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Resum  

 

La situació actual de la música ha anat en detriment els darrers anys en quasi totes les 

societats. Pel que fa a Espanya i més concretament a les Balears no és diferent i queda 

completament reflectit en l’àmbit educatiu fent que el pes de l’àrea de música sigui cada 

vegada menys rellevant. Davant aquesta realitat és necessari esmentar com ha evolucionat la 

música al llarg de la història fins als nostres dies per tal de fer una anàlisi crítica i proposar 

diverses solucions per a canviar aquest panorama a més d’exposar les principals raons per les 

quals la música és important a les aules i a la nostra societat per conscienciar als lectors de la 

importància que té aquesta cap a l’ésser humà. 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The ongoing situation of the musician has gone at detriment the last years at almost all the 

societies. Regarding Spain and more precisely at the Balearic Islands is not different and stays 

entirely reflected at the educational sphere doing that the weight of the area of musician was 

less and less notable. In front of this reality is necessary to mention how has evolved the 

musician along the history until our days for such to do a critical analysis and propose several 

solutions to capsize this panorama in addition to exposing the principal reasons for which the 

musician is important at the classrooms and at our society for aware at the readers of the 

importance that has this to the human being. 
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1. Introducció i justificació 

 

A dia d’avui trobem que la música és un element molt present al nostre dia a dia. Tan gran és 

la presència de la música a la societat que es podria dir que és quasi impossible passar un dia 

sencer sense escoltar encara que sigui una melodia o sense taral·lejar la teva cançó preferida. 

Arran d’aquesta realitat és evident que en la nostra societat la música té un paper molt 

important que, tot i que sembli un element d’entreteniment o d’oci, té moltes altres 

contribucions que en definitiva afavoreixen a l’ésser humà en aspectes neuronals, emocionals 

i culturals entre molts altres. 

 

Pel que fa al món educatiu no es cap excepció. Álvarez (2016) diu que “la música es una 

herramienta que puede favorecer el desarrollo de los niños y las niñas en una sociedad 

cambiante como la actual”. A més, autors clàssics com Plató defenen l’ensenyament de la 

música com una part fonamental de la persona i com a un element enriquidor per al seu 

aprenentatge. “Yo enseñaría a los niños música, física y filosofía. Pero más importante, les 

enseñaría música, ya que los patrones de la música y todas las artes son la llave del 

aprendizaje” (Plató, citat a Miralles, 2015).  

 

Com es veurà en aquest article, l’educació musical durant l’educació primària contribueix en 

molts d’aspectes que afavoreixen el desenvolupament de certes habilitats i que ajuden a 

treballar altres àrees curriculars a més del citat anteriorment i és que, és en aquesta etapa de 

maduresa on es veuen maximitzades totes aquestes habilitats musicals que no podrien 

adquirir-se d’igual forma que si s’introduïssin en una etapa posterior.  

 

Quant a la motivació personal per tractar aquesta temàtica al treball de fi de grau, com a 

Tècnica dels ensenyaments Professionals de Música en l’especialitat de Clarinet, crec que en 

la nostra societat l’educació musical queda en un segon pla, i atenent a tots els beneficis dels 

que no som conscients i els que m’ha proporcionat aquesta durant la meva vida, m’agradaria 

poder contribuir a conscienciar als lectors de l’article de la importància de la música per a 

l’ésser humà. 

 

Per aquest motiu, el present treball pretén reflectir la importància que té l’educació musical 

durant l’etapa de l’educació primària així com els beneficis i objectius a curt i llarg termini 

que implica aquesta àrea en diferents aspectes del nostre dia a dia. A més, atenent la situació 
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educativa espanyola envers l’educació musical, s’ha escollit aquesta temàtica per tal de 

conscienciar i fer una anàlisi crítica envers el tractament i importància que se li dóna a dia 

d’avui a aquesta àrea. 

 

 

2. Objectius del treball 

 

El present treball té dos objectius generals dels que en deriven diferents específics. La 

distribució dels objectius és la següent: 

 

1. Fer una recerca de la situació de la música en diferents èpoques històriques per tal de 

fer una comparativa crítica amb la concepció de la música en l’actualitat. 

 

2. Reflectir la importància que té l’educació musical durant l’etapa de l’educació 

primària. 

2.1. Reflectir la importància que té l’educació musical a nivell cerebral. 

2.2. Reflectir la importància que té l’educació musical en les emocions i la identitat 

de la persona. 

2.3. Esmentar els beneficis i objectius a curt i llarg termini.  

 

 

 

3. Metodologia 

 

El treball es basa en una recerca bibliogràfica i una anàlisi crítica d’aquesta. Per tal d’elaborar 

el treball  de recerca envers la temàtica escollida  es buscarà una bibliografia especialitzada 

per tal de poder desenvolupar les diferents temàtiques. En primer lloc es començarà per la 

recerca de documents, llibres o qualsevol font bibliogràfica que permeti fer una anàlisi de 

quin ha estat el paper de la música al llarg del temps fins a l’actualitat, per tal d’entendre com 

era tractada la música a cada període de la història i com ha estat l’evolució d’aquesta fins al 

nostre dia a dia per tal de poder contextualitzar el terme música i posteriorment fer un 

comentari de l’evolució i comparativa del terme en l’actualitat.  
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Posteriorment la recerca d’informació s’enfocaria cap al terme música lligat a tots aquells 

beneficis que pot aportar: el paper que té a nivell cerebral, a nivell emocional i fins i tot com a 

un important element de la nostra cultura i identitat com a persones,  relacionant-lo amb 

l’ensenyament de la música durant l’etapa de l’educació primària i la importància que té el fet 

que sigui treballada durant aquesta etapa en concret. 

 

Mitjançant aquesta informació es pretén fer un marc teòric que serveixi de base per 

contextualitzar els conceptes i poder recollir i analitzar els continguts esmentats per tal de fer-

ne una anàlisi i valoració crítica. 

 

 

4. Marc teòric 

 

4.1. Concepció i evolució històrica de la música i la seva didàctica 

 

4.1.1. Prehistòria 

 

No està ben clar quan va ser la primera vegada en la història que els humans varen començar 

a produir i a practicar la música en si mateixa ni el paper que tenia aquesta. Es creu que els 

sons de la veu humana i la percussió podrien ser els orígens de la música tot i que d’una 

forma molt diferent de la que coneixem actualment i probablement utilitzada per a fer 

diferents rituals. 

 

4.1.2. Edat antiga (3500 Ac- 476 dc) 

 

No és fins a l’edat antiga amb el sorgiment de les principals civilitzacions on comencem a 

tenir evidències de l’activitat musical, ja que probablement, es transmetia de forma oral sense 

deixar-ne evidències escrites. Durant segles, quan no es coneixia l’escriptura, i fins i tot 

després que l’ésser humà la inventés, la música no s’escrivia, sinó que era transmesa de forma 

oral. Atenent a descobriments arqueològics s’ha pogut demostrar que ja l’any 3000 a.C a les 

civilitzacions mesopotàmica i egípcia es practicava la música degut a la representació de 

diverses figures humanes tocant diferents instruments. (Rodrigo, 2018).  
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Es podria dir que els grecs són els que comencen a donar importància i a deixar evidències del 

terme música. Per a ells la música -musiké- tenia com a significat “l’art de les muses” i 

englobava el que seria la música en si, la dansa i la poesia. La mitologia grega li atribuïa un 

origen diví i feia que Déus i semidéus fossin creadors i partícips d’aquest terme. Tal era la 

importància de la música que a cada Déu se li feia culte amb un instrument diferent i fins i tot 

es celebraven competicions de diferents instruments musicals.  

 

En la figura dels sacerdots destaca la seva funció de preceptors musicals, component famílies 

amb funcions socials hereditàries en les que la música es passada a generacions com a secret 

professional. També apareix en les epopeies homèriques. En l’Odissea i la Ilíada es fa al·lusió 

a la dansa, al cant i a la poesia així com el domini de certs instruments com la cítara, el cant, 

els interludis instrumentals i la dansa. (Sarget, 2000) 

 

També els filòsofs defenen la importància de l’educació musical. Pitàgores és el primer en 

relacionar els nombres amb intervals creant una forta vinculació entre música i cosmos. Crea 

“l’harmonia de les feres” un teorema que explica el funcionament de l’univers mitjançant 

proporcions musicals fent que la música sigui considerada un element pedagògic fins a l’edat 

mitjana. (Sarget, 2000). A més Pitàgores va aplicar els seus coneixements matemàtics a l’àrea 

de la música creant sistema d’afinació pitagòric (molt semblant al que tenim avui en dia).  

 

Plató defenia que la música es troba a la base de l’ensenyament juntament amb la física i la 

filosofia i inclou en la seva obra “la República” diferents aspectes de la importància que té la 

música per als nens. (Miralles, 2015) “La educación musical es más soberana, porque más 

que cualquier otra cosa, ritmo y armonía encuentran su camino hacia la parte más profunda 

del alma y se afianzan más fuerte en ella, trayendo con ellos la gracia que imparte, si se educa 

correctamente.” (Plató, citat a Miralles, 2015). També creu que la música és un element molt 

important per a l’educació ja que aquesta moldeja l’esperit de les persones. Fins i tot afirma 

que no pot haver ninguna persona educada que no canti ni balli bé. (Sarget, 2000) 

 

Aristòtil continua amb les passes de Plató assenyalant la necessitat que els nens aprenguin 

música cantant o tocant instruments, ja que la participació personal en la interpretació és molt 

important per a formar el caràcter. (Sarget, 2000). També advertia de l’excés de la pràctica 

musical en aquella època considerant-la com a element pertorbador si es practicava en excés. 

(Calvo, 2010).  
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L’imperi Romà manté l’estimació dels grecs per la música fent que juntament amb les 

matemàtiques i la geometria la música sigui un dels principals motors de l’ensenyament fins a 

l’edat mitjana. (Sarget, 2000). 

 

 

4.1.3. Edat mitjana (476-1450) 

 

Pel que fa a l’edat mitjana la música està lligada a l’església i a les corts. Es va prendre de 

referència la música de Grècia i les cultures més properes al Mediterrani i es va adaptar a les 

necessitats de l’església. El cant d’himnes es considera la primera activitat musical registrada 

en l’església primitiva (Calvo, 2010).  

 

Dels personatges més rellevants destaca Gregori Magne, que tot i no mostrar un alt interès en 

la música fa diferents contribucions com impulsar la “schola Cantorum”, un grup de músics al 

servei de la litúrgia (Pajares, 2010) i per l’atribució al cant gregorià, “(...) a partir del siglo IX 

empezó a asociarse la denominación canto gregoriano a un compendio musical cuya 

recopilación se atribuye al Papa Gregorio Magno” (Rodrigo, 2018).  

 

Pel que fa a l’ensenyament de la música segueix tenint importància i fins i tot personatges 

com Sant Isidre de Sevilla prohibeixen l’ordenació de sacerdots a persones que no tinguin 

coneixements de cant litúrgic. Clement d’Alexandria (grec convertit al cristianisme) escriu un 

tractat de música inclosa a la seva obra “El pedagog” on resumeix tota la teoria musical antiga 

adaptant-la al cristianisme, per la qual cosa inclou reflexions envers els perills de la música 

sensual en nens i reafirma el seu valor filosòfic en l’educació dels joves. Aquesta obra serà 

utilitzada en Oxford com a llibre de text fins al segle XVIII. (Sarget, 2000). 

 

D’altra banda, pel que fa a les corts, neix el terme de “trobador”, poetes-cantants que 

pertanyen o serveixen a una cort determinada. Solen ser membres de la baixa noblesa, per 

norma general fills menors sense herència, tot i que també hi trobem membres de l’alta 

noblesa que ho fan amb caràcter lúdic o bé persones d’origen humil però amb talent. (Pajares, 

2010). 
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Pel que fa a la música profana rep un impuls baix el califat Omeia, on es creen institucions 

musicals amb gran inquietud per la tècnica instrumental. Córdoba passa a ser el centre 

cultural en el que Alí Ben Nafí, un cantor poeta crea una escola a la que dota de mètodes 

d’ensenyament nous i innovadors en els instruments de corda. (Sarget, 2000) 

 

Ja a la baixa Edat mitjana el cant Gregorià forma part del dia a dia de la missa i en els dies 

festius s’empra el cant polifònic. El cor passa a ser una part de l’església i bisbes i prínceps 

compten amb els seus músics personals. Cada església té el “primicius” o “archicantor” 

referint-se al director del cor, el “secundicerius”, el “tertius” i “quartus scholae” o 

“archiparaphonista” que té la missió de dirigir als nens més avantatjats i en “paraphonisti” que 

s’encarrega dels solos al·leluiatics. Poc a poc les escoles són reemplaçades per les “capelles 

musicals de les catedrals”. Amb l’aparició de la polifonia els cors de clergues es dedicà a la 

interpretació del cant gregorià mentre que a les capelles s’introduïa la intervenció dels 

instruments. (Sarget, 2000). 

 

Neix el terme d’universitat medieval, gremis escolars regits per l’església en les que els rituals 

religiosos i acadèmic-litúrgics compten amb gran quantitat de contingut musical. Poc a poc es 

varen anar introduint altres activitats artístiques com cors per al servei religiós, festivals i 

actes acadèmics. Totes les universitats donaven assignatures que podien ser diferents però la 

característica comuna entre totes era l’estudi de les arts lliberals on la música estava en un lloc 

molt privilegiat i s’estudiava a totes les universitats. (Sarget, 2000) 

 

Pel que fa a les corts es diferencien diferents tipus de músics que tenen una posició social més 

o menys important depenent de l’instrument que toquen. Per exemple els instrumentistes que 

tocaven trompetes o timbals per anunciar l’entrada del seu senyor tenien més prestigi i 

cobraven més que no els que tocaven la flauta. (Pajares, 2010). 

 

Paral·lelament a l’església, la música profana comença a prendre força amb estudiants i 

clergue que migraven per diferents indrets component les “Cançons de goliardes”. En 

aquestes cançons s’explicava com era la seva vida, migrant de lloc i posant de manifest els 

principals elements de la vida dels joves de l’època: el vi, les dones i la sàtira. (Calvo, 2010). 

 

Quant a la situació a Espanya, Alfons X el Savi dota una càtedra per a l’ensenyament de la 

música entre les onze matèries que apareixen en la carta magna de la universitat de 
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Salamanca. La universitat d’Alcalà inicia la seva activitat acadèmica incloent la música entre 

les matèries estudiades. (Sarget, 2000). 

 

A Europa la situació és molt semblant a la d’Espanya, on destaquen les universitats d’Oxford 

i Cambridge on fins i tot després de cursar batxillerat els alumnes de matemàtiques havien de 

dedicar el primer any a  l’aritmètica i la música. A la universitat de Pàdua la música ocupa un 

lloc preferencial en la formació. (Sarget, 2000). 

 

Pel que fa al paper dels músics durant tota l’edat mitjana es fa una distinció entre el músic 

teòric i l’intèrpret o executor de la música, donant més prestigi al que teoritza i compon les 

obres envers els que la interpreten. (Pajares, 2010). Segons Sarget (2000) “la música posee un 

caràcter especialmente especulativo y científico más que interpretativo y artístico”. La 

pràctica musical es centrarà sobretot als monestirs i catedrals encara que el nombre de músics 

en les corts augmenta. (Sarget, 2000). 

 

 

4.1.4. Renaixement (1450-1600) 

 

Durant el renaixement l’església ja no és l’únic protagonista de l’activitat musical. Les corts 

reials i l’aristocràcia comencen a ser el centre d’atenció musical, no només per a la 

representació de música religiosa sinó que també comença a tenir importància la música 

profana. (Pajares, 2010). 

 

El fet de tenir músics a les corts era signe de poder i esplendor i a més el fet de tenir una bona 

educació artística i cultural, de la que la música formava part, es va posar de moda, per la qual 

cosa els reis i nobles començaren a formar-se musicalment. (Pajares, 2010). A més hi havia 

competicions entre les corts per tal de veure qui tenia als millors músics: “a finales del siglo 

XIV y comienzos del XV se establecieron en toda Europa capillas con amplios recursos 

musicales. Todos los emperadores, reyes y príncipes de la época competían por disponer de 

los servicios de eminentes compositores y cantantes” (Calvo, 2010). 

 

Tot i això l’església seguia mantenint un considerable poder econòmic i cultural que la feia la 

principal “patrona” dels músics. La lluita entre catòlics i protestants va fer de la música una 

eina social de protesta per a expressar les seves idees religioses. (Pajares, 2010). 
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El renaixement en si va ser un període d’auge per a la cultura i l’art a Europa recolzat per 

l’Humanisme. (Calvo, 2010). Els músics comencen a ser conscients de la seva pròpia 

importància com en les altres disciplines artístiques (Leonardo da Vinci, Miquel Àngel...) i 

introdueixen el seu nom i fins i tot fotografies a les seves obres, i a més degut a l’auge de les 

editorials comencen a enfocar les seves composicions a un altre públic més nombrós. 

(Pajares, 2010). La burgesia deixa d’assistir als temples per a escoltar música i comença a 

organitzar reunions per a escoltar i interpretar composicions musicals, fins i tot formen 

conjunts musicals (bandes) que faran que la música arribi a estrats socials més amplis. (Calvo, 

2010).  

 

Quant a la situació a Espanya la universitat de Salamanca continua essent una seu important 

d’ensenyament reconeguda pel seu esperit humanista, progressista i tolerant. Durant aquesta 

època els deures del professor de música consistien a explicar música durant mitja hora i fer 

cantar als estudiants la resta del temps. (Sarget, 2000). 

 

A Oxford es produeix un tractat de gran importància: “De especulatione musicae” que 

combina com a Espanya part pràctica i part teòrica. La universitat de París conjuntament amb 

l’escola de Notre Dame impulsa la polifonia. (Sarget, 2000). 

 

Al seu torn les universitats italianes es centren en estudis humanístics desenvolupant la 

música com a art i com a ciència. A la universitat de Bolonya es relaciona la música amb les 

matemàtiques i la medicina i en la de Pàdua Galileu Galilei col·lecciona obres musicals 

plantejant els errors de Boecio i Pitàgores. (Sarget, 2000). 

 

A Alemanya s’implanta un sistema educatiu reorganitzant escoles i universitats i a causa de la 

reforma protestant es reforça l’apreciació i consideració de la música. (Sarget, 2000). 

 

L’activitat musical del renaixement farà que apareguin noves professions com la de 

fabricadors d’instruments, copistes i editors musicals. (Pajares, 2010). 
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4.1.5. Barroc (1600-1750) 

 

Durant el barroc l’activitat musical deixa de tenir com a màxim representant l’església. 

L’augment de corts reials fa que la cultura i el saber estigui concentrada en aquestes i que el 

nombre de músics i activitat musical sigui cada vegada més nombrosa. La música passa a ser 

una part molt important de la vida de l’aristocràcia, com a un distintiu social, que a més de 

tenir contractats a músics, ells mateixos en són aficionats i impulsen activitats com òperes i 

teatres. (Pajares, 2010). 

 

La música religiosa és una continuació de l’època anterior. A mitjans del segle XVI els 

cantors de catedrals es professionalitzen organitzant-se en capelles de música. Cada capella 

està formada pel mestre, cantors i instrumentistes que varien en funció de les possibilitats 

econòmiques. Les capelles de les catedrals i esglésies majors constitueixen l’escola 

d’aprenentatge dels compositors. A alemanya la imatge del mestre de capilla o 

“Kapellmeister” té més obligacions entre les quals s’inclouen la d’impartir lliçons de cant 

gregorià, cant d’orgue, contrapunt i composició. A més havia de cuidar la seva alimentació, el 

seu vestuari i la seva educació i comportament. (Sarget, 2000). 

 

A Espanya el Col·legi del Cabildo de la catedral de Conca acull a un total de dotze estudiants 

l’any 1668, i el nombre d’estudiants anirà variant en funció de les possibilitats econòmiques 

del moment. La direcció d’aquestes escoles era dels mestres de capella. (Sarget, 2000). 

 

D’altra banda la burgesia augmenta el seu poder i intenta competir amb els nobles i imitar tot 

allò que es fa a les corts, també amb l’activitat musical. Gràcies a aquesta classe social 

sorgeixen concerts públics oberts per a tots aquells que paguin per a poder formar-hi part. 

(Pajares, 2010). 

 

Tot i que l’església segueix tenint pes en la creació de músics, la major part de compositors 

escriuen tant música profana com religiosa, com és el cas de Vivaldi i Bach. (Pajares, 2010). 

 

Pel que fa al paper dels músics són cada vegada més valorats i considerats per la societat tot i 

que són conscients que depenen de l’elit de la societat. (Pajares, 2010). 
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4.1.6. Classicisme (1750-1825) 

 

Durant l’època dels dèspotes il·lustrats els governants patrocinen les arts i les lletres i a més 

intenten que la música arribi a més part de la societat fent-hi traduccions. La revolució que va 

implicar la il·lustració fa que la música evolucioni i s’internacionalitzi. Cada vegada hi ha 

més públic que assisteix a esdeveniments musicals. (Pajares, 2010). 

 

L’aristocràcia perd cada vegada més el seu poder i és la burgesia l’encarregada de promoure 

el moviment musical. Sorgeixen les societats musicals, promogudes pels burgesos on 

s’organitzen concerts públics i encarreguen noves obres. La música es converteix en una 

societat social però a l’hora privada, com un distintiu de la classe mitjana. El piano es 

converteix en un símbol de la burgesia on s’introdueixen a les llars i sol ser estudiat per dones 

joves com a símbol de bona educació. (Pajares, 2010). 

 

La música també fou utilitzada com a una eina política durant la revolució francesa, amb 

l’organització de massives interpretacions musicals o s’involucren milers de músics. A més es 

suprimeix el sistema de privilegis de l’òpera francesa per la qual només unes determinades 

masses podien acudir-hi, és a dir, ara tothom hi té accés. També sorgeixen els primers 

conservatoris, que suposaren l’aïllament total de l’església quant a la formació de músics. 

(Pajares, 2010). 

 

Pel que fa a l’ensenyament, la situació és similar a la de l’època anterior, on les capelles de 

música en són la gran via. La preparació dels cantors, instrumentistes i compositors es duu a 

terme sota la supervisió de les entitats religioses i la divulgació es realitza a través de 

monestirs (l’Escorial, la Encarnación, las Descalzas Reales i Guadalupe), abadies (Montserrat 

a Barcelona), capelles catedràtiques (Salamanca, Toledo, Santiago de Compostela, Àvila, 

Palència, Valladolid, Lleó, Oviedo, Pamplona, Barcelona, Sevilla, Màlaga, Granada, Còrdova 

i Les Palmes de Gran Canària), col·legiates (Medina del Campo, Jerez, Osuna, Olivares i 

Antequera) i santuaris (Arànzazu). (Sarget, 2000). 

 

En la segona meitat del segle XVIII el reial col·legi de Cantors de la Capella reial compta de 

deu places per als alumnes. El responsable és el mestre de capella que fa la funció de rector. 

La plantilla compta de tres persones, una que explica l’estil italià, un que explica la teoria 
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musical i un que desenvolupa tasques de vicerector i de mestre de gramàtica llatina. (Sarget, 

2000). 

 

 

4.1.7. Romanticisme (1825-1885) 

 

El segle XIX estava marcat pels moviments nacionalistes. Segons aquest moviment el 

caràcter del poble es manifesta en el producte de la seva llengua i cultura. Per aquest motiu la 

música estava fortament unida al nacionalisme polític. Es començaren a utilitzar les llengües 

pròpies de cada país enfront de l’alemany i l’anglès que era el que s’utilitzava per conveni. A 

més es cercaven els trets musicals propis de cada poble en cançons i danses populars. 

L’ensenyança musical passa a ser una responsabilitat nacional i s’impulsa la construcció de 

més conservatoris. (Pajares, 2010). 

 

L’aristocràcia perd el seu poder enfront de la burgesia, que serà la classe social que 

determinarà l’art i la música. Les orquestres i grups de cambra passen de tocar als palaus a 

sales de concert que són construïdes a quasi totes les ciutats. Un gran sector de la població 

accedeix a l’ensenyança musical i el piano passa a formar part del dia a dia de les persones. 

(Pajares, 2010). 

 

Els músics són més lliures i no depenen d’un patró. Agafen com a model a Beethoven, 

sentint-se persones úniques i diferents pel fet de tenir una sensibilitat diferent. Tot i això són 

més insegurs econòmicament. (Pajares, 2010). 

 

A Espanya al segle XIX és un període de successos històrics i polítics que afecten directament 

al panorama musical. Per una banda la desamortització de Mendizábal, que va suposar el 

tancament de convents i nombroses capelles musicals. A més es veurà limitat el nombre 

d’integrants de les capelles. L’església i la vida religiosa, molt relacionades amb l’activitat 

musical perden molt de poder. D’altra banda l’altre succés és l’ascens al poder de la burgesia, 

que reclama l’òpera i el teatre com a espectacles. La formació musical es deslliga de 

l’església. Nombrosos col·legis i instituts fomentaran la música tot i que amb la categoria 

“d’ensenyament d’adornament”. Es creen Ateneus i Liceus. La música que per norma general 

es trobava a casa dels nobles s’introdueix als salons burgesos i sales de concert. La música de 

cambra, el teatre l’òpera i la Zarzuela seran els gèneres de referència. Es posen de moda les 
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tertúlies filharmòniques que fan que la societat s’integri cada vegada més en el consum de 

música. D’altra banda la música a les universitats va decaient fins a la seva desaparició i no 

tornarà a ressorgir fins al segle XX. Això va ser provocat per l’èxode de professors de música 

que anaven a conservatoris. (Sarget, 2000). 

 

Pel que fa a les escoles no hi ha una legislació de la música fet pel qual o no s’imparteix o 

acaba en mans de mestres que l’imparteixen com a iniciativa personal. Es concep com una 

classe d’adornament i enfocat cap a dones joves de la classe alta. (López, 2009). 

 

 

4.1.8. Primera meitat del segle XX (1885-1945) 

 

Durant aquest període la cultura musical s’expandeix, establint-se i generalitzant-se el 

repertori, que es comença a centrar en el passat i en alguns autors en concret. A diferència de 

l’època anterior, el nacionalisme musical no estarà unit al nacionalisme polític. La primera 

Guerra mundial tindrà una gran repercussió en l’activitat musical, sobretot en aquells països 

més involucrats. En aquesta època, a causa de la crisi econòmica, la música deixa de ser 

rendible per a la indústria privada. La música es transmet per la ràdio i el cinema i les òperes 

entren en una greu crisi. (Pajares, 2010). 

 

La burgesia, però, intenta que proliferin els concerts, les societats filharmòniques i les 

orquestres. El piano es converteix en l’instrument universal, ja no es troba només a casa dels 

més adinerats. A principis del segle XX hi ha un piano a cada vint famílies i depenent del país 

la xifra era d’un per a cada deu famílies. Tot i això la música rep la competència de cinemes, 

automòbils i esports fent que perdi gran part del protagonisme que havia adquirit. (Pajares, 

2010). 

 

Pel que fa als músics la majoria són autònoms i estan molt especialitzats. La formació cultural 

de molts comença a augmentar fent d’alguns d’ells grans intel·lectuals com és el cas de 

Schönberg o Stravinski. (Pajares, 2010). 

 

Quant a la situació a Espanya dins les aules, s’introdueix la música i el cant  en les escoles 

gràcies a la Reforma de 1889. A més per a tenir el títol de mestre s’implanten assignatures de 

música al primer i segon any. Tot i això la música a les aules es limitava a l’entonació de 
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cants de caràcter patriòtic o d’algun esdeveniment religiós. Als anys vint comencen a sorgir 

les primeres crítiques al sistema i als continguts musicals. (López, 2015). 

 

Durant la segona república s’intenta dur la cultura i la música a tota la població i els cants a 

l’escola van encaminats a contribuir a la construcció d’una cultura musical més àmplia i rica. 

També es va crear la Junta Nacional de música per tal de millorar la condició social i laboral 

dels músics espanyols. (López, 2015). 

 

A partir de la dictadura de Franco l’educació espanyola sofreix un retrocés que fa que la 

música torni a fer una passa en rere i no és fins als anys setanta quan aconseguirà una millora. 

(López, 2015). 

 

 

4.1.9. Segona meitat del segle XX (1945-actualitat) 

 

La segona meitat del segle XX coincideix amb la finalització de la segona Guerra mundial. 

Fins que els països no es recuperen la música està estancada. A més nombrosos documents, 

partitures i sales de concerts foren destruïdes per la qual cosa l’activitat musical queda en 

crisis. (Pajares, 2010). 

 

A partir de la recuperació dels països comença l’època de l’estat del benestar, mitjançant, en 

la majoria dels casos, sistemes democràtics amb els quals s’aconsegueix la 

internacionalització de la música i la multiculturalitat musical, on els autors fan ús de trets 

característics d’elements musicals d’altres països per a compondre les seves obres. (Pajares, 

2010). 

 

La influència dels mitjans de comunicació és fonamental i els espectacles que tenen major 

retransmissió són els esports fent que la música quedi en un segon pla. Els principals medis de 

transmissió de la música són la ràdio, les empreses de publicitat i les institucions estatals. 

Sembla que cap als anys 50-60 la música avantguardista començava a triomfar però als anys 

70 ja quasi no té interès per a la societat. (Pajares, 2010). 

 

Pel que fa a l’educació musical a Espanya la música torna a rebre importància amb la LGE de 

1970, que la inclourà l’educació musical com una assignatura independent. A més gràcies a 
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les metodologies innovadores que es troben en expansió Espanya comença a aplicar nous 

enfocaments a l’educació musical, influenciats, principalment per Orff, Dalcroze i Willems. 

(López, 2015). 

 

 

 

4.2. Legislació de l’àrea de música 

 

4.2.1. Marc legislatiu nacional: Espanya 

 

Llei General d’Educació (LGE) 

 

Pel que fa a la situació legislativa de l’àrea de música no va ser fins a la Llei General 

d’educació quan l’assignatura va ser introduïda com a tal a les aules tant a primària com a 

secundària.  

 

Flores (2013) afirma que tot i ser integrades a la LGE l’any 1970 no es donava de forma 

independent i es donava conjuntament amb les àrees de plàstica i educació física a una àrea 

denominada “Expressió dinàmica” en el cas d’educació primària.  

 

D’altra banda a educació secundària sí que rebia un caràcter més específic i s’anomenava 

“música i activitats artístic-musicals”. Tot això va provocar la incorporació dels primers 

professors especialistes encara que amb alguna dificultat per la gran quantitat de continguts 

que havia de tractar a l’etapa d’educació primària. Això va provocar que els professors no 

estiguessin preparats per a impartir aquesta àrea i que atenent a la  seva formació només 

s’impartissin aquells continguts que dominaven. Pel que fa a secundària, a causa de la manca 

de grups suficients per a dotar a les classes d’un professor especialista, l’àrea de música era 

impartida per professors d’altres matèries sense cap mena de formació musical. Fins i tot va 

passar a ser una assignatura obligatòria a 1r de batxillerat (Embid, 2000). 

 

Més concretament pel que fa al currículum a nivell musical el principal objectiu de l’àrea de 

música era el d’oferir un coneixement general de l’activitat artística i l’educació cap a la 

sensibilitat per tal d’adquirir una formació estètica. Es tractava d’un enfocament teòric 

vinculat a la història de la música occidental. Es recomanava que l’aprenentatge o adquisició 
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d’aquesta formació es realitzés mitjançant audicions preparades i l’ús de les eines 

audiovisuals. Quedava de banda la pràctica vocal i instrumental atribuint-li un caràcter 

extraescolar. (Flores, 2013). 

 

 

 

Llei orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE) 

 

Amb l’aprovació de la LOGSE la música va passar a ocupar un lloc més important a les aules 

d’educació primària formant l’educació artística juntament amb la plàstica i la dramatització. 

Pel que fa a secundària va passar a ser una assignatura independent. A més es va crear 

l’especialitat de mestre en educació musical als estudis de magisteri per la qual cosa es va 

assegurar que s’impartissin continguts musicals de forma segura. (Flores, 2013). 

 

Al currículum apareixia una concepció més constructivista i significativa fent els continguts ja 

no fossin només conceptuals i s’introduïren els conceptuals i procedimentals. Els continguts 

varen passar a classificar-se en sis blocs diferents que reflectien els diferents enfocaments o 

continguts necessaris per a l’ensenyament de la música: expressió vocal i cant, expressió 

instrumental, moviment i dansa, llenguatge musical, la música en el temps i la música i la 

comunicació. (Flores, 2013). 

 

Tot i això l’àrea era proposada amb cert caràcter teòric amb elements tradicionals però cal dir 

que va començar a introduir el desenvolupament d’aspectes com la sensibilitat, la creativitat o 

l’expressivitat, fet força significatiu en comparació a la LGE. (Flores, 2013). 

 

 

Llei Orgànica d’Educació (LOE) 

 

Amb la LOE es varen introduir algunes variacions respecte a la LOGSE. Tot i que l’àrea de 

música apareixia durant els primers cursos de l’ESO, no apareixia com a matèria d’algun dels 

cursos en concret. A més les Comunitats Autònomes passen a tenir la potestat de fer 

modificacions de la llei general per la qual cosa comencen a augmentar les diferències entre 

comunitats fent que en algunes s’imparteixi en cursos diferents i no se li dediqui el mateix 

temps. També es crea el batxillerat artístic de caire musical impartit per professorat 
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especialitzat i les assignatures són impartides al mateix institut sense necessitat de recórrer a 

serveis externs. (Flores, 2013). 

 

Al currículum apareix el nou terme de competències bàsiques explicant que cada àrea 

contribueix al desenvolupament i aprenentatge d’aquestes noves competències. Comença a 

aparèixer la inquietud d’ensenyar als alumnes nous estils i gèneres musicals mitjançant 

l’audició, la interpretació o la creació. A més s’introdueixen conceptes teòrics relacionats amb 

la sociologia de la música, l’etnomusicologia i la psicologia cognitiva fent així una educació 

musical enfocada a una societat com la nostra. D’aquesta forma comença a tenir força 

l’interès cap a l’educació musical des d’un enfocament multicultural i intercultural a més de 

veure els recursos TIC com a una eina molt útil per a l’ensenyament d’aquesta. 

 

 

Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE) 

 

Segons López (2018) la LOMQE ha canviat de forma radical l’estructura del sistema educatiu 

espanyol classificant les assignatures segons tres tipus: troncals (obligatòries), específiques 

(optatives), i de lliure configuració autonòmica. Tot això ha fet que vint-i-vuit anys després 

que la música fos introduïda a l’educació com a una àrea de caràcter obligatori hagi passat a 

ser una assignatura optativa donant més validesa o prestigi a altres àrees i deixant en mans de 

les administracions autonòmiques la situació de la música. 

 

Álvarez (2016) afirma que amb la LOMQE l’àrea de música té un paper completament 

secundari a l’àmbit educatiu. La música passa a ser una assignatura optativa, amb menys 

hores lectives (de 105 a la LOE a 75 a la LOMQE). La competència artística i cultural que 

s’esmentava a la LOE passa a anomenar-se consciència i expressions culturals. Pel que fa als 

blocs passa a dividir-se en tres: escolta, interpretació musical i la música, el moviment i la 

dansa.  

 

4.2.2. Marc legislatiu autonòmic: Illes Balears 

 

A causa de la gran rellevància de les autonomies envers el pes atribuït a l’àrea d’educació 

musical és necessari esmentar que fa la nostra comunitat legislativament.  
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Segons el Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació 

primària a les Illes Balears l’àrea de música ha d’anar encaminada a “desenvolupar la 

competència artística dels alumnes partint sempre dels coneixements previs i les vivències 

personals” (p.1). A més contribueix al desenvolupament de les competències, ja que “permet 

gaudir del patrimoni cultural i artístic i valorar i respectar les aportacions pròpies i alienes” 

(p.1), i té com a objectiu “permetre a l’alumne percebre, interactuar i gaudir amb els elements 

visuals i sonors de la realitat que l’envolta” (p.2). 

 

En el seu article, López (2018) recull el nombre d’hores que assigna cada comunitat autònoma 

a l’àrea d’educació artística. Pel que fa a les Balears, dota de 5 hores als cursos de 1r, 2n i 3r, i 

5 hores als cursos de 4t, 5è i 6è. Cal dir que aquestes hores s’han de repartir amb l’educació 

plàstica. Pel que fa als continguts són d’elaboració pròpia i s’ha de tenir en compte el nivell 

educatiu que van dirigits.  

 

D’aquesta forma segons el currículum de les Illes Balears els continguts estan agrupats en tres 

blocs diferents: Bloc 1: “Escolta”, Bloc 2: “Interpretació musical” i Bloc 3: “La música el 

moviment i la dansa”.  

 

Pel que fa al primer bloc els continguts “se centren en el desenvolupament de les capacitats de 

discriminació auditiva, d’audició comprensiva i de valoració crítica” (p.2).  

 

Al Bloc 2, els continguts van encaminats a “reconèixer i explorar les possibilitats sonores de 

la veu, dels instruments musicals i d’objectes de la vida quotidiana que tenim a l’abast, 

estimulant la invenció, la improvisació i la representació de diferents produccions musicals” 

(p.2).  

 

Finalment al Bloc 3, els continguts han de fer desenvolupar “capacitats expressives, i 

creatives que resulten de la combinació de moviments i sons” (p.2). 

 

Al seu torn aquests blocs s’apliquen de diferent forma. A 1r, 2n i 3r els continguts són 

adaptats a les necessitats educatives d’aquesta etapa educativa. Així a 4t, 5è i 6è apareixen 

més continguts o es reformula el contingut de l’etapa anterior adaptant així els continguts a 

les necessitats de cada moment. 
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Pel que fa a l’avaluació l’àrea de música ha de ser inclosa dins el que seria l’àrea d’educació 

artística, formada per la mateixa música i l’educació plàstica. D’aquesta forma s’han de 

combinar els resultats obtinguts d’ambdues matèries per a dur a terme aquesta avaluació.  

 

 

4.3. La música i el cervell 

 

En els diferents estudis en els que es tracta el paper de la música per a l’ésser humà sorgeix 

una incògnita inicial: és la música necessària biològicament o només es tracta d’una font de 

diversió i distracció de l’ésser humà?  

 

Autors com Kant i Pinker postulen que la música només és una distracció i no fa cap funció 

especifica ni s’ha adaptat genèticament per a cap funció en concret. En canvi autors com 

Darwin, Kleiman o Miller diuen que la música ha aparegut primitivament en molts altres 

mamífers i que fins i tot la música es selecciona sexualment i per tant pot influenciar a l’hora 

d’aparellar-nos. (Siesto, 2017).  

 

Peñalba (2017) afirma que el cervell té àrees especialitzades només en el processament 

musical i no intervenen en cap altre tipus de processament. 

 

A banda d’aquestes teories, que no s’han pogut demostrar, hi ha una realitat clara, i és que la 

música té una sèrie de conseqüències cap a l’ésser humà encara que tingui o no un paper 

biològic.  

 

Cuscó (2013) afirma que “hi ha una estreta interacció o coevolució entre el cervell i la 

música” (Pàg. 10). Segons Peñalba (2017) la música produeix canvis al cervell fent que 

augmenti la substància grisa i l’augment de mida d’algunes zones concretes així com una 

activació cerebral global. També augmenta la plasticitat cerebral i encara que sigui més gran 

en nens també ho fa en adults. A més la música produeix la connexió de moltes àrees del 

nostre cervell i una capacitat per a processar-la.  

 

D’altra banda, Siesto (2017) afirma que la música redueix l’ansietat i el dolor i incrementa els 

nivells d’oxitocina, redueix la freqüència cardíaca i fa que augmenti les estructures cerebrals 
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que estimulen el plaer. També incrementa els nivells de dopamina i norepinefrina al cervell, 

dues hormones que produeixen un efecte de recompensa.  

 

Quintero, Cuspoca i Siabato (2015) diuen que la música està implicada en estats emocionals 

que regulen el comportament metabòlic de l’organisme fent que els estímuls agradables 

produeixin un augment de la serotonina plasmàtica. Quan s’estimulen certes àrees del cervell 

es produeix un augment en la secreció hormonal per part de l’hipotàlem i la hipòfisi que 

regulen les respostes autònomes. A més els estímuls sonors poden facilitar l’alliberació 

d’opioides endògens pel control del dolor i l’estrès. Després es produeix en l’organisme una 

elevació de la concentració de cortisol i l’alliberació d’interleucines. Tot això demostra que 

els estímuls sonors i la seva modulació a nivell endocrí milloren les condicions d’estrès, dolor 

i irritabilitat a més de jugar un paper fonamental en la regulació metabòlica de carbohidrats i 

en la del sistema immunitari.  

 

Pel que fa als efectes en la estructuració del cervell, la pràctica de la música durant la infància 

té efectes estructurals i funcionals. De les parts més significatives destaca: un cos callós més 

gran en músics professionals on varia la mida, i és més gran en aquells que estudien música 

des d’abans dels set anys. A les regions corticals motores, la profunditat del solc central és 

gran en ambdós hemisferis però més pronunciada a la part dreta, probablement conseqüència 

de la pràctica musical amb la mà no dominant. La substància grisa i les àrees corticals, 

visuoespacials i auditives es fan grans i el tronc cerebral respon uns 10 mil·lisegons més 

ràpid. Siesto (2017).  

 

Donats tots els beneficis que produeix a nivell neuronal, la música infereix directament en la 

transferència de nous aprenentatges. Peñalba (2017) afirma que “ la participación musical 

favorece el desarrollo del lenguaje, de la lectura, del pensamiento matemático, de la 

intel·ligència y los resultados académicos generales”.  

 

Pel que fa al llenguatge, la participació en activitats musicals millora la percepció auditiva, el 

reconeixement d’altures concretes, la facilitació d’aprenentatge d’una segona llengua, la 

interpretació de patrons rítmics relacionats amb la parla emocional, la consciència fonològica, 

la discriminació auditiva i la percepció del contorn melòdic de la parla. (Halllam, 2010, citat a 

Peñalba, 2017). 
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Quant a la lectura, Peñalba (2017) afirma que el rendiment lector dels nens millora quan 

aquests reben formació musical, perfeccionant la seva capacitat lectora, l’augment de 

vocabulari i seqüenciació verbal.  

 

El pensament matemàtic es veu millorat en nens que reben formació musical. Sobretot la 

pràctica amb instruments rítmics afavoreixen més aquesta consciència matemàtica degut als 

càlculs complexes que s’han de realitzar a temps real a l’hora d’interpretar qualsevol ritme. 

(Peñalba, 2017). 

 

Pel que fa a la intel·ligència cal destacar la figura de Howard Gardner que esmentava la 

intel·ligència musical com a una més. Aquesta suposa la capacitat d’interpretar, compondre i 

apreciar pautes musicals. Aquesta intel·ligència té una forta relació amb altres intel·ligències 

que podrien ser reforçades amb la pràctica musical. Segons Costa (2015), aquesta 

intel·ligència musical influeix en el desenvolupament emocional i espiritual i corporal de 

l’ésser humà a més estructura la forma de pensar i treballar.  

 

 

4.4. Música, emocions i identitat 

 

La música està fortament relacionada amb les emocions i la identitat de l’ésser humà. Segons 

Lacárcel (2003), “La estrecha relación existente entre un determinado estado de ánimo y su 

expresión exterior, es lo que nos permite actuar sobre las emociones con la música”.  

 

Costa (2015) afirma que el fet de saber gaudir de la bellesa estètica de la música influeix 

directament en el nostre coneixement de la realitat i alhora és capaç d’expressar sentiments i 

emocions que poden incidir en el nostre comportament. A més ens ajuda en el nostre 

desenvolupament psíquic i emocional proporcionant un equilibri que ens dota d’un nivell 

adequat de felicitat i benestar.  

 

Es tracta d’un medi d’expressió que arriba fins a la part més interna de la persona i amb la 

qual es transmeten diferents estat d’ànim i emocions. Amb ella es desenvolupa la sensibilitat, 

la creativitat i la capacitat d’abstracció i anàlisi a més de proporcionar-nos l’oportunitat de 

descobrir el nostre món interior i comunicar-nos amb el món que ens rodeja. (Lacárcel, 2003). 
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Les darreres investigacions demostren els bons resultats que proporciona l’educació musical 

en el desenvolupament d’habilitats i la formació d’una identitat musical que va lligada a la 

identitat de la persona. La bellesa de la música influeix directament en sentiments i emocions 

que influeixen directament en el nostre comportament. A més existeix una predisposició 

biològica a la música on es conforma la identitat de la persona fent que totes les persones 

siguin musicals però depenent del context aquesta predisposició ve condicionada per factors 

personals i del context sociocultural de l’individu. (Costa, 2015). 

 

El mestre hauria de ser l’encarregat de facilitar aquest diàleg entre la bellesa de la música i els 

significats que aquesta ens pot transmetre tot i que cada persona en farà una interpretació 

diferent que dotarà a aquesta interpretació de trets de la identitat de la persona (Costa, 2015). 

 

Pel que fa a la identitat de la persona, Álvarez (2016) afirma que la música provoca el 

desenvolupament de sentiment de pertinença i identitat i fomenta el respecte i la tolerància per 

la resta de cultures. En aquest aspecte Costa (2015) argumenta que la música pot formar part 

de la imatge de la persona (gènere, edat, identitat nacional, discapacitat i identitat personal), 

és a dir, la música pot identificar-se amb trets personals de cada individu. 

 

La formació d’aquesta identitat musical no dependrà només d’aspectes relacionats amb la 

racionalitat de la persona sinó que també incorporarà elements relacionats amb l’espiritualitat, 

dotant així a l’activitat musical un caire més personal i íntim de la persona. (Costa, 2015). 

 

Des del punt de vista d’Álvarez (2016), les emocions que provoca la música vénen 

determinades per quatre factors: l’estructura, la interpretació, el context i l’oient. Pel que fa a 

l’estructura la música inspira certes emocions atenent a la forma que té aquesta. D’aquesta 

forma les obres que inspiren tristesa tindran una estructura diferent de les que inspiren alegria. 

Quant a la interpretació, una obra ens pot transmetre emocions diferents atenent a la 

interpretació d’aquesta, ja que cada intèrpret li dóna un caràcter diferent. El context també 

influeix en la forma de transmetre emocions com per exemple el fet de posar una obra a un 

enterrament. Finalment l’oient és el factor més variable, ja que hi ha tot un seguit d’aspectes 

que el determinen com la motivació, la personalitat, l’estat emocional o les associacions que 

en fa a través de la memòria. 
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Al parlar de persones i emocions és necessari parlar de la intel·ligència emocional, terme 

proposat per Peter Salovey i John Mayer i posteriorment per Daniel Goleman. (Viloria, 2005). 

Segons Lacárcel (2003) és “un conjunto de habilidades como el control de los impulsos, el 

entusiasmo, la perseverancia, la capacidad de motivarse a uno mismo, la empatía la agilidad 

mental, etc. (pàg. 222). Aquestes habilitats són les que permeten a les persones interpretar 

situacions i enfrontar-les de forma adient, a saber posar-se en el lloc de la resta de persones, i 

en definitiva a actuar com un ésser social en el món que ens envolta mitjançant els sentiments. 

(Lacárcel, 2003). Donat que la música ens permet modificar l’estat d’ànim i els nostres 

sentiments, ens ajuda a expressar emocions i ens dóna tot un seguit d’avantatges quant a 

l’activitat emocional, aquesta resulta una eina de gran importància a l’hora de treballar aquest 

tipus d’intel·ligència tan important en una societat com l’actual (Lacárcel, 2003).   

 

Per això, Willems diu que l’objectiu de l’educació musical no hauria de ser el de dominar el 

llenguatge musical o la història de la música, sinó fomentar la voluntat, la sensibilitat, l’amor, 

la intel·ligència i la imaginació creativa (Álvarez, 2016). 

 

 

5. Estat de la qüestió 

 

Existeixen una gran quantitat d’articles que defensen la importància de l’educació musical 

tant a nivell més especialitzat com a nivell quotidià donat que la música és un element que 

forma part de l’ésser humà. Aquesta repercuteix directament en ell i per això la importància 

de conscienciar a la societat envers quines implicacions té aquesta en la nostra vida. 

 

Pel que fa als articles relacionats amb la qüestió tractada, s’han consultat diferents textos que 

per norma general tracten la defensa i la situació actual de la música des de tres vessants 

diferents: la neurociència, la història, pedagogia i lleis educatives de l’educació musical i les 

implicacions a nivell emocional. Tot i partir d’aquestes vessants també fan algun esment a les 

altres però de forma molt breu. Per tant el que es pretén consultant aquestes fonts és 

aprofundir en cada una d’aquestes vessants per tal de construir un marc teòric que defengui 

l’educació musical des de totes les perspectives possibles en un sol document per tal de 

recopilar tots els possibles arguments a favor de la música a les aules. 
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5.1 Història, pedagogia i lleis educatives 

 

Quant a la història, pedagogia i lleis educatives alguns dels articles que s’han consultat són els 

de Mª Ángeles Sarget Ros (Perspectiva històrica de la educación musical), Mª Belén López 

Casanova (La enseñanza de la música en educación infantil y primaria en Aragón (1982-

2002): proyección e influencia del pensamiento pedagógico de Maria Ángeles Cosculluela 

Mazcaray), José David Brufal Arráez (Los principales métodos activos de educación musical 

en primaria: diferentes enfoques, particularidades y directricesbásicas para el trabajo en el 

aula), Susana Flores (Qué música ensenyar hoy: del paradigma de la apreciación musical a la 

Sociedad del siglo XXI. 

 

D’aquests articles destaquen els següents: 

 

• Perspectiva histórica de la educación musical (Sarget, 2017) 

 

En l’article s’expliquen els orígens de l’educació musical i de com ha anat evolucionat 

aquesta amb el pas del temps. Atenent l’època, la música jugava diferents papers sent una 

gran protagonista i formant part de moltes situacions i d’altra banda desprestigiada i sense un 

futur clar com és la situació actual. 

 

Pel que fa al paper d’aquest article per a la confecció del present treball ha servit de 

complement al llibre de Pajares (2010) per a fer un repàs històric de la situació de la música al 

llarg del temps per a poder fer una valoració d’on venim i a on anem amb la situació 

educativa i social de la música. 

 

• La enseñanza de la música en educación infantil y primaria en Aragón (1982-

2002): proyección e influencia del pensamiento pedagógico de Maria Ángeles 

Cosculluela Mazcaray 

  

Per tal d’entendre la situació educativa musical actual d’Espanya i més en concret d’Aragó, 

l’autora explica com ha evolucionat tant l’assignatura de música com el paper que 

desenvolupaven els mestres de música des de l’any 1837 fins a l’actualitat. D’aquesta forma 

l’article reflecteix la gran quantitat de canvis en els que s’ha desenvolupat l’educació musical 

fins a la que coneixem actualment  començant per una inexistència legislativa i la progressiva 
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incorporació de factors que faran que evolucioni així com les influències de pedagogies 

provinents de fora de l’estat espanyol com a un element enriquidor i que faran de l’educació 

musical l’àrea que coneixem a dia d’avui. 

 

Quant a la importància de l’article al present treball ha servit com a una font per a entendre 

com a evolucionat l’educació musical al marc legislatiu espanyol aclarint les diferencies 

envers el que reflectia la llei i el que realment es duia a la pràctica. 

 

 

• Qué música ensenyar hoy: del paradigma de la apreciación musical a la Sociedad 

del siglo XXI. (Flores, 2013) 

 

L’autora defèn la necessitat d’ensenyar música a educació primària i quins continguts són els 

més adients per a la societat actual. Per aquest motiu esmenta una gran quantitat d’avantatges 

que proporciona la música però es centra més en l’anàlisi de les lleis que han regit l’educació 

a Espanya fins a l’actualitat per tal de poder evidenciar la recent incorporació de la música a 

l’abast de tota la societat així com la repercussió de la vida al nostre dia a dia com a element 

que fomenta l’esperit crític de l’ésser humà.  

 

Pel que fa a l’ús d’aquest article dins el present treball ha servit de base per a la qüestió de 

l’evolució de les lleis i les conseqüències que tenien aquestes per a l’educació musical. Donat 

que només s’analitza fins a la LOE també s’ha actualitzat fins a la normativa actual mitjançant 

l’article de López (2018) que fa una anàlisi de la LOMCE i una comparativa entre les 

comunitats autònomes de l’estat espanyol envers la situació de la música al currículum. 

 

 

5.2 Neurociència i música 

 

Durant els darrers anys ha augmentat considerablement el nombre de treballs envers les 

implicacions de la música i la neurociència. Sembla que per a la societat els arguments 

científics són molt importants a l’hora de formar opinions i s’està emprant aquesta via per tal 

de poder conscienciar a la gent de la importància de la música. 
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Pel que fa a la defensa de l’educació musical atenent a factors de les neurociències, s’han 

consultat articles com els de Alicia Peñalba (La defensa de la educación musical desde las 

neurociències), Violeta Siesto (Música y cerebro: influencia del arte musical en la biologia 

humana), Jordi Angel Jauset (El método BAPNE y su repercusión en las capacidades 

cognitives) o el de Cesar quintero, Andrés Cuspoca y Jonathan Siabato (Efecto de la música 

sobre aspectos cognoscitivas y metabólicos: implicaciones médicas y psicológicas). 

 

 

D’aquests articles destaca principalment el següent article: 

 

• La defensa de la educación musical desde las neurociències (Peñalba, 2017) 

 

Donada la situació de crisi en la que es troba l’educació musical l’autora pretén reflectir les 

aportacions de la música des de la neurociència per tal de defendre l’ensenyament de la 

música com a font de multitud de beneficis a nivell cerebral. A més defèn la idea que els 

mestres haurien de ser coneixedors dels factors neuro-científics que implica la seva àrea als 

seus alumnes per tal de poder fonamentar la seva pràctica educativa.  

 

Pel que fa al paper d’aquest article al present treball es podria dir que és la base que 

fonamenta tot l’apartat de la música i el cervell. Tot i que l’article per si sol ja forma una base 

prou sòlida de marc teòric envers aquest tema s’han emprat la resta d’articles esmentats per a 

complementar i ampliar la informació. 

 

 

5.3. Música i emocions 

 

És evident que la música i les emocions estan completament vinculades. Donat que vivim en 

una societat on el paper de les emocions és de vital importància per al dia a dia de les 

persones és necessari fer esment de com pot contribuir la música a aquesta temàtica. Al 

contrari que la justificació neurocientífica, sembla que per a la societat el fet d’educar envers 

la intel·ligència emocional quedà en un segon pla, donant més importància a continguts i 

aspectes teòrics com a element cultural de saber general i a la neurociència.  
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Pel que fa als articles consultats per a l’el·laboració d’aquest apartat cal dir que s’ha 

fonamentat en dos articles, el d’Ana Costa (Identidad musical y educación) i el de Josefa 

Lacárcel (Psicología de la música yemoción musical). A més als articles relacionats amb la 

neurociència també hi apareixia informació que ha servit per a complementar a aquests 

articles. 

• Identidad musical y educación (Costa, 2015) 

 

En l’article s’exposa la importància de la identitat musical de la persona per al seu 

desenvolupament psicològic i com afecta la música a les emocions, concloent en la 

importància del paper dels mestres quant a la formació dels alumnes en aquests aspectes. 

 

Quant al paper d’aquest article al present treball ha estat de gran importància per tal d’explicar 

el paper de les emocions en la nostra vida i com la música contribueix a regular-les. A més la 

música genera una “identitat musical” que forma part i influeix en la nostra identitat. 

 

• Psicología de la música y emoción musical 

 

L’article reflecteix la importància d’educar als alumnes atenent a la intel·ligència emocional i 

la necessitat d’emprar la música com a un element per a regular les emocions. Defèn la 

música com a un element d’ajuda per a regular els estat d’ànim de la persona proporcionant 

un equilibri psicològic en aquesta. Per aquest motiu esmenta com treballar-ho donant al cant i 

la interpretació mitjançant un instrument un paper fonamental com a eina per a expressar els 

nostres sentiments. 

 

Pel que fa a la contribució al present article es tracta del principal article en el que es fomenta 

l’apartat de música i emocions. Juntament amb el primer article comentat i la informació 

quant a aquesta temàtica que apareix als articles relacionats amb la neurociència s’ha realitzat 

una base que serveix de defensa de l’educació musical atenent als factors emocionals de la 

persona. 

 

 

 

 

 



29 

 

6. Discussió i conclusions 

 

Atenent als resultats de la recerca i a la finalitat d’aquest treball, es podria dir que la música és 

un element determinant i de molta rellevància en la societat en la que vivim i per tant hauria 

de tenir més pes en la nostra educació.  

 

Pel que fa als resultats obtinguts de la recerca envers la situació de la música al llarg del 

temps es poden veure les diferents realitats i situacions que ha passat aquesta tant per el paper 

que tenia en la societat del moment com la situació a nivell educatiu, que per norma general 

anava i va vinculat a la concepció i importància que li donava la societat del moment.  

 

D’aquesta forma s’ha vist com era la societat de l’Edat Antiga, una societat que admirava la 

música fins al punt d’excedir la pràctica musical i que formulava teoremes envers la música. 

Una societat que segons les persones de més poder i les que comptaven amb el saber era de 

vital importància que qualsevol persona sabés música. Després amb l’Edat Mitjana, passarem 

a una societat regida per l’església on l’activitat musical tenia un paper molt important i 

formava part del dia a dia de la societat. Amb el Renaixement impulsat per l’Humanisme hi 

havia un gran auge de la música, donant prestigi i impulsant l’economia amb la creació de 

professions relacionades amb ella. Amb el Barroc les classes més apoderades prenien la 

música com un distintiu social i els músics eren conscients de la seva importància en la 

societat. El Classicisme juntament amb el moviment de la il·lustració va fer la 

internacionalització de la música. A més va ser utilitzada com a eina política durant la 

Revolució Francesa. Amb el Romanticisme els músics deixaren de dependre d’un patró i 

componen per plaer, a més comença la concepció de la música com a adornament i enfocat 

cap a les dones. El segle XX va suposar la total expansió de la música. A Espanya s’intenta 

dur a tota la població però les guerres afecten directament envers aquesta i hi ha un greu 

retrocés. Després es va iniciar  una lenta recuperació que a Espanya comença a notar-se amb 

la LGE introduint l’assignatura de música de forma independent. 

 

Arran d’això es pot observar que el paper de la música en la societat i el paper que ha tingut 

aquesta a nivell educatiu ha estat completament relacionat amb factors com el context general 

de la societat on era tractada i la influència i ús d’aquesta per part de persones de renom com 

l’església, l’aristocràcia o els governants del moment.  
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La qüestió que cal plantejar-se atenent a aquesta anàlisi històrica és la de per què en la societat 

actual i més concretament en l’espanyola la situació de la música ha arribat fins al punt de 

deixar de ser una àrea important a l’àmbit educatiu i per consegüent la poca implicació dels 

governs envers la cultura i la música, arribant a un punt en el que aquesta podria considerar-se 

fins i tot desprestigiada i deixada de banda. Atenent a això, hi ha una explicació que pot 

“defendre” d’alguna forma la gestió dels governs envers aquesta quant a la situació educativa.  

 

Segons l’article de Miralles (2015) la principal culpa la tenen les avaluacions internacionals 

com PISA o TALIS. Aquest tipus de recollida i avaluació dels resultats dels nostres estudiants 

i per tant del nostre sistema educatiu, deixa completament de banda l’educació artística. Amb 

això els governs i la societat poden interpretar que l’educació artística no és important. Arran 

d’això Miralles arriba a aquestes conclusions: “si nos centramos demasiado en lo evaluado, 

nos olvidamos de aquello que no es evaluado; priorizando lo urgente por encima de lo 

importante” i “las profesiones associades a la educación artística sufren igualmente de esta 

baja valoración”. Amb tot això si els resultats d’un d’aquests informes sortís malparat el 

govern miraria de solucionar el problema però en el cas de l’educació artística no hi ha cap 

tipus d’opció, ja que aquesta no és avaluada ni observada per la resta de països.  

 

D’altra banda la societat i els mateixos governs haurien de ser conscients dels beneficis que 

aporta la música per a l’ésser humà, i de com treballant aquesta àrea durant l’educació 

primària es pot influir de forma prou rellevant en molts d’aspectes dels alumnes, deixant de 

banda aspectes avaluatius i atenent més a la formació de la persona i de les implicacions 

futures que pot tenir la música en ella.  

 

Pel que fa a les implicacions que te la música a nivell cerebral, tots els beneficis provoquen 

una sèrie de conseqüències cap a l’alumne. Segons Peñalba (2017) provoca: 

 

- Una millora del llenguatge: millora la percepció auditiva, el processament de patrons 

d’altura en la comprensió del llenguatge, el reconeixement d’altures concretes, la 

facilitació de l’aprenentatge d’una segona llengua, la interpretació de patrons rítmics 

relacionats amb la parla emocional, la detecció de trets tímbrics necessaris per a la 

comprensió del llenguatge, la millora de la qualitat del processament sensorial, la 

consciència fonètica, la discriminació auditiva i la percepció del contorn melòdic de la 

parla. Hallam (2010), citat a Peñalba (2017). 
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- Millora de la lectura: en diferents estudis es demostra com nens amb formació 

musical millora el rendiment lector, perfeccionant la capacitat lectora general, 

l’augment de vocabulari i seqüenciació verbal i millora de la realització rítmica a més 

de la memòria verbal. Hallam (2010), citat a Peñalba (2017). 

 

- Millora del pensament matemàtic: els instruments rítmics afavoreixen la 

consciència matemàtica degut als càlculs matemàtics que impliquen les figures 

rítmiques més complexes. 

 

- Millora de la intel·ligència en general: hi ha una millora de la intel·ligència sobretot 

en aspectes relacionats amb el processament visual-espacial. 

 

 

Quant a les implicacions a nivell d’emocions i identitat de la persona l’activitat musical, 

Peñalba (2010) diu que:  

 

- La música forma per a viure en societat: el significat cultural de la música ajuda a 

aprendre valors socials i culturals necessaris per a la convivència, per a la sensació de 

pertinença i per a la vida en comunitat. La música contribueix al desenvolupament 

d’aspectes individuals que repercuteixen en l’àmbit social com millorar la mateixa 

imatge i l’actitud positiva cap a un mateix, la confiança, la motivació, la disciplina, la 

relaxació en períodes d’estrès i la distracció. A més fomenta les relacions amb els 

demès, la socialització, la convivència i el treball en equip. 

 

- Desenvolupa la identitat musical i el coneixement: la música és una de les 

principals eines per a desenvolupar la identitat personal i social. Utilitzem la música 

per a regular les nostres emocions i per a presentar-nos als demès. La música transmet 

identitat que tenen una importància transcendent en el coneixement del món. 

 

- Forma persones creatives: la creativitat és una eina d’acció per al futur i pot ser 

desenvolupada per diversos factors, un d’ells la música. 

 

- La música, les emocions i l’empatia: la música desperta emocions en les persones i 

serveix d’element per a regular-les. A més hi ha diverses investigacions que recolzen 

la idea que la música fomenta l’empatia.  
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Atenent a tots aquests beneficis resulta estrany que la música cada vegada tingui un paper 

menys rellevant en la  nostra societat. Donat que el govern no actua envers la situació 

musical, encara que és coneixedor de tots els beneficis que aquesta aporta, la possible solució 

que podria millorar aquesta realitat seria la de conscienciar a la societat i que sigui aquesta la 

que s’impliqui en la millora de la música. D’aquesta forma si s’aconseguís que les 

generacions actuals es formessin millor en aquest àmbit, en un futur aquestes mateixes 

s’encarregarien de donar-li la importància i el pes necessari en el nostre sistema educatiu. El 

principal problema de la societat i del govern és la seva pròpia manca de formació musical i 

per tant la no creença en aquesta àrea tan important per a l’ésser humà.  

 

D’altra banda el factor que podria millorar la situació de la música a les escoles és la de 

formar a professors competents en l’àrea de música. Tenen la formació suficient els mestres 

generalistes per a dur a terme la seva tasca docent de forma significativa per a l’alumnat? Des 

del meu punt de vista, no. L’antic pla de magisteri proporcionava una formació molt més 

profunda i especialitzada en aquesta àrea. Pel que fa a la situació actual de les Balears, els 

mestres especialistes de música realitzen durant els quatre anys de formació un total d’una 

assignatura general de música que realitzen totes les mencions, i una assignatura i mitja que 

realitzen en l’especialitat en si. El professorat que tutoritza les pràctiques critica la manca de 

formació musical dels practicants de música generalistes i és que tot i tenir un ampli 

coneixement en didàctica no tenen els coneixements suficients específics de música per a 

poder dur a terme classes de qualitat. Ara bé, no tenen tota la culpa els docents. El fet que 

només hi hagi una hora setmanal de música a les aules dificulta molt la continuïtat en 

l’aprenentatge d’aquesta per part dels alumnes. 

 

Per a finalitzar crec que la millora de l’educació musical depèn de molts de factors però sense 

la implicació de tota la societat serà difícil revertir la situació que estam vivint a dia d’avui. 

Una vegada la societat sigui conscient i reivindiqui canvis cap al sistema educatiu es podrà 

actuar amb l’estat d’aquesta qüestió, que depèn també en gran mesura de les lleis i reformes 

que està aplicant el govern envers aquesta. 
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