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El grup d’estudi “Música i Neurociència” de l’Acadèmia 
Catalana de la Música, format pels membres sotasignats, us 
lliuren aquest document, en el que exposen i argumenten 
la importància de la música, com a matèria transversal 
en l’educació i els seus beneficis en el desenvolupament 
cerebral, més enllà de la seva consideració com a 
esdeveniment d’entreteniment social.

*

 Introducció 
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La música és una eina transformadora que, a més d’altres 
particularitats, estimula la connectivitat neuronal i millora 
determinades funcions cognitives contribuint a optimitzar 
el desenvolupament cerebral.

*

 Conclusions 
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Ja en l’antiguitat, Plató deia que la música era un instrument 
fonamental per a l’educació. També Aristòtil, el seu 
deixeble, apuntava que era una de les quatre columnes de 
l’aprenentatge, juntament amb l’astronomia, l’aritmètica i 
la geometria (Quadrivium). A l’antic tractat sobre la música 
d’Arístides Quintilià (segle II a.C.), se cita que la música és 
un fenomen que afecta tots els nivells de la vida humana, 
tant social, com individual. El monjo Gerbert d’Aurillac 
(945-1003), que va esdevenir Papa (Silvestre II), va tornar 
a introduir el Quadrivium a les escoles urbanes d’Occident, 
després d’haver-ho après en un monestir de Catalunya 
durant la dominació islàmica.

Sabem que no hi ha cultura sense música, però sí sense 
escriptura. La música ha estat present sempre, d’una o altra 
forma, acompanyant l’ésser humà, des que neix fins que mor. 
És un producte cultural, un fenomen social i un eficaç mitjà 
de comunicació no verbal, entre altres raons perquè crea 
bellesa.  I, òbviament, a més d’una art és ciència. Els avenços 
científics així ens ho confirmen quan ens demostren que 
la música és una eina que activa la connectivitat neuronal, 
millora la neuroplasticitat i correctament utilitzada estimula 
i millora les funcions físiques, cognitives, emocionals,  
socials, comunitàries i interpersonals oferint un millor 
desenvolupament cerebral en els infants, així com una millor 
qualitat de vida en el més grans.

*

 Antecedents 
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A la dècada dels anys 70, ja fa més de mig segle,  
investigadors de la universitat de Califòrnia, liderats pel 
Dr. Michael Merzenich, van observar que les connexions 
cerebrals es modifiquen per l’activitat i l’experiència, amb 
gran influència dels estímuls de l’entorn.

Als anys 90 es van començar a fer estudis al voltant de la 
interacció música-cervell. Des d’aleshores s’han publicat 
centenars d’estudis al respecte. Seria impossible citar tots 
aquells centres, investigadors, universitats i entitats que 
hi estan treballant. Tot i així hem triat una mostra de 10 
estudis dels darrers anys, amb importants conclusions que 
evidencien les possibilitats educatives de la música, en tots 
els seus àmbits.

Tradicionalment, l’ensenyament musical ha tingut com 
a objectiu, bé la formació de professionals virtuosos en 
els conservatoris, bé la seva derivació, sense més, en 
una matèria lúdica en els centres escolars. No obstant 
això, la neurociència, en els últims anys, descobreix 
les potencialitats de l’aprenentatge musical i la seva 
incidència en l’estructura i funcions cerebrals, al·ludint a 
una estimulació positiva de les capacitats cognitives. Les 
tècniques d’exploració cerebral mostren com la pràctica 
musical involucra una gran part de l’encèfal i segons els 
científics, la música és l’art que més demanda cognitiva 
requereix, entre altres, d’una gran atenció i concentració.

El Consell Científic Nacional sobre el Desenvolupament 
de l’Infant de la Universitat de Harvard (Boston, EUA) va 
declarar que tenint en compte que els circuits cerebrals 
de nivell inferior maduren aviat i els de nivell superior ho 
fan més tard, els diferents tipus d’experiència són de 
importància vital en les diferents edats per aconseguir 
un òptim desenvolupament cerebral. Durant la primera 
infància, les bases del desenvolupament intel·lectual i 
de l’aprenentatge són principalment sensorials i motrius, 
desenvolupant abans que el llenguatge i aquest abans que 
la cognició, en funció de les experiències individuals.

En tots aquests processos, la música té un rol decisiu. 
Per exemple, les cançons acompanyades de moviments 
afavoreixen el desenvolupament de la coordinació 
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cinestèsica així com el mental, a l’aprendre consciència 
dels moviments del propi cos.

La música és, per tant, una disciplina fonamental en el 
procés d’educació integral i de formació en les etapes infantil 
i preescolar, afavorint a més processos d’autoconeixement 
i desenvolupament personal (efectes en les intel.ligències 
múltiples, millora de les relacions interpersonals, apertura de 
la confiança, augment de recursos intel·lectuals, pensament 
creatiu i solucions innovadores.), treball cooperatiu, col.
laboratiu i co-creatiu. Alhora contribueix a l’enfortiment social 
i d’integració tan necessaris en l’actualitat pels moviments 
en la nostra societat globalitzada i accelerada on encara 
es fa més evident la necessitat per desenvolupar eines per 
participar activament a la vida cultural com a garantia de 
drets personals.

Per tant, l’educació musical pot ser un trampolí cap a una 
educació més permeable: permet oferir vies múltiples 
d’entrada al coneixement.
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Com a mostra, s’adjunta un breu resum d’estudis de 
diferents universitats d’arreu el mon, on es troben millores a 
les funcions cognitives, executives i connectivitat cerebral.

*
 Mostra 

 (nois/noies) 
 Edats (anys) 

 (interval, mitjana)  
 Conclusions / Millores  Data de publicació 

35  10 - 13 Atenció i memòria de treball 2020 (octubre)

19  8 - 14 Lectura nens amb dislèxia 2019 (agost)

76  5 - 6 Memòria visuoespial, inhibició 2019 (agost)

66  5 - 6 Habilitats lingüístiques 2018 ( juny)

30 23,13 Connectivitat cerebral 2012 (maig)

12  4 - 6 Discriminació soroll i memòria de treball 2006 (agost)

150 8,7 Memòria verbal 2010 (gener)

25 6,6 Habilitats gramaticals 2014 (setembre)

146 6,4 Planificació, memòria de treball, inhibició 2018 (febrer)

72 20 Memòria de treball, atenció,... 2018 (novembre)

101 28,4 Memòria de treball, atenció,... 2019 ( juliol)
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Es cita, també, la tesi doctoral (no publicada) següent:

Andreu Duran, M. (2012). L’assoliment de les competències 
bàsiques en alumnes de centres integrats de primària i 
música construcció i aplicació d’un instrument d’avaluació 
de les competències bàsiques i anàlisi comparativa dels 
resultats obtinguts en alumnes de sisè de primària de 
centres integrats de música i d’un grup control. Universitat 
Autònoma de Barcelona, Barcelona.

Competències avaluades:  lingüística, i audiovisual, la 
competència artística i cultural, la competència sobre el 
tractament de la informació i la competència digital, la 
competència matemàtica, la competència d’aprendre a 
aprendre, la competència d’autonomia i iniciativa personal, 
la competència en el coneixement i la interacció amb el 
món físic i la competència social i ciutadana.
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Atesa la solidesa dels estudis i investigadors citats, la 
reflexió que ens fem, els membres del grup d’estudi 
“Música i Neurociència” de l’ACM és que la música, 
com a matèria curricular,  hauria de tenir una presència i 
desenvolupament diferent a l’actual, si es volen aprofitar 
totes les avantatges que la ciència constata. És a dir, ens 
plantegem si la música:

• Hauria de tenir més presència curricular i ser una matèria 
transversal obligatòria a Infantil i a Primària.
 
• Els professors, mestres i educadors, haurien de tenir:
 - Formació específica en eines didàctiques musicals.
 - Fonaments teòrics bàsics en neurociència.

*

 Reflexions 



BENEFICIS 
DE LA MÚSICA 
EN L’EDUCACIÓ

El grup d’estudi “Música i Neurociència” de l’Acadèmia 
Catalana de la Música s’ofereix a col·laborar amb les 
diferents administracions en les següents tasques:

• Fer un diagnòstic de l’estat actual de la presència de la 
música i el seu ús, inicialment, en les etapes formatives 
d’infantil i primària.

• Assessorament en la revisió del currículum actual en la 
matèria de “música” per als centres educatius públics.

• Dissenyar i implementar estudis a les escoles amb 
l’objectiu d’avaluar l’impacte de l’aprenentatge musical en les 
millores cognitives i rendiment en altres àrees curriculars.

• Totes aquelles accions en les que ho considerin  
i sigui factible. 

*

 Propostes 
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Membres integrants 
del Grup de Treball de 
Música i Neurociència 
de l’Acadèmia Catalana 
de la Música:

*

• Ferran Badal - Esmuc
• Jordi A. Jauset (coordinador)
• Jordi Lalanza
• Melissa Mercadal - Esmuc
• Natxo Tarrés
• Òscar Enrech – Fundació Orfeó Lleidetà
• Patricia Caicedo
• Pau Gimeno – Associació Catalana de Musicoteràpia




