justes) i 4aug/5dism 
Reconèixer intervals melòdics de 4a. 5a. (justes) i 4aug/5dism 



Suport a alumnes amb dificultats 
 
Prova inicial 
Respondre el qüestionari inicial: 

Prova no presencial de reconeixement de ritmes, intervals, acords, polifonies 
 
Sessió – 1 (12-18/3/07) 
Escoltar i cantar intervals de 3a. (M i m) 
Reconèixer intervals melòdics de 3a. (M i m) 
Reconèixer intervals harmònics de 3a. (M i m) 
Escoltar i desplegar acords Majors i menors en EF 
Reconèixer acords Majors i menors en EF 
Escoltar i cantar la segona veu d’una polifonia 
Reconèixer polifonies 
Omplenar el diari 
 
Sessió – 2 (19-25/3/07) 
Escoltar i cantar intervals de 6a. (M i m) 
Reconèixer intervals melòdics de 6a. (M i m) 
Reconèixer intervals harmònics de 6a. (M i m) 
Escoltar i desplegar acords Majors i menors en 1a. 
Reconèixer acords Majors i menors en 1a. 
Escoltar i reconèixer melodies de 4p. 
Escoltar i cantar la segona veu d’una polifonia 
Reconèixer polifonies 
Omplenar el diari 
 
Sessió – 3 (26-1/4/07) 
Escoltar i cantar intervals de 3a. 6a. (M i m) 
Reconèixer intervals melòdics de 3a. i 6a. (M i m) 
Reconèixer intervals harmònics de 3a. i 6a. (M i m) 
Escoltar i desplegar acords Majors i menors en EF i 1a. 
Reconèixer acords Majors i menors en EF i 1a. 
Escoltar i reconèixer melodies de 4p. 
Escoltar i cantar la segona veu d’una polifonia 
Reconèixer polifonies 
Fer el qüestionari d’intervals melòdics - 1 (3a. i 6a. Majors i menors) 
Fer el qüestionari d’intervals harmònics - 1 (3a. i 6a. Majors i menors) 
Fer el qüestionari d’acords – 1 (Majors i menors en EF i 1a.)  
Fer el qüestionari de polifonies-1 ¿????? 
Omplenar el diari 
 
Sessió – 4 (9-15/4/07) 
Escoltar i cantar intervals de 2a. (M i m) 
Reconèixer intervals melòdics de 2a. (M i m) 
Reconèixer intervals harmònics de 2a. (M i m) 



 
Prova final curs 2007-08 
 

 
 
 
 



Prova inicial curs 2007-08 
 
 



Prova final curs 2006-07 
 

 
 



Prova inicial curs 2006-07 
 

 



Pantalla de reconeixement d’acords 

 
 
Pantalla de reconeixement de polifonies 

 



Pantalla de reconeixement d’intervals melòdics 

 
 
Pantalla de reconeixement d’intervals harmònics 

 
 



Pantalla inicial 

 
 
Pantalla de comprovació del so i reconeixement ritmic 

 
 



Qüestionari de nivell auditiu 
 
El qüestionari consta de les següents parts: 

• Dades i característiques dels alumnes 
• Comprovació tècnica del nivell de so per fer el qüestionari 
• Identificació un ritme entre tres (només s’ecolta una sola vegada) 
• Reconeixement de quatre intervals melòdis (es poden escoltar dues vegades) 
• Reconeixement de quatre intervals harmònics (es poden escoltar dues vegades) 
• Reconeixement de quatre acords  (es poden escoltar dues vegades) 
• Identificar una polifonia entre quatre (només s’ecolta una sola vegada) 

 
Aquest qüestionari es va realitzar sempre on line i automàticament envia el resultat final 
de cada alumne per poder-ne extreure les dades d’estudi corresponent. 
 



 



Puntuació del qüestionari de nivell auditiu del curs 2007-08 
 
 

 



 
 
 
 
Resultats de les proves de nivell auditiu als alumnes de 1r. en els cursos 2006-08 
 
 
 
Puntuació del qüestionari de nivell auditiu del curs 2006-07 

Resultats resum nivell auditiu

1Curs:

21Ritme

29Inter1m

28Inter2m

19Inter3m

25Inter4m

8Inter1h

17Inter2h

10Inter3h

10Inter4h

5Acord1

11Acord2

4Acord3

12Acord4
18Polifonia1

18Polifonia2

4,6134Total alumnes:

61,76

Intervals melòdics Intervals harmònics

Acords Ritme

Polifonies

85,29

82,35

55,88

73,53

23,53

50,00

29,41

29,41

14,71

32,35

11,76

35,29
52,94

52,94

Puntuació alumnes:

 
 
 



Z 1 1 
A1 1 2 
B1 1 2 
C1 1 2 
D1 2 4 
E1 1 2 
F1 2 2 
G1 4 4 
H1 1 2 
I1 4 3 
J1 3 3 
K1 1 2 
L1 2 3 
M1 3 2 
N1 3 3 
O1 4 4 
   
41 2,63 3,00 

 



Resultats de les proves orals (curs 07-08) 
 
Es van valorar les proves amb els següents criteris de puntuació: 
 
Prova de melodia 

Sense afinar 1 
Poc afinada 2 
Bastant afinada 3 
Molt afinada 4 

 
 
 
Prova de ritme 

Sense precisió rítmica 1 
Poca precisió rítmica 2 
Bastanta precisió rítmica 3 
Molta precisió rítmica 4 

 
 
Els resultats dels 41 alumnes que van fer la prova oral són els següents: 
Nom Melodia Ritme 
A 4 5 
B 4 4 
C 4 2 
D 1 3 
E 4 4 
F 1 1 
G 4 4 
H 3 2 
I 2 4 
J 2 2 
K 3 4 
L 2 2 
M 3 3 
N 3 4 
O 4 4 
P 3 4 
Q 1 4 
R 2 3 
S 4 4 
T 3 2 
U 4 4 
V 2 2 
W 4 4 
X 4 4 
Y 3 3 





Data: 

 
7. FORMACIÓ MUSICAL / estudis reglats 

LOGSE       Pla 66        

Llenguatge musical   Nivell més alt aprovat  actualment, cursant    curs 
Instrument principal ………………………………. 

Nivell més alt aprovat   actualment, cursant   curs 
Segon instrument ………………………………. 

Nivell més alt aprovat   actualment, cursant   curs 
Altres estudis d’instrument…………………………………………………. 

Harmonia (pla 66) Nivell més alt aprovat   actualment, cursant   curs 
Altres matèries cursades …………………………………………………. 
 

8. FORMACIÓ MUSICAL / estudis no reglats 

Nivell de lectura musical…………………………………………………………… 
Pràctica de l’instrument……………………………………………………………. 
Altres…………………………………………………………………………………. 
 
Observacions sobre la formació musical 

 

 

9. PRÀCTICA MUSICAL 

Com a membre d’una coral, durant …… anys 
Com a membre d’un grup instrumental, durant …… anys  
Tipus de grup instrumental ………………………………… 
Altres …………………………………………. 
Temps setmanal aproximat dedicat a l’estudi de la música (hores lectives + estudi)……... 
Temps setmanal aproximat dedicat a la pràctica de la música……… 
 

10. CURSOS DE FORMACIÓ EN PEDAGOGIA MUSICAL  
(indicar-ne un màxim de 5, els que es considerin més rellevants) 

Matèria del curs Institució Durada (en h.) 
   

   

   

   

   

 



TITULACIÓ d’EDUCACIÓ MUSICAL 
Facultat de Ciències de l’Educació - UAB - Curs 2004-2005 

 

 
1. DADES PERSONALS 
Nom i cognoms…………………………………..Data de naixement  ………… mes/any 

Nascut/da a (població) …………………   
Població de residència durant el curs ………………. 
E-mail…………………………………………… Tel…………………………………… 
 
2. ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
Batxillerat     modalitat……………………… 
FP2      MF3    CFGS    especialitat ……………………………….. 
Prova majors 25 anys      Titulació universitària    
Opció preinscripció           1ª     2ª     altres (especificar) …… 
Nota accés………….   Primera matrícula a la titulació   sí    no  
 
3. ESTUDIS SUPERIORS REALITZATS 

Diplomat, llicenciat, professor, etc. en/de …………………………………. Any….. 
Centre (universitat, conservatori) …………………………………………………… 
Estudis cursats (sense obtenció de titulació)…………………………………………. 
 
4. EXPERIÈNCIA en relació al món educatiu 

Treball amb nens i nenes 
entre 0 i 3 anys     durant … anys  entre 3 i 6 anys     durant … anys 
entre 6 i 12 anys   durant … anys  entre …i …anys   durant … anys 
 
Tipus de treball 
Monitor esplai      Menjador escolar      Cangur     
Coral infantil      Classes particulars   (indicar matèria/es)………………… 
Altres……………………………………………………………………………………….. 
 
5. OCUPACIÓ ACTUAL  

Tipus de treball durant el curs 2004-05  …………………………..Hores/setmana……. 
 

6. MOTIVACIÓ BÀSICA per a l’elecció de la Titulació d’Ed. Musical 
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Perfil de l'alumnat de la Titulació de Mestre de Primària- 
Especialitat d'Educació Musical: 2004-05, 2005-06, 2006-07 

 
 
Les dades utilitzades per a l'elaboració d'aquest estudi han estat obtingudes el 
mes setembre de l'any de la primera matrícula a la tituació, o sigui al setembre 
04, setembre 05 i setembre 06.  
L'eina per a l'obtenció de les dades va ser un qüestionari (Annex 1) que es 
lliurava als estudiants el primer dia d'activitats lectives i es recollia al llarg de les 
dues primeres setmanes de curs. 
 
I. Fitxa tècnica 

Població:  
Estudiants de nou ingrés a la titulació de Mestre de Primària, especialitat 
d'Educació Musical (des d'ara MEM) de la UAB, corresponents al període 2004 
– 2007. 
Mostra:  
148 estudiants van entregar la fitxa amb les dades personals dels 154 
matriculats, segons les dades facilitades per l'OGID1 per a aquest període. La 
seva distribució per cursos s’indica a la taula següent: 
 
  Curs inici   Percentatje Percentatje 
 Freqüència Percentatje vàlid acumulat 
Vàlids 04-05  48 32,4 32,4 32,4 
 05-06  51 34,5 34,5 66,9 
 06-07  49 33,1 33,1 100,0 
 Total  148 100,0 100,0  

Taula 1  Alumnes matriculats (2004 - 2006) dels que es disposa de dades personals 

 
 
 
II. Descripció de les principals variables personals 

1.- Gènere 

La distribució en funció del gènere es decanta clarament per les dones que, 
amb un 78,91%, depassa significativament al grup dels homes que representen 
una mica més de la cinquena part del total (21,09%). (Gràfica 1) 
 

                                            
1 OGID (Oficina d’Estudis i Gestió de la Informació). UAB. Dades: novembre 2008.  



 2 

 
Gràfica 1  Distribució per gènere 

 
2.- Edat a l’inici dels estudis 

Si ens fixem en l’edat que tenien els estudiants quan van accedir a la titulació 
de MEM, podem observar com la gran majoria es trobaven en edats compreses 
entre els 18 i els 25 anys (81,25%). Més de la meitat de la població (60,16%) 
ho van fer en el que es pot considerar l’edat estàndard per accedir a la 
universitat, és a dir entre els 18 i els 20 anys. (Gràfica 2) 
 

 
Gràfica 2  Edat a l'inici dels estudis 
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3.- Accés a la titulació de Mestre de Música 

Els estudiants han accedit a la universitat majoritàriament a partir del Batxillerat 
(67,87%) i específicament del Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials 
(27,97%) mentre que només un 1,4 % han cursat el Batxillerat d'Arts2. Una 
cinquena part (19,58%) han accedit als estudis des d’alguna de les 
especialitats dels Cicles Formatius de Grau Superior (FP), prop d'una desena 
part (9,09%) amb una titulació universitària prèvia, mentre que esdevé simbòlic 
(3,5%) els que ho han fet a partir de les proves per a més grans de vint-i-cinc 
anys. (Gràfica 3) 
 

 
Gràfica 3  Via d'accés a la universitat 

 
4.- Opció d’accés a la Titulació de MEM 

Tot i que ens trobem que hi ha un nombre d’estudiants que no respongueren a 
aquesta pregunta (31), la distribució es decanta majoritàriament pels que van 
sol·licitar la titulació en primera opció, que representa el 89,2% sobre els 117 
que sí la contestaren. (Gràfica 4)  

                                            
2 Cal tenir en compte que el contignut del Batxillerat d’Arts està centrat, fonamentalment, en 
l’àmbit de les Arts Visuals i Plàstiques. 
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Gràfica 4  Distribució segons la opció de pre-inscripció 

 
5.- Nota d’accés 

La nota d’accés dels estudiants es pot considerar alta i homogènia, si atenem a 
les dades següents: 
 

Procedents de Batxillerat (qualsevol modalitat) 
    Mitjana 7,03 
    Desviació típica 0,69 
Procedents de CFGS  
    Mitjana 7,81 
    Desviació típica 0,48 

Taula 2  Mitjana de les notes d'accés 

 
6.- Experiència en l’àmbit educatiu 

Quasi bé les tres quartes parts dels estudiants (72,6%) diuen que, d’una 
manera o altra, han tingut o tenen algun tipus d’experiència en l’àmbit educatiu. 
Aquesta experiència inclou pràctiques molt diverses, com per exemple monitors 
d'esplai, de menjador escolar a professors de classes particulars. (Gràfica 5) 
 

 
Gràfica 5  Experiència en l'àmbit educatiu 
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7.- Experiència docent en l'àmbit musical 

El resultat més significatiu és que una mica més de dos terços dels estudiants 
(69,66%) no tenen cap experiència en aquest àmbit. Ara bé, tres estudiants 
dels 148 manifesten estar fent classes de música en l'ensenyament reglat. Vuit 
fan de directors de cors infantils. Quasi bé la quarta part dels estudiants 
(22,76%) es dediquen d’una o altra manera a fer classes particulars. (Gràfica 6) 
 

 
Gràfica 6  Experiència docent en l'àmbit musical 

 
8.- Hores setmanals d’ocupació laboral 

Una mica més de la meitat dels estudiants (54,1%) manifesten que, en el 
moment actual, tenen algun tipus d’ocupació que majoritàriament es concreta 
en més de 6 hores setmanals. Una bona part dels estudiants que compaginen 
vida laboral i estudis(14,38%) treballen més de 15 hores a la setmana. (Gràfica 
7) 

 
Gràfica 7  Hores setmanals d'ocupació laboral 
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9.- Simultaneïtat estudis universitaris i estudis musicals 

Setanta dos estudiants (57,14%) continuaven estudiant música en el moment 
de de demanar les dades inicials, és a dir, simultanejaven els seus estudis 
musicals amb els estudis a la universitat . (Gràfica 8) 
 

 

Gràfica 8  Estudien música mentre cursen els estudis universitaris 

 
 
III. Descripció de les principals variables relatives a la formació 
musical 

10.- Estudis reglats de música 

Tres quartes parts dels estudiants (75,18%) segueixen o han seguit estudis 
reglats de música, dels que més de la meitat (58,39%) ho han fet seguint el pla 
d'estudis establert per la LOGSE. (Gràfica 9) 
 

 
Gràfica 9  Estudis reglats de música 
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11. Estudis de llenguatge musical 

Dues terceres parts dels estudiants, 100 sobre el total de la mostra, es 
trobaven cursant algun curs reglat de Llenguatge musical en escoles de música 
o conservatoris. D’aquests, un 80% cursaven algun dels nivells del Grau mig. 
(Gràfica 10). 
 

 
Gràfica 10  Estudis de llenguatge musical 

 
12.- Nivell d'estudis d'un primer instrument 

La major part del estudiants que declararen estar aprenent un primer 
instrument (71,42%) estaven cursant algun dels nivells de Grau mig. (Gràfica 
11) 
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Gràfica 11  Nivell d'estudis d'un primer instrument 

 
13-.- Nivell d'estudis d'un segon instrument 

Quasi el 40% d'estudiants, 44 dels 148, estudiaven un segon instrument, ja 
sigui en nivells del Grau elemental (11,4%), ja sigui en el Grau mig (27,19%). 
(Gràfica 12) 
 

 
Gràfica 12  Nivell d'estudis d'un segon instrument 
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14.- Estudis de piano 

Una mica més de la tercera part dels estudiants (36,88%) no havia estudiat mai 
piano3, ja sigui perquè no seguien estudis musicals o bé estudiaven altre/s 
instrument/s. 
Així doncs, un alt percentatge dels estudiants de la població explorada 
(63,12%) tenen el piano com a instrument principal o com a segon instrument 
en els seus estudis de música (Gràfica 13). 

 
Gràfica 13  Nivell d'estudis de piano 

 
15.- Estudis d’harmonia 

Seixanta set estudiants (52,76%) manifestaren que estaven fent estudis 
d’harmonia. (Gràfica 14) 
Cal matisar, però, aquesta dada, ja que els estudiants que cursen estudis en el 
Pla Logse treballen continguts relacionats amb el desenvolupament de l'oïda 
harmònica en els mateixos cursos de llenguatge musical.4 
 

                                            
3 Aquesta dada és especialment rellevant perquè a 3r curs, a l'assignatura denominada 
"Formació Instrumental", tots els d'estudiants han de servir-se del piano per poder realitzar un 
acompanyament harmònic a una melodia. Durant les primeres classes de 1r s'adverteix 
d'aquest requisit i s'ha habiltat un espai amb 3 teclats per facilitar l'estudi a aquells estudiants 
que ho necessitin. 
4 Tal com es va demanar la informació, no és possible discernir si consideren que els seus 
coneixements d'harmonia els han obtingut en cursos específics o bé en els mateixos cursos de 
llenguatge musical. 
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Gràfica 14  Estudis d'harmonia 

 
16.- Estudis en centres no reglats (escoles privades de música) 

Un nombre considerable dels estudiants (39,3%) estava duent a terme estudis 
en escoles privades de música. Hi cursaven llenguatge musical (25,7%), 
estaven treballant un instrument (10%) o bé feien alhora llenguatge i 
instrument (3,6%). (Gràfica 15) 
 

 
Gràfica 15  Estudis de música en centres no reglats 
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IV. Participació en altres activitats i dedicació a l'estudi i la 
pràctica musicals  

17.- Membre d’una coral 

Més de les dues terceres parts dels estudiants (68,35%) formaven part activa 
d’una coral. (Gràfica 16) 

 

 
Gràfica 16  Estudiants membres d'un grup coral 

 
18.- Membre d’un grup musical 

Igualment, un nombre elevat d’estudiants (62,33%) manifestaren la seva 
participació en algun tipus de grup musical. (Gràfica 17) 

 
Gràfica 17  Estudiants membres d'un grup musical 
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19.- Temps de dedicació a l’estudi de la música 

El temps de dedicació a l’estudi de la música es refereix al nombre d’hores 
setmanals que cada estudiant va declarar que dedicava a la seva formació en 
llenguatge musical, i/o harmonia i/o instrument, a més d'altres assignatures no 
compatibilitzades (per exemple cant coral). En quedaven excloses les hores 
lectives cursades al centre d'educació musical.  
Així doncs, si observem els estadístics corresponents al promig veiem que els 
estudiants de la població observada hi dediquen quasi bé set hores i mitja a la 
setmana. Cal destacar però, que la desviació típica de 5,85 ens indicaria que el 
68% dels 91 estudiants que contestaren aquesta pregunta, 62 hi dedicarien 
entre 1,63 i 13,33 hores setmanals. 

 
Taula 3  Temps mitjà de dedicació a l'estudi de la música 

 
Si ens fixem en el que presenta la Gràfica 18, podem veure la confirmació del 
que acabem de dir més amunt.  
 

 
Gràfica 18  Hores setmanals d'estudi 

 
20.- Temps de dedicació a la pràctica musical 

Entenem per pràctica musical el temps dedicat a la interpretació o la 
improvisació de música vocal i/o instrumental, individualment o en grup. 
S'exclou, per tant, el temps que es considera d'estudi, això és el temps de 
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preparació tècnica, de repetició d'exercicis o fragments, de lectura de noves 
partitures, etc.  
Si ens fixem en els estadístics resultants de la Taula 5, veiem com el temps de 
dedicació en hores setmanals a la pràctica de la música presenta una mitjana 
de 6,49 i una desviació de 4,68. Això ens indica que dels 100 estudiants que 
precisaren la seva dedicació a la pràctica musical, 68 hi dedicarien entre un 
mínim de 1,31 i un màxim de 11,17 hores setmanals. 

 

 
Taula 4  Temps mitjà de dedicació a la pràctica de música 

 
Si bé aquests 68 estudiants representen una mica més de les dues terceres 
parts del total, podríem afirmar que el 67% estaria dedicant entre 3 i 10 hores a 
la setmana a la pràctica musical. (Gràfica 19) 

 

 
Gràfica 19  Temps de dedicació setmanal a la pràctica musical 
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Creuament de la variable “abandonament d’estudis” amb les 
variables: 
 

• GÈNERE: 
 
 

   gènere Total 
home dona 

abandonament 
estudis 

no Recompte 22 79 101 
% d’abandonament 
estudis 

21,8% 78,2% 100,0% 

% de gènere 71,0% 68,1% 68,7% 
si Recompte 9 37 46 

% d’abandonament 
estudis 

19,6% 80,4% 100,0% 

% de gènere 29,0% 31,9% 31,3% 
Total Recompte 31 116 147 

% d’abandonament 
estudis 

21,1% 78,9% 100,0% 

% de gènere 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Taula de contingència abandonament estudis x gènere 
 
Si ens fixem en el gènere en relació a l’abandonament, podem observar com, 
relativament, hi ha un diferencial de 2,9 punts percentuals de les dones (31,9%) sobre els 
homes (29%) que, a efectes estadístics, es pot considerar equivalent. 
 
 

• L'EDAT A L'INICI 
 
 

 edat a l'inici Total 

18 a 20 
anys 

21 a 25 
anys 

26 a 35 
anys 

36 anys 
o més 

18 a 20 
anys 

abandonament 
estudis  

no Recompte 62 21 12 5 100 

% d’abandonament 
estudis 

62,0% 21,0% 12,0% 5,0% 100,0% 

% de edat a l'inici 72,9% 63,6% 60,0% 62,5% 68,5% 

si Recompte 23 12 8 3 46 

% d’abandonament 
estudis 

50,0% 26,1% 17,4% 6,5% 100,0% 

% de edat a l'inici 27,1% 36,4% 40,0% 37,5% 31,5% 

Total  Recompte 85 33 20 8 146 

% d’abandonament 
estudis 

58,2% 22,6% 13,7% 5,5% 100,0% 

% de edat a l'inici 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Taula de contingència abandonament estudis x edat a l'inici 

 
El major abandonament dels estudis de la titulació de mestre de música es 
produeix entre els menors de 20 anys (50%) que, juntament amb la franja de 21 a 
25 anys (26,1%), superen el 75% del total d’aquests casos. 



• LA VIA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT  
 
 

    via d'accés a la universitat Total 
Batxillerat FP altres 

abandonament 
estudis 

no Recompte 74 14 10 98 
% d’abandonament 
estudis 

75,5% 14,3% 10,2% 100,0% 

% de via d'accés a la 
universitat 

76,3% 50,0% 55,6% 68,5% 

si Recompte 23 14 8 45 
% d’abandonament 
estudis 

51,1% 31,1% 17,8% 100,0% 

% de via d'accés a la 
universitat 

23,7% 50,0% 44,4% 31,5% 

Total Recompte 97 28 18 143 
% d’abandonament 
estudis 

67,8% 19,6% 12,6% 100,0% 

% de via d'accés a la 
universitat 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Taula de contingència abandonament estudis x via d'accés a la universitat 

 
El major nombre d’abandonaments dels estudis corresponen als estudiants que 
han accedit via batxillerats, que representa el 50% dins la seva categoria; i els que 
han accedit per la via d’altres estudis universitaris o majors de 25 anys, que 
suposen el 44,4% dins la seva categoria. 
 

• L’OPCIÓ D'ACCÉS A LA TITULACIÓ 
 
 
    opció Total 

1 2 3 4 5 6 7 

abandoname
nt estudis 

no Recompte 77 2 1 1 0 0 1 82 

% 
d’abandonament 
estudis 

93,9% 2,4% 1,2% 1,2% ,0% ,0% 1,2% 100,0% 

% d’opció 79,4% 28,6% 33,3% 20,0% ,0% ,0% 50,0% 70,1% 

si Recompte 20 5 2 4 2 1 1 35 

% 
d’abandonament 
estudis 

57,1% 14,3% 5,7% 11,4% 5,7% 2,9% 2,9% 100,0% 

% d’opció 20,6% 71,4% 66,7% 80,0% 100,0% 100,0% 50,0% 29,9% 

Total Recompte 97 7 3 5 2 1 2 117 

% 
d’abandonament 
estudis 

82,9% 6,0% 2,6% 4,3% 1,7% ,9% 1,7% 100,0% 

% d’opció 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Taula de contingència abandonament estudis x opció d’accés a la titulació 

 
La distribució de les proporcions d’abandonament va augmentant a mida que 
l’opció d’accés a la titulació és més elevada, tot i que a partir de la segona opció el 
nombre de casos pateix un descens espectacular, atès que el 82,9% de la mostra 
es concentra en els que hi ha accedit en primera opció. Entre aquests últims, la 
proporció d’abandonaments representa el 20,6%. 
 



• ELS CURSOS DE LLENGUATGE MUSICAL EN CENTRES REGLATS 
 
 
    curs llenguatge musical Total 

1 ó 2 
grau 

elemental 

3 ó 4 
grau 

elemental 

1 ó 2 de 
grau mig 

3 ó més 
de grau 

mig 
abandoname
nt estudis 

no Recompte 4 11 26 39 80 
% d’abandonament 
estudis 

5,0% 13,8% 32,5% 48,8% 100,0% 

% de curs 
llenguatge musical 

66,7% 78,6% 83,9% 79,6% 80,0% 

si Recompte 2 3 5 10 20 
% d’abandonament 
estudis 

10,0% 15,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

% de curs 
llenguatge musical 

33,3% 21,4% 16,1% 20,4% 20,0% 

Total Recompte 6 14 31 49 100 
% d’abandonament 
estudis 

6,0% 14,0% 31,0% 49,0% 100,0% 

% de curs 
llenguatge musical 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Taula de contingència abandonament estudis x curs llenguatge musical 
 
Les tres quartes parts (15 de 20) dels que segueixen estudis de llenguatge 
musical en centres reglats i que abandonen els estudis es concentra en aquells 
que han cursat com a mínim primer de grau mig de llenguatge musical. Però, 
també és en aquests mateixos col·lectius on es troben concentrats el major 
nombre d’alumnes de la titulació que no abandonen la formació de mestre de 
música, és a dir 65 estudiants d’un total de 100 que estan estudiant com a mínim 
primer de grau mig de llenguatge musical. 
 

• ELS ESTUDIS MUSICALS EN CENTRE NO REGLATS (ESCOLES 
PRIVADES DE  MÚSICA) 

 
    estudis no reglats Total 

no en 
segueixo 

llenguatge llenguatge + 
instrument 

només 
instrument 

abandonament 
estudis 

no Recompte 62 22 3 11 98 

% d’abandonament 
estudis 

63,3% 22,4% 3,1% 11,2% 100,0% 

% de estudis no reglats 72,9% 61,1% 60,0% 78,6% 70,0% 

si Recompte 23 14 2 3 42 

% d’abandonament 
estudis 

54,8% 33,3% 4,8% 7,1% 100,0% 

% de estudis no reglats 27,1% 38,9% 40,0% 21,4% 30,0% 

Total Recompte 85 36 5 14 140 

% d’abandonament 
estudis 

60,7% 25,7% 3,6% 10,0% 100,0% 

% de estudis no reglats 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Taula de contingència abandonament estudis x estudis no reglats 



D’aquells que estudien en centres no reglats, el major nombre d’abandonaments 
de la titulació de mestre de música es produeix en els que estan estudiant 
llenguatge musical. 
 

• ELS ESTUDIS DE PIANO 
 
 

    estudis de piano Total 
mai principal 

abandonament 
estudis 

no Recompte 33 65 98 
% d’abandonament 
estudis 

33,7% 66,3% 100,0% 

% d’estudis de piano 61,1% 74,7% 69,5% 
si Recompte 21 22 43 

% d’abandonament 
estudis 

48,8% 51,2% 100,0% 

% d’estudis de piano 38,9% 25,3% 30,5% 
Total Recompte 54 87 141 

% d’abandonament 
estudis 

38,3% 61,7% 100,0% 

% d’estudis de piano 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Taula de contingència abandonament estudis x estudis de piano 
 
Els estudiants que abandonen els estudis es distribueixen pràcticament igual 
(prop del 50%) entre els que han estudiat piano com a instrument principal i els 
que no ho han fet mai. 
En el quadre es pot observar com hi ha 65 estudiants, que representa un 46,1% 
del total, que han seguit estudis de piano com a instrument principal i no han 
abandonat els estudis de mestre de música. 
En cap cas hi ha estudiants que hagin fet estudis de piano com a instrument 
secundari. 
 

• HORES DE TREBALL SETMANAL 
 

    hores treball setmanals Total 

0 < 5h/set entre 6 i 
15h/set 

més de 
15h/set 

abandonament 
estudis 

no Recompte 47 15 24 14 100 
% d’abandonament 
estudis 

47,0% 15,0% 24,0% 14,0% 100,0% 

% d’hores treball 
setmanals 

70,1% 71,4% 80,0% 50,0% 68,5% 

si Recompte 20 6 6 14 46 
% d’abandonament 
estudis 

43,5% 13,0% 13,0% 30,4% 100,0% 

% d’hores treball 
setmanals 

29,9% 28,6% 20,0% 50,0% 31,5% 

Total Recompte 67 21 30 28 146 
% d’abandonament 
estudis 

45,9% 14,4% 20,5% 19,2% 100,0% 

% d’hores treball 
setmanals 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Taula de contingència abandonament estudis x hores treball setmanals 

 



Dels 146 estudiants de la mostra explorada, 46 (31,5%) han abandonat els 
estudis. D’aquests 46, només 14 (30,4%) van declarar que treballaven més de 
quinze hores setmanals, que representen exactament la mateixa proporció que 
els que no han abandonat els estudis. 
En cap cas, i així ens ho confirma l’aplicació de χ2, es poden considerar les hores 
de treball setmanal com la causa d’abandonament dels estudis. 
 

 
Gràfica de la distribució de les hores de treball setmanal i l’abandonament dels 

estudis de la titulació de mestre de música 
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instruments, i obert a l’experimentació) i un domini d’habilitats diverses (ser 
capaç de dirigir, tocar diferents instruments, transcriure i arranjar les peces 
musicals, entre d’altres).  
 
La italiana Addessi (2005) també proposa un llistat de competències musicals i 
professionals del mestre de música. Entre les musicals, en destaca saber 
percebre, saber comprendre i interpretar, saber crear, conèixer un repertori 
musical extens i conèixer algun aspecte de la pròpia identitat i experiència 
musical. 
 
A més de les competències musicals exposades fins ara, els experts a qui s’ha 
entrevistat també han destacat la importància d’utilitzar la dansa i el llenguatge 
corporal a l’aula. En conseqüència, el mestre també hauria de conèixer un 
repertori de danses i hauria de poder coordinar amb destresa i espontaneïtat la 
música amb el moviment, fomentant l’ús del llenguatge corporal i, en particular, 
de la dansa com a eina per comunicar-se i viure la música a través del propi 
cos. 
 
Com s’ha vist en la majoria dels treballs dels autors esmentats, les propostes a 
l’entorn de les competències musicals del mestre de música s’erigeixen o tenen 
molt a veure amb la interpretació, la creació i la percepció musicals. Tot i la 
importància d’aquestes qualitats en el desenvolupament integral dels processos 
d’ensenyament-aprenentatge en relació a les activitats musicals, són molts els 
autors que han destacat la utilitat i el paper clau que exerceixen les capacitats 
perceptives en la formació inicial i el desenvolupament professional dels 
mestres de música (Abeles; Hoffer; Klotman, 1995; Prieto, 2001b; Ballantyne, 
2006). Per exemple, entre les recomanacions del “Final Report” per millorar els 
programes de formació dels mestres de música es proposa que la comprensió i 
l’habilitat musical han de ser adquirides a través de la percepció més auditiva 
que visual (Abeles; Hoffer; Klotman, 1995). Prieto (2001a) també posa èmfasi 
en que “el desenvolupament de l’oïda és essencial per a la correcta afinació, no 
només indispensable pel cant, sinó també per a l’adequada interpretació 
instrumental” i en un altre estudi amb estudiants de magisteri musical i amb 
mestres en actiu remarca la importància que, al parer dels participants, té la 
formació vocal i auditiva per exercir de forma efectiva com a mestres de música 
(Prieto, 2001b). Una recerca de l’australiana Ballantyne (2006), on explora les 
percepcions dels mestres de música novells respecte a l’efectivitat de la seva 
formació inicial, mostra, de nou, com les competències auditives són les més 
valorades entre els mestres a l’hora de desenvolupar la seva tasca professional 
com a docents de música.  
 
Per tant, a més de ser competent en interpretar i crear, és important que el 
mestre sigui capaç de percebre i analitzar a nivell auditiu els aspectes 
melòdics, rítmics, harmònics i altres elements musicals com l’estructura, la 
textura, l’estil i el timbre –entre d’altres- d’una obra musical. 
 



proposar activitats a l’aula que potenciïn de forma equilibrada les capacitats 
perceptives, interpretatives i creatives, avaluar el progrés musical de l’alumnat 
o encoratjar-lo a expressar-se per sí mateixos per mitjà de la música. 
 
També a Austràlia, Temmerman (1997) subratlla la importància que el mestre 
de música tingui unes competències musicals sòlides que li permetin exercir 
com a tal ja que “la música és una activitat altament complexa que requereix 
d’una varietat d’habilitats, i un coneixement en profunditat de la matèria i de la 
seva didàctica” (Temmerman, 1997: 27). Segons els resultats d’un estudi 
informal realitzat per l’autora amb mestres de música novells, aquest docent 
hauria de conèixer repertori vocal per a Primària, hauria des saber implementar 
jocs rítmics, tocar instruments escolars, escoltar i fer música, utilitzar i construir 
els materials musicals apropiats, planejar i desenvolupar activitats musicals i 
crear música. Més recentment, algunes recerques realitzades per Harrisson 
(2004), Ballantyne (2006) i Ballantyne; Harrisson (2006) proposen que el 
mestre ha de ser competent en una gran diversitat d’àrees musicals, que 
inclouen llegir a vista, cantar, dirigir, composar i arranjar. 
 
A l’Estat Espanyol, alguns dels autors que han relacionat competències i 
música són Alsina (2007), que proporciona un marc teòric per a la reflexió de 
les competències que hauria de tenir el mestre de música a partir de les 
propostes de Perrenoud (2004) i Maldonado (2004), Prieto (2001a; 2001b) que 
exposa les característiques que hauria de tenir el docent de música o Vilar 
(2003) que, a més de parlar dels atributs necessaris d’aquest professional, 
sintetitza les aportacions de diferents autors entorn als àmbits de la formació 
específica del mestre responsable d’aquesta àrea. Per a Prieto (2001b) el 
mestre ha de reunir “aquelles característiques que han de servir de model a 
l’alumne de Primària”. Respecte a les qualitats musicals l’autor assenyala que 
el mestre de música “ha de ser un model de musicalitat, en quant al 
desenvolupament de les aptituds naturals i la sensibilitat estètica, afavorint la 
creativitat a través d’actituds mentals obertes a tots els estils i formes musicals 
enriquidores”. En la mateixa línia, Vilar (2003: 33) diu el mestre ha de ser un 
model musical de qualitat pels seus alumnes “en el sentit que la seva capacitat 
d’expressió musical –a nivell interpretatiu, perceptiu o creatiu- ha de 
representar en tot moment un excel·lent exemple en relació amb qualsevol dels 
paràmetres bàsics de la música (...)” i sempre al servei de la musicalitat. Per 
tant, en aquests dos treballs es posa de manifest que el mestre ha de ser un 
exemple musical per l’alumnat tant pel que fa a les qualitats tècniques com a 
les expressives, per tal de promoure en l’alumnat el desenvolupament de les 
capacitats personals relacionades amb els sentiments i les emocions. 
 
De França, hem pogut consultar un document elaborat el 2005 pels CFMI 
(Centre de Formation des Musiciens Intervenants) de diverses universitats. 
Recull les competències que hauria de tenir el mestre de música per tal de 
poder desenvolupar la seva tasca professional. Respecte a les competències 
musicals l’estudi proposa la importància de posseir una identitat musical i 
artística afirmada (inclou tenir una bona formació musical i cantar amb 
sensibilitat repertoris d’estils diferents), una actitud d’obertura sonora i artística 
(ser sensible amb altres formes d’art, capaç d’improvisar amb la veu i amb els 



Competències musicals del Mestre d'Educació Musical 
 
 
S’ha treballat en l’establiment de les competències musicals del mestre 
especialista de música a Primària en base a: 

• Consulta bibliogràfica 
• Entrevistes a experts 

 
Segons la documentació consultada i les opinions d’aquests experts, el mestre 
de música hauria de dominar la praxi del llenguatge musical a nivell de 
percepció auditiva, capacitat interpretativa i creativa (a nivell vocal i 
instrumental) així com els principis del llenguatge corporal més directament 
relacionats amb la música i la dansa. Aquest domini dels llenguatges musical i 
corporal han de permetre potenciar les capacitats sensorials de l’alumnat i 
despertar els sentits artístics, en general, i musical, en particular (Prieto, 2001; 
Vilar, 2003). 
 
Tot i que les publicacions a l’entorn de les competències docents del mestre 
han proliferat molt aquests darrers anys, a l’Estat Espanyol s’ha escrit 
relativament poc en referència a les competències musicals de l’especialista. A 
altres països com EEUU, en canvi, l’estudi de les competències del docent de 
música ha estat motiu d’estudi durant més de trenta anys. Abeles; Hoffer i 
Klotman en la seva publicació sobre els fonaments de l'educació musical (1995: 
382), ja citaven un estudi que havien publicat el 1972 (Final Report) on 
realitzaven un diagnòstic  de les competències que haurien de reunir els 
mestres de música i suggereixen algunes idees per millorar la seva formació 
inicial. En l’àmbit musical, concretament, aquests autors assenyalen que el 
docent ha de ser competent en interpretar, composar i analitzar. Pel que fa a la 
interpretació, afirmen que el mestre ha de tenir una bona tècnica, ha de poder 
acompanyar, cantar, dirigir i avaluar les interpretacions dels altres. En relació 
amb composar expliquen que el docent ha de poder organitzar sons com una 
forma d’expressió personal, que ha de ser capaç d’improvisar en una varietat 
d’estils i que ha de poder arranjar les peces escolars. Finalment, també 
exposen que el mestre ha de ser capaç de comprendre i analitzar diverses 
obres musicals. A partir de la publicació d’aquest informe van començar a 
proliferar altres estudis en relació amb les competències professionals del 
mestre de música als Estats Units (Taebel, 1980; Saunders; Baker, 1991; 
Teachout, 1997). 
 
Un altre dels països que compta amb una llarga tradició en l'enfocament 
pedagògic basat en les competències com a eina per a definir l’aprenentatge és 
Austràlia. Segons la documentació analitzada a partir la consulta bibliogràfica, 
Leong (1995) va ser un dels pioners a establir les competències professionals 
del mestre de música. L’autor va realitzar un estudi basat en les percepcions 
d’uns mestres novells sobre les competències necessàries per a l’exercici 
professional, a partir del qual va construir un perfil del docent de música. Entre 
les competències musicals destaquen, entre d’altres, la importància de 
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Detecció de problemàtiques:

continguts de llenguatge musical en el Decret de mínims

accés sense verificació del nivell musical

Acord de les universitats catalanes:

 aptituds (afinació, sentit rítmic, qualitat vocal)

 coneixements de lectoescriptura a nivell de grau mitjà
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Primera promoció UAB (1994)

accés des de 1r del pla anterior

informació directa als estudiants

A partir de la 2a promoció

dificultats per informar als estudiants

recomanacions a la Guia de l’Estudiant de la Facultat

recomanacions a la Guia de l’ensenyament superior

(Dursi, a partir del 2000)
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Antecedents

revisió bibliogràfica

Per a l’Etapa Primària:

Mestre?  Músic? On és el punt d’equilibri?



V JORNADES

D’INNOVACIÓ DOCENT EN EDUCACIÓ SUPERIOR

Documents que recullen la problemàtica d’abandonament

• Informe d’avaluació externa de la titulació (1999)

• Acord Intern de Planificació amb el Dpt DEXMPC (2003-2006)

• Acord Intern de Planificació amb la Fac. CC. Educació (2007-2010)

• Vilar, M. (2001): estudi de les promocions 94, 95, 96, 97

La manca de coneixements musicals previs
emergeix com una de les principals causes

d’abandonament dels estudis.
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El projecte MQD: objectiu principal

Altres objectius

• Millorar la informació sobre les
característiques de la població d’estudiants

• Verificar les causes d’abandonament



Materials multimèdia per a la
pràctica del llenguatge

musical

Reconeixement
Intervals

Acords

Tonalitats

Lectura
Ritmes

Polirítmies

V JORNADES

D’INNOVACIÓ DOCENT EN EDUCACIÓ SUPERIOR



Materials multimèdia per a la
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• Cada estudiant pot seguir el seu propi ritme d'aprenentatge
segons les seves possibilitats de dedicació i d'exigència.
• El programari que s'ha creat permet: l'autocorrecció, la
repetició dels exercicis, la interacció amb el programa…
• Es pot escollir el nivell de dificultat i obtenir unes
estadístiques que permeten que professor i alumne en
puguin fer el seguiment.
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Pantalla per interpretar polirítmies 

 



 

Pantalla per interpretar ritmes 

 
 



Pantalla inicial del programa de lectura i interpració de ritmes a una i dues veus 

 
 

Pantalla per escollir el nivell de dificultat 

 



 

Programa de lectura i interpretació de ritmes i polirítmies 
 
Aquest programa està pensat perquè l’alumne interpreti ritmes o polirímies a dues veus 
correctament i amb la precisió marcada per un metrònom intern que es va escoltant. 
 
Està configurat per treballar els següents aspectes: 

• Imitació de ritmes: primer s’escolta i es veu la partitura d’un ritme i després 
aquest ritme s’ha d’interpretar amb la barra espai del teclat de l’ordinador 

• Lectura de ritmes: s’ha  d’interpretar directament el ritme sense haver-lo escoltat 
abans 

• Imitació de polirítmies: primer s’escolta i es veu la partitura d’una polilrítmia i 
després aquesta poliltímia s’ha d’interpretar amb la barra espai del teclat de 
l’ordinador. Es pot interpretar la primera veu, la segona o les dues 
simultàniament 

• Lectura de polirítmies: s’ha  d’interpretar directament la polirítmia sense haver-
la escoltat abans 

 
Els ritmes es poden treballar a tres nivells diferents de dificultat i es pot escollir entre 
els compassos quaternari i ternari. 
 
Pel que fa a les polirítmies hi ha dos nivell de dificultat i també es pot escollir entre els 
compassos quaternari i ternari. 
 
Al acabar el programa dóna unes petites estadístiques dels encerts i desencerts que ha 
tingut l’alumne al fer les activitats 



Pantalla inicial del programa de reconeixement de tonalitats 

 
 

Pantalla de reconeixement de les melodies que s’escolten 

 



 

Pantalla amb les estadístiques finals de les activitats realitzades 

 
 
 
 

El programa de reconeixement de tonalitats 
 
Aquest programa treballa el reconeixement de la tonalitat de diverses melodies de totes 
les èpoques i estils de música. Actualment s’han seleccionat 22 melodies 
 
El programa consta del diapassó per utlizar-lo quan l’alumne ho cregui oportú. 
 
Al acabar el programa dóna unes petites estadístiques dels encerts i desencerts que ha 
tingut l’alumne al fer les activitats 
 



Pantalla per comparar dos intervals 

 
 

Reconèixer els acords o els intervals a to absolut i relatiu 

 



 

Pantalla per ordenar els acords o els intervals que s’escolten 

 
 



Pantalla per reconèixer la nota que no s’ha escoltat d’un acord o l’interval 

 
 

Pantalla per reconeixer quin acord o interval s’ha escoltat entre varis 

 



 

Pantalla per reconèixer una de les notes de l’acord o de l’interval 

 
 



Pantalla per identificar els acords o els intervals 

 
 

Pantalla per cantar desplegant o construint acords o intervals 

 



El programa de reconeixement d’intervals 
 
Aquest programa treballa el reconeixement dels intervals de 2ª. 3ª. 6ª. 7ª. Majors i 
menors, els intervals de 4ª. 5ª. i 8ª. justes i els intervals de 4ª. augmentada i 5ª. 
disminuïda. Tots els intervals es poden treballar a nivell melòdic i harmònic. 
 
El programa està configurat de la mateixa manera que el programa d’acords però cal 
afeger-hi l’activitat de reconèixer quin interval és mes gran entre dos intervals que 
s’escolten 
 

Pantalla inicial del programa de reconeixement d’intervals melòdics o harmònics 

 
 



El programa de reconeixement d’acords 
 
Aquests programa treballa el reconeixement dels acords Majors, menors, augmentats i 
disminuïts en l’estat fonamental, 1ª. inversió i 2ª. inversió. També treballa els acords de 
sèptima de dominant en l’estat fonamental i en les 3 inversions. 
 
Està configurat per treballar els següents aspectes: 

• Reconèixer l’acord veient la partitura 
• Fer cantar, desplegant o construint, cada acord 
• Reconèixer la nota greu, intermèdia o aguda que s’escolta d’un acord 
• Descobrir la nota que falta d’un acord, veient o sense veure la partitura 
• Identificar l’acord que sona entre varis 
• Ordenar acords amb el mateix ordre que s’escolten 
• Reconèixer acords pel seu qualificatiu (to relatiu) o pel teclat (to absolut) 

 
El programa consta del diapassó per utlizar-lo quan l’alumne ho cregui oportú. 
 
Al acabar el programa dóna unes petites estadístiques dels encerts i desencerts que ha 
tingut l’alumne al fer les activitats 
 

Pantalla inicial del programa de reconeixement d’acords 
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Opinió dels alumnes referida als materials rítmics 
 
És un material molt interessant, però massa "exigent": vol  la interpretació exacta al 
mil·límetre, i si vas una mica miqueta tard ja et compta com a malament. I si a nosaltres 
ens costaven els titis i tas, imagina algú que n'està aprenent! 
 
la pàgina web* que ens has ensenyat dels ritmes trobo que és una molt bona eina per 
aprendre. 
Endavant amb el projecte! 
 
- La idea és molt bona. Pot ser un exercici molt útil i alhora amè. 
- L'inconvenient és que és massa precís, i encertar-ho clicant amb el tabulador és 
bastant difícil, per la precisió que demana l'ordinador. A part, la pulsació és una mica 
estrident, i als primers exercicis no passa res però quan en portes uns quants és fa una 
mica pesada. 
-La puntuació seria un 8, per ara. 
 
És força divertit! i penso que això és molt important perquè molts cops el software que 
utilitzen per aprendre a les aules de primària - per exemple - és més passiu. El què 
passa que la gent pica molt fort la tecla de l'ordinador i això pot despistar una mica. No 
sé si seria millor portar la pulsació amb el ratolí però també seria més estrany. 
 
M'ha funcionat en general però no em reconeixia alguns ritmes.Crec que és una bona 
idea i és un bon material per a treballar, caldria perfeccionar-lo però.Penso que estaria 
bé poder escoltar "els ritmes picats" per fer-te una idea de com "ho vol" l'ordinador 
 
la meva opinió sobre el material rítmic que avui ens has ensenyat a classe és la següent: 
és un material útil i la idea és bona. Li trobo molta utilitat pel fet que no et diu: "està 
malament" i ja buscaràs tu els errors que has fet, sinó que et diu que has fet malament i, 
per tant, saps el que has de millorar. 
Quins problemes li trobo: primer de tot el so de la pulsació, és un so bastant estrident i 
costa una mica acostumar-s'hi al principi; potser, un so més suau estaria bé. A més, un 
altre problema que té al principi és a l'hora de picar la negra. Potser s'hauria de recordar 
que s'ha de fer llarga; ja que, crec, que és el problema que hem tingut la majoria. 
A part d'això, crec que és un programa útil i bo. La meva puntuació és força alta, un 8. 
 
trobo que és un programa que pot anar molt bé per practicar i estudiar a casa. Tot i així 
crec que el programa hauria de ser més flexible a l'hora d'avaluar el ritme. El problema 
és que és massa exacte i no dóna per bo cap altre possibilitat. 

 
 
 
 
 
 



Els intervals: trobo que també és un bon exercici, però falta una mica d'explicació i 
claredat en l'estructura de la web 
Els acords Com abans l'exercici és correcte, però al ser la mateixa estructura opino que 
li manca claredat. 
 
En general és una bona opció com a complement o suport per als estudis de música. 
 
M'ha agradat moltíssim aquest material. Trobo que és una molt bona eina. He fet unes 
quantes anotacions. 
En el cas dels acords trobo molt interessant el fet de marcar les notes en blau en el 
teclat. 
 
Finalment en els intèrvals m'he fet una mica d'embolic. 
 
La resta està tot molt clar i penso que si puc, en trauré molt de profit. 
He puntuat tots els apartats amb bona nota, ja que trobo que pot ser molt útil. És una 
pàgina que es pot utilitzar quan es necessiti treballar algun d'aquests aspectes, o 
senzillament per practicar i repassar. 
Sincerament aquest material està molt bé. A quasi bé tot he posat un 10 perquè m'ha 
semblat que tot pot ser molt útil per estudiar llenguatge musical. No veig aspectes 
negatius en aquest material, les coses estan exposades de manera molt clara. I com deia 
abans tot ho veig positiu. Com a estudiants de magisteri musical estic segura que més 
d'un cop ho faré servir. L'any passat quan estudiava per l'examen de llenguatge musical 
hauria agraït tenir al meu abast un material com aquest. Per això, aquest any estic 
segura que ho faré servir. 
 
Aquest material toca tots els temes de llenguatge musical que moltes vegades no 
podem estudiar per nosaltres mateixos i necesitem l'ajuda d'una altra persona com són 
el reconeixement d'intervals, el reconeixement d'acords, etc.. Per això sincerament 
agraeixo la creació d'aquests materials. 
 
Crec que aquest material ens pot ser molt útil tant a nosaltres com a qualsevol persona 
que vulgui aprendre música. Els exercicis d'intervals poden fer que anem interioritzant 
cada vegada més bé una bona escolta de la música i les seves notes. NO considero que 
hi hagi res a millorar pel que fa al que ja hi ha aquí... 
 
Segurament ho faré servir més d'una vegada, tant per mi com per alguns dels alumnes 
als que faig classes de música. 
 
M'ha semblat una sessió molt interessant i a l'hora de molta utilitat per poder practicar 
una de les assignatures més dificultoses de la carrera: el llenguatge musical. L'apartat 
dels acords m'ha semblat una mica complicat a l'hora de treballar-lo, pel demés m'ha 
semblat molt bé. 
 
Crec que aquests exercicis ens podràn ser molt útils per treballar la oida i el llenguatge 
musical. 
 
Penso que és un bon treball i que el faré servir sempre que tingui alguna duda. 
 
 



 
Opinió dels alumnes referida als materials d’intervals i d’acords 
 
Realment no he trobat cap aspecte negatiu. Trobo que els materials que se'ns han 
presentat són molt complets i ens vindran molt bé per estudiar música 
Destacaria com a aspecte positiu el fet de donar l'oportunitat de practicar amb els 
acords i les notes, ja que d'aquesta manera podem saber al moment si hem encertat 
l'acord. 
 
Estan tots força bé. els exercicis de reconeixement ja són d'un nivell molt avançat. De 
totes maneres està força bé perquè pots començar a poc a poc, només reconeixent un 
interval i anar-ne afegint, etc. 
L'exercici de reconeixement d'acords i intervals és perfecte per a alumnes ja més 
avançats, per treballar l'oïda. Només en faltaria un que fés dictats a dues veus! jeje! 
 
Pel que fa el reconeixement de intervals crec que el so podria durar una mica més, i 
amb els acords el mateix. 
Esta molt bé que poguem triar com volem reconèixe'ls. 
 
Trobo que són unes eines molt útils per tal d'estudiar el llenguatge musical. 
 
El material de reconeixement és encara més útil, ja que materials així troba molt trobar-
los per internet, i la única manera de poder practicar això a vegades se'ns queda reduïda 
al que fem a classe. D'aquesta manera podem practicar tot tipus de reocneixements que 
fem al temari des de casa i durant el temps que necessitem. 
 
No he trobat cap aspecte negatiu, únicament que aquests materials poden arribar a 
substituir la figura del mestre, i malgrat que aquests materials siguin molt bons, mai no 
podran transmetre sentiment, passió, actituts.. com si que ho podria fer un mestre. 
 
Crec doncs, que són unes eines molt útils per l'ensenyament no-presencial de la música; 
que per bé o per mal és cap a on condueixen tots els camins de l'ensenyament 
universitari en un futur proper. 
Esta molt bé que s'ofereixi aquest tipus de material per tal que els alumnes puguin 
educar l'oïda de manera autodidacta desde qualsevol ordinador del món! 
 
La idea em sembla fantàstica, i, a més, els exercicis són molts i bastant diversos, i 
abarquen moltes possibilitats. 
 
Res a dir 
 
Malgrat totes aquestes observacions trobo que aquest espai està molt i molt bé. En 
general és força interactiu i un hi pot aprendre molt. 
 
 
Penso que és un material molt interessant per treballar a classe, però sobretot 
individualment. Per les persones que necessiten una mica més d'ajuda en el llenguatge 
musical crec qué són exercicis per desenvolupar els sentits i coneixements musicals. 
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