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Quan les paraules falten la música parla.
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Resum
La música és un llenguatge universal que millora l’atenció, la motivació, la creativitat, la
psicomotricitat, la memòria, l’estat anímic i, en conseqüència, l’aprenentatge. Tenint en
compte els infinits avantatges que presenta, s’ha d’incloure en l’educació des d’etapes
primerenques. La música està present en l’educació com a assignatura, però no està
globalitzada. En aquesta recerca es presenta l’anàlisi de com la música ajuda en la
motivació, l’atenció i l’aprenentatge dels infants en una classe d’educació infantil i, per
tant, demostra que es pot globalitzar i no només utilitzar-la en classes puntuals.
Paraules claus
Música - Globalització de la música – Aprenentatge – Atenció – Motivació - Educació
infantil.

Abstract
Music is a universal language that enhances attention, motivation, creativity,motor
skills, memory, mood and consequently, learning. Taking into consideration the huge
advantages it provides, music should be included in education from early stages. It
must be said that music is present in our educational system as a subject but not
globally. This research offers an analisys of how music helps in motivation, attention
and learning of little children in pre-school education. Therefore, it shows that music
can be globalised and not only used in specific classes.
Keywords
Music - Globalization of music – Learning – Attention – Motivation - Pre-school
education
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Introducció

He escollit la música per portar a terme el treball de fi de grau perquè, en primer lloc,
es tracta d’una àrea que sempre m’ha cridat molt l’atenció i tenia ganes d’aprofundir-hi
i aprendre més coses. En segon lloc, el fet de cursar la menció en música a la
universitat juntament amb l’assignatura sobre Educació Musical m’ha aportat recursos i
coneixements que m’han permès dissenyar i desenvolupar unes intervencions
educatives a l’escola “Els Quatre Vents” de Manlleu. En tercer lloc, durant aquests
anys que he estat cursant el grau m’he anat adonant de la importància que té la
manera en què els mestres ensenyen música en les primeres edats i també al llarg de
la seva escolarització. Considero que els/les mestres d’Educació Infantil tenim el deure
i l’obligació de crear unes bones bases que permetin als nens i nenes progressar i
aprendre d’una forma més significativa i gratificant. Per tant, són tots aquests motius i
el fet que tenia ganes d’aprofundir i posar en pràctica diferents maneres d’aprendre a
través de la música, els que em van empènyer a escollir aquest tema.
La música no serveix només per cantar i ballar, sinó que hauria de ser un mitjà
d’aprenentatge accessible a tots, especialment als nens i nenes i adolescents, ja que
en ella hi troben un mitjà d’expressió i de comunicació ideal, amb independència a la
seva condició física, intel·lectual, afectiva i social.
La música ajuda en el desenvolupament dels infants i moltes vegades els ajuda a
trobar el seu paper dins la societat.
“La música es pot treballar de manera globalitzada en l’educació infantil?” Aquesta és
la pregunta que es vol respondre mitjançant aquest treball. Aquest treball intenta
comprovar si la música es pot treballar mitjançant diverses àrees i, a més a més,
ajudar en l’aprenentatge dels infants. També m’he plantejat diverses hipòtesis que
serveixen de punt de partida per a la investigació:
-

La música és un bon recurs per l’aprenentatge significatiu dels infants.

-

La música millora l’atenció, la motivació i l’aprenentatge dels infants.

-

La música és un recurs més eficaç per ensenyar que d’altres mètodes
d'ensenyament, per això cal potenciar-ne la seva globalització.

Abans de començar la recerca també vaig plantejar els següents objectius:
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Demostrar que la música es pot utilitzar en diferents àrees i veure si té una
repercussió positiva o negativa.

-

Investigar si la utilització de la música afavoreix l’atenció, la motivació i
l’aprenentatge.

-

Estudiar si la utilització de la música com a eina d’aprenentatge determina els
resultats dels infants.

Aquesta recerca està estructurada en tres parts fonamentals. La primera està
realitzada a partir de la documentació sobre diferents autors que parlen sobre els
continguts escollits. La segona és una aplicació pràctica en la qual s’estudia si la
música afavoreix la motivació, l’aprenentatge i l’atenció. Finalment, la tercera part
inclou les conclusions i reflexions de la recerca.
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Marc teòric

Aquest apartat està enfocat a mostrar amb claredat tots els conceptes que envolten la
investigació d’aquest treball. Es combinaran definicions extretes de llibres, webs,
articles, etc. amb opinions i investigacions de diferents autors i amb posteriors anàlisis.
D’aquesta manera, s’espera que el marc teòric ajudi a entendre l’objectiu d’aquesta
investigació.
En primer lloc, es farà una aproximació al concepte més bàsic que ens podem trobar al
llarg de la nostra recerca, la música.
A continuació, es presenten tres apartats que també són molt importants per aquesta
investigació. El primer són els avantatges d’ensenyar amb la música i com aquesta
ajuda en l’aprenentatge significatiu, la motivació i l’atenció. El segon apartat és la
globalització de la música en l’educació infantil i, per últim, un apartat del currículum
d’educació infantil i la música.
Finalment, es menciona la importància dels contes, ja que en la part pràctica aquests
també en són protagonistes.

2.1.

La música

El Diccionari d’Estudis Catalans (DIEC, 2015) defineix la música com “l’art que
s’expressa mitjançant la combinació de sons, d’acord amb les lleis de la melodia,
l’harmonia i el ritme”. Així mateix, l’Enciclopèdia Catalana (2001), la defineix com “l’art
que s’expressa mitjançant l’ordenació dels sons en el temps”.
Així doncs, podem dir que la música és un art que presenta la melodia, l’harmonia i el
ritme com els seus principis bàsics.
Thaut (2008) explica que la música produeix emocions i accions. Sentim plaer, tristesa,
entre d’altres emocions, i, alhora, activa les estructures cerebrals que regeixen el
sistema motor. La música té un paper clarament subjectiu en cada persona. Cada so
és una experiència de vida que ens provoca emocions i sentiments, que poden ser
agradables o desagradables, però independentment de com siguin aquestes emocions
o sentiments, és un art que penetra per l'oïda i que toca la sensibilitat de les persones
que l'escolten.
En relació a les definicions anteriors, Pascual (2006:4)afirma que:
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Definir el terme música és arriscat a causa de la complexitat de la música en
l'actualitat. Al llarg dels segles s'han donat múltiples definicions, ja que
històricament la música ha estat objecte de diferents significats. D'altra banda,
la música pot ser considerada com a art, com a ciència o com a llenguatge i
adquireix també diferent contingut segons com es consideri, ja sigui en relació
amb els sentits, els sentiments i l'afectivitat, la intel·ligència, la sensorialitat, el
llenguatge o la moral.

Així doncs, la música és l’art que més arriba a les persones i amb més capacitat
d’emocionar. Un quadre, un poema, un llibre o fins i tot una representació teatral són
formes d’art que difícilment arribaran a provocar sentiments de la manera en què pot
fer-ho la música.
Llegir o veure una obra de teatre pot no agradar a tothom però, en canvi, tothom
escolta música. De fet, en les representacions teatrals i en les pel·lícules gairebé
sempre s'hi inclouen peces musicals per acompanyar les diferents escenes.
Exactament el mateix passa en els anuncis, en la ràdio, etc. No hi ha ni un sol dia en
què no s'escolti música d’una manera o altra, ja sigui directament o indirectament. Així
doncs, la música ens acompanya en múltiples situacions durant els 365 dies de l'any,
per tant, s'ha globalitzat en la societat.
En canvi, no està tant present en l'educació, ja que en una classe de matemàtiques o
naturals, la música no hi participa.
2.1.1. Història de la música
La música, com s’ha dit en l’apartat anterior, és crucial i està present dia a dia en totes
les vides humanes. Ja sigui l'alarma que ens desperta cada matí o bé una tribu
africana que inclou una cançó dins d’algun dels seus rituals.
Per tant, cal remarcar que si avui en dia la música està mundialment globalitzada és
perquè ha tingut un pes molt important des dels inicis de la humanitat.
Així ho expliquen Godoy i Alsina (2013: 46):
La música és present a la nostra societat des de sempre, des de temps ben
reculats en què l’home, amb les seves eines i habilitats, ja intentava utilitzar i
manipular el so per a les seves cerimònies i rituals o per imitar els efectes de la
naturalesa. Des de llavors continuem fent el mateix aquí i arreu, és a dir, tenir la
música molt a prop per utilitzar-la quan i com vulguem, ja sigui per escoltar-la,
fer-nos moure, interpretar-la, etc., amb la qual cosa esdevé part essencial de
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l’acompanyament de la nostra vida i remei equilibrador de les pròpies emocions
i impulsos.

2.1.2. Importància de la música
La música és molt important en la vida diària, per tant, pedagogs musicals com Kodály,
Dalcroze, Martenot o Willems (n.d.) reivindiquen un reconeixement molt plausible de
l’educació musical i aporten diverses reflexions sobre la importància de la música per
transmetre valors i desenvolupar d’aquesta manera les principals capacitats de l’ésser
humà. La metodologia que proposen aquests autors es caracteritza per la
implementació de mètodes d’aprenentatge actius. Aquest enfocament interactiu de
l’educació musical és necessari per desenvolupar la sensibilitat dels nostres alumnes,
ja que es basa en la utilització d’habilitats emocionals.
Seguint en la mateixa línia, Shehan Campbell i Scott – Kassner (1995:13) diuen:
La música és important pels nens. Alguns desitgen escoltar-la aïllats i sols a
través dels seus auriculars, mentre uns altres prefereixen cantar-la, taral·lejar-la
o xiular-la. Alguns volen tocar-la amb un instrument musical – sols o amb amics
– mentre uns altres gaudeixen ballant-la, la qual cosa dóna lloc a respostes
físiques. Alguns desitgen crear la seva pròpia música i els texts, jocs o danses
que poden acompanyar-la. Ja sigui escoltant, cantant, tocant, movent-se o
creant, les experiències musicals són importants en la vida de les nenes i nens:
ells mateixos, així com els adults que els envolten – pares i mestres – poden
testificar-ho.

Malagarriga i Busqué (2005) afirmen que per tal que l’infant desenvolupi d’una manera
global la seva personalitat, la música ha de tenir un lloc en la seva educació. Creuen
que el moment en què sorgeix l’interès en l’infant per tornar a sentir les primeres
sensacions musicals que rep és l’idoni per començar amb la seva educació musical.
Aquestes dues autores, Malagarriga i Busqué (2005) consideren que la música educa
la sensibilitat, és a dir, quan aquesta sona cal estar atent per tenir tots els sentits al
servei de la sensibilitat.
També ens expliquen en cinc apartats com n'és d’important el valor de la música pels
infants:
- La música educa la sensibilitat: és l’art més efímer. Són només els sons qui
expressa el seu llenguatge i quan acaba de sonar ja no existeix. Hem de tenir tots
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els sentits al servei de la sensibilitat. La música fomenta aquesta sensibilitat de
l’infant i a través d’ella aprèn que hi ha coses que més que entendre-les cal sentirles.
- La música agrada als nens. Cada vegada que un adult canta una cançó als
nens i aquests l’escolten embadalits, els provoca un moment de tranquil·litat, els fa
arribar una manifestació de la seva cultura i es comunica amb ell. La música els hi
proporciona una altra vivència, diferent de les de cap altre estímul, per això els
agrada. Pot acaparar tota l’atenció dels nens, la seva sensibilitat i influir en el seu
estat psíquic.
- La música col·labora en el creixement ordenat del nen en totes i cada una de
les seves facetes. Amb la música s’eduquen diferents capacitats: la veu, l’oïda, el
ritme, el gust, la imaginació, l’expressió i la representació. S’aprèn llenguatge.
S’aprèn a valorar les tradicions i a estimar tot allò que no és material. S’adquireix
capacitat d’atenció i memòria, sentit de grup, de disciplina i responsabilitat, i també
sentit crític i gust estètic. La música estimula la capacitat de pensar, memoritzar i
crear. És sempre un estímul cap a la creativitat.
- Funció sociocultural. És una de les manifestacions més importants de la cultura
i de la capacitat de creació de l’home. És important que els infants estiguin en
contacte amb la música, ja que els permet no quedar-se al marge en un futur de tot
el patrimoni cultural i folklòric que la música conta i presenta.
- El nen i la música. L’infant té dret a la música d’ençà que neix, té dret a
expressar-se amb els sons, a posseir el llenguatge sonor i a experimentar
sensacions i plaer en escoltar-los. Té dret a una educació global en la qual no hi
falti l’art.
Així doncs, si la música educa la sensibilitat, agrada als nens, potencia el creixement,
aconsegueix aclaparar atenció, estimula la capacitat de pensar i memoritzar i, a més a
més, presenta una funció d’integració sociocultural, s’ha d’incloure la música dins
l’educació per tal de potenciar totes les facetes anteriorment esmentades.
Fer música a l’etapa de 0 a 6 anys potencia les tres dimensions com a músics: oïdor,
intèrpret i creador per mitjà de la percepció sonora, de la cançó, del moviment i de les
produccions sonores.
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Així ho reafirmen altres autors com Akoschky, Alsina, Díez i Giráldez (2008:9), que
assenyalen:
El comportament dels nens i nenes davant l’estímul sonor i davant
l’aprenentatge de la música constitueix un important tema d’investigació per
mestres, psicòlegs, músics i pedagogs preocupats per l’educació musical.
Gràcies a aquestes investigacions tenim constància que el nadó, en funció del
mitjà musical que se li ofereixi, és capaç de donar diferents respostes musicals
durant el seu primer any de vida. Aquests treballs posen de manifest la
necessitat de proporcionar als infants experiències sonores - musicals que
afavoreixin

les

seves

capacitats

perceptives,

creatives,

expressives

i

comunicatives.

En la mateixa direcció, Goleman (1996) citat per Balsera i Gallego (2010: 44), diu que
l’aprenentatge de la música contribueix al desenvolupament de:
-

La confiança, creure en un mateix i en les possibilitats d’èxit.

-

La curiositat, ja que descobrir aspectes musicals nous és quelcom positiu i
agradable.

-

La intencionalitat, ja que quan els alumnes realitzen una interpretació se
senten competents i eficaços.

-

L’autocontrol, perquè els permet ser capaços de controlar l’ansietat.

-

La capacitat de relació, de tenir empatia amb els companys.

-

La capacitat de comunicar intercanviant verbalment i musicalment idees,
sentiments i conceptes amb els altres.

-

La cooperació harmonitzant les pròpies necessitats amb les dels altres en
les activitats musicals grupals.

Per la seva banda, Murray Schafer (1969), citat per Míriam Plana (2014:14-15),
afirma:
La importància d’ensenyar música en els nens i nenes radica en la possibilitat
de formar una generació que recuperi la capacitat de reconèixer i gaudir dels
sons de l’entorn. A més a més, que puguin ser capaços de crear música amb
ells. Assenyala que s’ha d’aprendre música amb llibertat creativa. En primer
lloc, per tal d’ensenyar música, s’ha de donar la possibilitat d’aprendre a
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descobrir el paisatge sonor del món i escoltar tots els sons de l’entorn. En
segon lloc, permetre que descobreixin el potencial creatiu que cadascú té per
fer la seva pròpia música i, en tercer lloc, fer del seu aprenentatge una
experiència multisensorial.

2.1.3. Beneficis de la música
En la web Virgínia Blanch (n.d.) s’explica que el cervell té dos hemisferis definits: una
part abstracta (hemisferi dret) i l’altra racional (hemisferi esquerre). Dins la part
abstracta es troba l’àmbit artístic i les habilitats musicals. Els dos hemisferis estan
entrellaçats i es complementen. Així, si es desenvolupa la part artística, tot el cervell
incrementarà el seu potencial.
Per tant, fer música, ja sigui cantant o simplement tocant un instrument comporta una
sèrie de beneficis:
-

Ajuda al desenvolupament de la persona i augmenta la intel·ligència, la
psicomotricitat i la creativitat.

-

Millora el llenguatge, la memòria, la conducta, la intel·ligència espacial i la
capacitat d’atenció.

-

Millora l’estat anímic.

-

La persona aprèn mètodes de treball, té cura dels detalls i aprèn a
planificar les seves tasques (deures de l’escola, feina, organització del
temps...).

-

Les notes a l’escola milloren perquè els nens que fan música tenen més
facilitat pels idiomes, matemàtiques i comprensió lectora.

-

És un exercici mental i físic que ajuda als adults a mantenir la ment
desperta.

-

Relaxa i elimina les tensions quotidianes. Amb la pràctica dels instruments,
sobretot els de vent, o el cant el cos buida els nervis acumulats gràcies a la
tècnica de la respiració.

-

És una forma d’expressió que apropa a tots aquells que participen en un
grup instrumental, coral o en una orquestra. S’aprèn a treballar en equip i a
respectar el compromís del grup a través de l’assistència als assaigs.
14
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És un remei per la timidesa i la por escènica. Ajuda a superar les pors i a
guanyar seguretat i confiança. Genera una experiència que afavoreix, amb
el temps, la capacitat de parlar en públic amb més facilitat.

-

Ajuda a aprendre un nou llenguatge, es desenvolupa l’oïda, l’agilitat, la
independència de les mans i s’aconsegueix una millor coordinació física.

Per altra banda, la web Guia infantil (n.d.) exposa que la música és un element
fonamental i per això és introduïda a l’educació infantil, ja que és molt important pel
desenvolupament intel·lectual, auditiu, sensorial, lingüístic i motriu. Gràcies a la música
el nen comença a expressar-se d’una altra manera i és capaç d’integrar-se activament
en la societat. La música ajuda a aconseguir autonomia en les activitats habituals dels
infants, a assumir la cura de sí mateix i de l’entorn i amplia el seu món de relacions.
Guia infantil (n.d.) també exposa que la música té el do d’apropar les persones. El nen
que viu en contacte amb la música aprèn a conviure de millor manera amb els altres,
establint una comunicació més harmoniosa. A aquesta edat els nens s’interessen molt
per la música. A més, aporta beneficis, com ara:
-

Seguretat. Els dóna seguretat emocional i confiança perquè se senten
compresos en compartir cançons i immersos en un clima d'ajuda,
col·laboració i respecte mutu.

-

Aprenentatge. L'etapa de l'alfabetització del nen es veu més estimulada
amb la música. A través de les cançons infantils, en les quals les síl·labes
són rimades i repetitives, acompanyades de gestos que es fan en cantar,
el nen millora la seva forma de parlar i d'entendre el significat de cada
paraula. Així, s'alfabetitza d'una forma més ràpida.

-

Concentració. La música també és beneficiosa pel nen quant al poder de
concentració, a més de millorar la seva capacitat d'aprenentatge en
matemàtiques. La música és pura matemàtica. A més, facilita als nens
l'aprenentatge d'altres idiomes, potenciant la seva memòria.

-

Expressió corporal. Amb la música, l'expressió corporal del nen es veu
més estimulada. Utilitzen nous recursos en adaptar el seu moviment
corporal als ritmes de diferents obres, contribuint d'aquesta forma a la
potenciació del control rítmic del seu cos. A través de la música el nen pot
millorar la seva coordinació i combinar una sèrie de conductes.
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Casas (2001), diu que hi ha una relació entre la música i altres

competències intel·lectuals, el que permet concloure que entre més primerenc
s’estableixi un contacte seriós amb la música, més s’enforteixen altres dimensions de
l’ésser humà. Cases també diu que una bona orientació en el procés d’ensenyament –
aprenentatge de la música contribueix a millorar la capacitat d’escolta, la capacitat de
concentració i la capacitat d’expressió entre d’altres coses. Aquest autor també ens diu
que podem usar la música com a fi o com a mitjà per harmonitzar totes les nostres
dimensions.
Per tots aquests motius s’ha d’entendre que la música és vital i que aporta molts
avantatges en el desenvolupament de les persones. Per tant, la inclusió de la música
en edats primerenques prepara el cervell i contribueix en la seva plasticitat per tal de
facilitar nous aprenentatges.
Així doncs, i veient els beneficis que la música aporta als infants en els primers anys
de vida, queda palesa la necessitat d’incloure més hores de música en l’educació.

2.2.

Avantatges

d’ensenyar

amb

música.

L’aprenentatge

significatiu, la motivació i l’atenció
Tal i com explica García i Betoret (1997), es pot dir que la motivació en termes
generals és la palanca que mou tota conducta i que ens permet provocar canvis tant
en l’àmbit escolar com de la vida en general. En definitiva, es pot afirmar que és un
conjunt de processos implicats en l'activació, direcció i persistència de la conducta. La
motivació està formada per tots aquells agents que són capaços de provocar, mantenir
i dirigir la conducta cap a un objectiu.
Waisburd i Erdmenger (2007) assenyalen que dins dels objectius de l’activació amb la
música hi ha despertar i desenvolupar la creativitat per produir connexions amb el
cervell que aconsegueixin aprenentatges significatius que siguin resistents a l’oblit i
que millorin els processos de la memòria. Això és aplicable als nens, adolescents i
adults en qualsevol procés d’aprenentatge. La música afavoreix, doncs, diferents
aspectes:
-

L’aprenentatge

-

L’ensenyament de forma innovadora

-

La imaginació i la fantasia
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-

Integrar els llenguatges verbals i no verbals

-

Despertar la creativitat

-

Estimular processos i activitats divergents que activin el funcionament del
cervell per complet.

Aquests mateixos autors també pensen que la música, quan forma part de l'ésser,
facilita el desenvolupament de la intel·ligència interpersonal, que és la relació amb els
altres, i la interpersonal, que és la relació amb un mateix.
Casas (2001) diu que els diferents aprenentatges i la forma d'accedir al coneixement,
així com en les capacitats cognitives, afectives i psicomotores, poden veure's
afavorides en iniciar-se de manera primerenca en l'aprenentatge de la música.
De la mateixa manera, Cutietta, Hamann, i Miller (1995) van descobrir en un estudi
que l'educació musical millora també l'aprenentatge de lectura, llengua (incloses
llengües estrangeres), matemàtiques i rendiment acadèmic en general.
Així doncs, la música augmenta la creativitat, millora l'estima pròpia de l'alumne,
desenvolupa habilitats socials i millora el desenvolupament d'habilitats motores
perceptives, així com el desenvolupament psicomotriu.
Seguint en la mateixa direcció, estudis com la teoria de les intel·ligències múltiples,
plantejada pel neuropsicòleg Gardner (1995:2), afirma que la intel·ligència musical
influeix en el desenvolupament emocional, espiritual i corporal de l'ésser humà.
La intel·ligència musical és la capacitat de percebre, discriminar, transformar i
expressar les formes musicals. Inclou la sensibilitat al ritme, al to i al timbre.
Està present en compositors, directors d'orquestra, crítics musicals, músics i
oïdors sensibles entre uns altres. Els nens que l'evidencien se senten atrets
pels sons de la naturalesa i per tot tipus de melodies. Gaudeixen seguint el
compàs amb el peu, copejant o sacsejant algun objecte rítmicament.

Gardner (1995) exposa que la música estructura la forma de pensar i treballar, ajudant
a la persona en l'aprenentatge de matemàtiques, llenguatge i habilitats espacials.
Hernández, J.R., Hernández, J.A., i Moya (2011) pensen igual que els diferents autors
que s’han mencionat anteriorment. Diuen que la música afavoreix l’intercanvi
comunicatiu entre els nens i també el desenvolupament d’unes funcions psicològiques
bàsiques com l’atenció, la memòria i la percepció visual i auditiva.
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En la mateixa línia trobem Sarget (2003), que explica que la música provoca en els
infants un augment en les capacitats de memòria, atenció i concentració. És una
manera d’expressar-se i estimular la imaginació infantil que, combinant-ho amb el ball,
estimula els sentits, l’equilibri i el desenvolupament muscular. En definitiva, ajuda als
infants a interactuar entre ells i amb els adults.
Fins aquí s’han exposat tots els beneficis que aporta la música quant a l’aprenentatge,
desenvolupament, motivació i atenció. Potencia aspectes molt importants i per això és
necessari globalitzar-la en el món de l’educació.

2.3.

La globalització de la música

Malagarriga i Busqué (2005:10) consideren que “la música estimula la capacitat de
pensar, memoritzar i crear. És sempre un estímul cap a la creativitat. A més, pot
contribuir en l’aprenentatge d’altres matèries. Introdueix el nen al món de les arts”.
Les autores mencionades anteriorment, afirmen que la música millora l’aprenentatge
de diferents capacitats com, per exemple, la lectura, les llengües, les matemàtiques i el
rendiment acadèmic en general. La música, com s’ha dit anteriorment, també
augmenta la creativitat, millora l’autoestima de l’alumne, desenvolupa habilitats socials
i, a més, millora el desenvolupament de les habilitats motores.
De la mateixa manera, Sampietro (2009) diu que la música en els nens/es té una gran
importància en la formació integral i globalitzadora de la seva persona i igualment
representa una ajuda per millorar el rendiment de la resta de matèries o assignatures
de l'escolar aportant maduresa per aprenentatges futurs.
Un altre autor que relaciona l’educació musical i les tasques escolars és Sanchez
(2015), que considera que aprendre a tocar un instrument musical requereix pràctica,
atenció, memòria i una bona oïda. Totes elles són capacitats que podrien transferir-se
a altres àrees i ajudar a l’alumne a millorar el seu rendiment acadèmic.

2.4.

Currículum d’educació infantil

El currículum d’educació infantil és un document que s’ha de tenir en compte a les
aules. Els mestres han de ser capaços de fer un seguiment a cada alumne tenint en
compte les particularitats i diferències de cadascun i els objectius curriculars.
El Departament d’Ensenyament (2008:49) exposa en el currículum de primer cicle que
“l’educació infantil ha de promoure el desenvolupament integral dels nens i les nenes,
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és a dir, de les seves capacitats. Aquestes capacitats s’estableixen en els currículums
dels dos cicles d’educació infantil i han de ser el referent de tots dos cicles”. Aquestes
competències són les següents:
-

Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la
coordinació a la vegada que s’adonen de les seves possibilitats.

-

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i formar-se una imatge
positiva de sí mateixos i de les altres persones.

-

Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes per
actuar amb seguretat i eficàcia.

-

Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques
bàsiques.

-

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i
situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges.

-

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic amb una actitud de
curiositat i respecte, i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

-

Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els
perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

-

Conviure en la diversitat, avançar en la relació amb les altres persones i iniciarse en la resolució pacífica de conflictes.

-

Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que els portin cap a
una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració
social.

En el currículum del segon cicle d’Educació Infantil (2016) també hi trobem diferents
capacitats que els infants hauran d’anar desenvolupant al llarg d’aquesta etapa:
-

Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma. Ser
capaços de dominar el seu cos mitjançant el moviment i la coordinació,
progressant en el coneixement i en les seves possibilitats. Guanyar seguretat
afectiva i emocional per formar-se imatges positives d’ells i dels altres. Adquirir
progressivament els hàbits bàsics d’autonomia a través de la seguretat en les
accions quotidianes.
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Aprendre a pensar i a comunicar: Elaborar pensaments, creacions, explicacions
i començar a endinsar-se en les matemàtiques bàsiques. Progressar en la
comunicació i expressió a través de diversos llenguatges i en diversos
contextos.

-

Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa: Participar en les activitats socials i
culturals amb una actitud de curiositat i de respecte per observar i explorar
l’entorn immediat, natural i físic. Aprendre a tenir iniciativa i actuar davant de
situacions de perill de la vida quotidiana.

-

Aprendre a conviure i habitar al món. Resoldre conflictes de forma pacífica amb
els altres, conviure en la diversitat i seguir unes pautes de convivència amb el
grup i en la integració social per tenir autonomia personal.

El currículum d’educació infantil es basa en assignatures o matèries fonamentals com
les matemàtiques o la llengua i en assignatures d’altres àrees transversals.
En el currículums d’educació infantil de segon cicle (2016:25), la música hi és present
de la següent manera:
L’adquisició d’un llenguatge musical es comporta d’una manera ben semblant a
la d’una llengua. La música parteix de la seva matèria primera, el so, i és per
això que ens disposem a pensar en música en un sentit ben ampli, com ara des
de les vivències i el coneixement que rebem a partir del so que ens envolta.
Des dels vincles que creem amb les persones que interaccionen sonorament
amb nosaltres, sigui per mitjà de la paraula, dels jocs sonors amb la veu, de les
cançons o de les interpretacions musicals o també des dels referents musicals
que escoltem i de la manera en què vivim les experiències musicals en les
nostres vides.

Tal i com hem dit anteriorment, la música va molt vinculada al llenguatge, per això el
currículum d’educció infantil de segon cicle (2016:127) inclou la següent afirmació:
Els llenguatges plàstic, musical, corporal i matemàtic han de facilitar als infants
els mitjans per desenvolupar les seves possibilitats d’expressió. La persona
adulta s’ha de mostrar atenta per escoltar l’infant i observar-lo des del respecte,
seguint el desenvolupament de les seves capacitats. Ha d’acompanyar el nen i
la nena en el procés creatiu, conduint-los del dubte a l’experimentació, a gaudir
del gest, del moviment, de la mirada, dels sons, de la veu, tot motivant,
estimulant i donant suport i potenciant també la satisfacció de fer els seus
propis descobriments.
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Per últim, Kodaly (1966) deia que la música és una part indispensable de la cultura
humana universal, que aquells que no posseeixen coneixements musicals tenen un
desenvolupament intel·lectual imperfecte. Per això és absolutament natural i necessari
que la música s’integri en el currículum escolar. L’escolaritat obligatòria té funcions
socials a complir, però la seva millor raó de ser per la societat és ser ella mateixa
creadora d’éssers humans, és a dir, tenir un propòsit propi a defensar per fer algú
millor a la societat en tot allò que creiem que ha de ser millorat.

2.5.

Els contes

Fins aquí s’ha parlat dels infinits avantatges de la música en l’educació i tots els seus
beneficis. Ara bé, també hi ha altres recursos que també ajuden en l’aprenentatge dels
infants. Un d’aquests recursos és la utilització dels contes en edats primerenques.
Segons Centelles (2004) els contes han acomplert des de sempre diversos usos en la
nostra societat. En termes psicològics, els contes s’han utilitzat com a mitjà per
alliberar pors i ajudar al desenvolupament de la fantasia. Els folkloristes li atribueixen
una funció cultural: la transmissió del sentiment de pertinença a un poble i cultura. Els
pares i mares els expliquen per entretenir els seus fills i en diverses cultures més
primitives han servit com a mitjà pel traspàs de coneixements entre diferents
generacions.
Almodóvar (2004), citat a Margarita Marín Rodríguez (2007:11), afegeix que en la
història de l’evolució, la humanitat sempre ha tingut la necessitat d’explicar els canvis
socials, culturals i estructurals del seu entorn. Això ha portat l’home a inventar històries
com a “teràpia per no embogir col·lectivament, entre altres coses.” Així doncs, són
moltes i molt variades les funcions que se li han atribuït al conte des de la seva
aparició.
A les escoles, els contes hi ha estat presents des de sempre amb finalitats ben
diverses. En el currículum de segon cicle d’educació infantil (2016:116-135) podem
observar quin ha de ser el contacte de l’infant amb la literatura dins del marc escolar.
En l’àrea de comunicació i llenguatge es recull:
Escolta i comprensió de narracions, contes, cançons, llegendes, poesies,
endevinalles i dites, tradicionals i contemporànies, com a font de plaer i
d’aprenentatge. [...] Interès per compartir interpretacions, sensacions i
emocions provocades per les produccions artístiques: literàries, musicals,
teatrals, plàstiques i audiovisuals. [...] Utilització de la intuïció, la improvisació,
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la fantasia i la creativitat tant en l’observació i l’escolta com en els processos
creatius artístics.

Almodóvar, (2004), citat per Margarita Marín Rodríguez (2004) continua dient que els
contes tenen un objectiu molt més profund i amb finalitat ben clara: formar la ment dels
infants adequadament. A través dels contes es fomenta la seva capacitat de
comprensió i el seu raonament, la seva intel·ligència i la memòria. L’autor diu, doncs,
que és per aquest motiu que els contes es poden considerar com un “aliment
intel·lectual” i que aquí rau la importància que els infants hi tinguin contacte des de ben
petits.
No obstant això, Tabernero (2014), comenta que encara massa sovint ens mirem els
llibres únicament com a instrument per desenvolupar la competència lectora dels
infants. Els contes no són només un mitjà per aprendre a llegir i escriure, els contes
són una font per aprendre a ser i a créixer, i a través d’aquests ens podem posar
imaginativament al lloc de l’altre.
Centelles (2004) argumenta que els contes, a banda d’oferir moments de plaer i
d’entreteniment, potencien la capacitat de posar-se en lloc de l’altre i de resoldre
problemes, ja que són un important estímul per la imaginació i pel desenvolupament
intel·lectual.
Centelles (2004:61) afegeix doncs que “els contes constitueixen tot un sistema lògic
basat en la seva estructura rígida i ajuden a créixer, a comprendre el món i a conèixer
la vida”.
Podem observar doncs, amb les aportacions d’aquests autors, que tant els contes com
la música aporten beneficis similars durant la primera infància. Per tant, si s’utilitzen els
contes amb música, s’obtindran uns resultats molt positius.
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L’objectiu d’aquesta investigació és observar si la música ajuda en la motivació,
l’atenció i l’aprenentatge dels infants en una classe d’educació infantil i, per tant, veure
si ens permet afirmar que és necessari globalitzar la música.
A continuació es detallen aspectes que s’han tingut en compte en el disseny
experimental.

ESCOLA

P4 A

P4 B

Grup Control
(sense
música)

Grup
Experimental
(amb música)

ENQUESTA 1

1.

ENQUESTA 2

ENQUESTA 1

ENQUESTA 2

El disseny experimental:

S’ha utilitzat un disseny quasi experimental, ja que en aquest cas l’experimentador no
ha pogut establir els participants aleatòriament i s’ha utilitzat un disseny post-simple
simultani. Aquest ha consistit en tenir dos grups del curs P4 de forma no aleatòria en el
qual en un grup s’ha dut a terme un ensenyament amb música i en l’altre grup un
ensenyament sense música (grup control).
La variable independent és el tipus d’ensenyament (música o no música) i les variables
dependents seran l’atenció, la motivació i l’aprenentatge dels infants.
Per avaluar la investigació s’han escollit mesures quantitatives i qualitatives (enquesta
i observació directa).
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Tipus de mostratge:

El mostratge que s’ha seleccionat per aquest disseny és el mostratge no probabilístic /
no aleatori, ja que s’ha escollit l’escola i, en conseqüència, la mestra que ha realitzat
dues sessions en cada curs (mostra de propòsit).
3.

Disseny transversal:

L’administració de l’enquesta s’ha realitzat en un únic moment del temps, és a dir, en
finalitzar la sessió utilitzant música i l’altra sessió utilitzant ensenyament clàssic (sense
música). Exactament el mateix passa amb l’observació directa.
L’enquesta:

4.

L’enquesta consta de 20 ítems avaluats per una escala Likert d’1 a 5. 10 ítems
corresponen a l’escala que avalua l’aprenentatge i els altres 10 a l’escala que avalua la
motivació i l'atenció dels infants.
L’observació:

5.

Per avaluar els resultats de la investigació també s’utilitza l’observació directa. Per ferho s’ha enregistrat en vídeo la sessió per veure més detalladament l’aprenentatge, la
motivació i l’atenció dels infants.
Aspectes que s’han tingut en compte:

6.

Per tal d’evitar incloure variables confuses que haguessin pogut emmascarar els
resultats, s'ha tingut en compte:
-

Realitzar les sessions en la mateixa franja horària. Es va proposar realitzar-la
en els dos grups de 11:30 a 12:00 per evitar biaixos de comportament i
aprenentatge.

-

La sessió va tenir una durada de 30 minuts en els dos grups classe. S’ha tingut
molta cura a l’hora de respectar la durada, ja que si no els resultats s’haguessin
vist afectats.

-

La mestra que ha aplicat l’activitat ha sigut la mateixa en els dos grups.
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3.1.1. La mostra
L’escola en la qual es va realitzar la mostra es troba a Manlleu, un poble situat a la
comarca d’Osona. Aquest municipi té 20.104 habitants i hi ha 5 centres d’Educació
Infantil i Primària. L’escola escollida, els Quatre Vents de Manlleu, va ser inaugurada
l’any 2004. El centre és públic, depèn del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, i hi van nens i nenes d’entre 3 i 12 anys. Al centre hi ha un
total de 483 alumnes i té 2 línies a cada curs i 3 cursos triplicats, per tant, en l’actualitat
hi ha 6 aules destinades als més petits (3-6 anys) i 15 aules d’Educació Primària.
La música en aquesta escola té un paper secundari, tot i que s’hi destinen dues hores
setmanals a cada grup classe. Es vol intentar que la música formi part de l’escola i
arribi a tenir un paper molt important.
Els grups-classe amb el qual he dut a terme la part pràctica i d’observació són de P4 i
estan compostos per 26 infants (P4 A), 14 dels quals són nens i 12 nenes, i 25 infants
(P4 B), 13 dels quals són nens i 12 nenes. D’aquests 51 nens i nens hi ha 18 infants
que són de diferent cultura.
P4A és un grup mogut, xerraire i es dispersa amb facilitat. Per aquest motiu les
educadores han de marcar uns límits i estar-hi a sobre. En aquest grup classe hi ha
diferents nivells d’aprenentatge però tots són molt participatius. La classe de P4 A té
molta diversitat i, a més a més, un infant amb dèficit visual. La seva tutora, treballa al
centre des de fa 8 anys i en porta 1 amb aquest grup-classe.
P4B és un grup amb les mateixes característiques que P4A. Són moguts, xerraries,
dispersos i amb un nivell divers d’aprenentatge. Aquest grup classe també té molta
diversitat i un infant amb neurofibromatosi. La seva tutora, treballa al centre des de fa 8
anys i en porta 1 amb aquest grup-classe.
La professora que m’ha ajudat a fer les intervencions és la Laura Planas, actual cap
d’estudis del centre i professora de música, i que fa 8 anys que treballa al centre.
3.1.2. L’activitat
Tal com s’ha explicat anteriorment, l’activitat va consistir en explicar un conte amb 3
cançons incloses en un grup i en l’altre grup explicar el mateix conte narrant les
cançons. En finalitzar l’activitat la mestra va fer unes preguntes als infants per tal
d’avaluar què havien après.
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L’argument del conte és d’un nen que no li agraden ni les verdures ni les hortalisses,
per això la mare el porta al metge, ja que no creix. A continuació la mare li explica per
què ha de menjar verdures i a partir d’aquí el nen comença a menjar-ne.
Durant el conte hi ha tres cançons. La primera ensenya les parts del cos, la segona els
dies de la setmana i, finalment, la tercera parla de les verdures i de les hortalisses1.
Un cop la mestra va acabar d’explicar el conte, va realitzar les següents preguntes per
tal de veure què han après els infants:
1.

Quines parts del cos li mira el metge?

2.

La mare va explicar a l’Ernest que el tomàquet és molt dolent o que el tomàquet

és molt bo?
3.

La pastanaga què és?

4.

Els espinacs, si en prenem cada setmana, com ens fan?

5.

També s’han de menjar cigronets, bledes, ceba i...?

6.

La boca em tremola quan veig aquesta verdura. Quina verdura és?

3.1.3. Instruments de recollida de dades
3.1.3.1.

L’observació

Segons Quivy i Campenhoudt (1997) l’observació directa és un mètode que es basa
en l’observació visual, en què el camp d’observació de l’investigador és limitat i depèn
dels objectius del seu treball i de les seves hipòtesis inicials. Aquests dos autors
creuen que hi ha dos tipus d’observació: que l’investigador adopti un mètode
d’observació participant de tipus etnogràfic o bé un mètode d’observació no participant.
Per dur a terme aquest treball m’he basat en el primer tipus.
Blaxter, Hughes i Tight (2000) diuen que l’observació participant permet a
l’investigador participar mirant, registrant i analitzant els fets que li interessen formant
part de la situació que estudia.
Per tant, per avaluar el resultat d’aquesta activitat, s’ha escollit l’observació directa
com a un dels instruments per recollir les dades de forma objectiva.
1

Conte i cançons a l’annex 1.
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Per tal d’observar-ho detalladament, es van enregistrar en vídeo les activitats i
posteriorment es van analitzar les intervencions. En l’observació directa es va observar
l’aprenentatge dels infants, la motivació i l’atenció.
Taula d’observació utilitzada:

ATENCIÓ/ MOTIVACIÓ

-

Nº de vegades que s’ha cridat l’atenció

-

Nº d’infants que no han prestat atenció

-

Nº d’infants que s’han aixecat

-

Nº d’infants que s’han avorrit

-

Nº d’infants que han participat tota la sessió

-

Nº d’infants que han participat mitja sessió

Altres observacions

APRENENTATGE

-

Nº de respostes correctes

-

Nº d’infants que han après algun contingut de la
cançó dels fesolets

-

Nº d’infants que han après algun contingut de la
cançó de les parts del cos

-

Nº d’infants que han après continguts sobre les
verdures i les hortalisses

-

Nº d’infants que han aixecat la mà per
respondre les preguntes

Altres observacions
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L’enquesta

Tal i com explica García (2003), el qüestionari és un procediment considerat clàssic
en les ciències socials per a l'obtenció i registre de dades. La seva versatilitat permet
utilitzar-ho com a instrument de recerca i com a instrument d'avaluació de persones,
processos i programes de formació. És una tècnica d'avaluació que pot abastar
aspectes quantitatius i qualitatius. La seva característica singular radica en què per
registrar la informació sol·licitada als mateixos subjectes, aquesta té lloc d'una forma
menys profunda i impersonal que el "cara a cara" de l'entrevista. Al mateix temps,
permet consultar a una població àmplia d'una manera ràpida i econòmica. [...] La
finalitat del qüestionari és obtenir de manera sistemàtica i ordenada informació sobre
la població amb la qual es treballa sobre les variables objecte de la recerca o
avaluació.
Els qüestionaris són molt versàtils i hi ha diferents tipus de preguntes. Es poden
realitzar preguntes obertes, dicotòmiques, amb diferents alternatives de resposta,
preguntes tancades d’escala Likert, preguntes on s’ha d’assignar una puntuació,
preguntes on s’ha d’anotar una xifra, etc. (Hernández, Fernández i Baptista, 2003;
León i Montero, 2003; Martínez, 2002).
L’enquesta2 que s’ha dissenyat conté dues escales: aprenentatge i atenció/motivació.
S’ha de respondre mitjançant l’escala Likert de 5 punts (1: totalment en desacord, 5:
totalment d’acord). Tant l’escala d’aprenentatge com la de motivació/atenció contenen
10 preguntes cadascuna.
Aquesta enquesta s’ha respost 4 vegades. 2 enquestes han sigut contestades per la
professora que ha portat a terme l’activitat, una per cada grup, i dues per mi.

3.2.

Anàlisis de les dades obtingudes

Seguidament, passem a exposar de forma breu els resultats i les dades obtingudes
més significatives a partir dels diferents instruments de recollida de dades utilitzats en
aquest treball. Hem tingut en compte les enquestes que a posteriori s’han passat a
l’educadora i a l’estudiant3, així com l’observació directa realitzada per l’estudiant.

2

Enquesta utilitzada a l’annex 2.

3

Enquestes contestades a l’annex 2.
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Considerem oportú presentar els resultats obtinguts de forma gràfica. En els següents
gràfics es mostren els resultats referits a l’aprenentatge, motivació i atenció respecte a
la dinàmica de grup portada a terme.
3.2.1. L’observació
3.2.1.1.

Recollida de dades per observació directa en el grup experimental

Atenció i motivació

-

S’ha cridat l’atenció 3 vegades

-

3 infants no han prestat atenció

-

1 infant s’ha aixecat a mitja sessió

-

3 infants s’han avorrit durant la sessió

-

15 infants han participat tota la sessió

-

5 infants han participat mitja sessió

Altres observacions:
-

Durant la cançó tots els infants s’aixecaven a cantar i
a ballar. Després tornaven al lloc amb ganes
d’escoltar la continuació del conte.

-

El principi no estaven massa motivats, però quan ha
sonat la primera cançó la situació ha canviat.

-

Els infants van reaccionar molt bé, participaven,
cantaven... es veia que tenien ganes d’escoltar el
conte.

-

Els infants s’han mostrat atens tota la sessió sobretot
quan cantàvem.

-

Els infants han seguit tota la història amb atenció i
contestaven
l’educadora.

29

les

preguntes

que

anava

fent

La globalització de la música a l’Educació Infantil

2017 UVic

-

Els infants s’han involucrat en el conte.

-

Els infants s’anaven apropant cada cop més a la
professora per tal d’escoltar amb més atenció el
conte.

Aprenentatge

-

Els infants han contestat correctament 5 preguntes de
6

-

18 alumnes han après el contingut de la cançó dels
fesolets

-

22 alumnes han après la cançó de les parts del cos

-

19 han après continguts sobre les verdures i les
hortalisses

-

18 infants han aixecat la mà per respondre les
preguntes

Altres observacions:
-

Els infants han contestat moltes de les preguntes.
Només s’han equivocat en la més difícil.

-

Els nens i nenes han après que menjar verdura i
hortalisses va bé per la salut.

-

El que més han après han sigut les cançons.

-

La cançó dels dies de la setmana l’han cantada
perquè ja la sabien.

3.2.1.2.

Recollida de dades per observació directa en el grup control

Atenció i motivació

-

S’ha cridat l’atenció 8 vegades

-

9 infants no han prestat atenció
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Altres observacions:
-

Quan la mestra ha ensenyat les fotos de les verdures
tots els infants han volgut donar la seva opinió.

-

No hi ha hagut una millora de motivació, i fins i tot en
algunes ocasions semblava que el conte se’ls feia
llarg.

-

Les cançons recitades no han motivat els infants.

-

S’ha hagut de cridar l’atenció diversos cops.

-

Dues nenes han anat parlant durant tota la sessió

-

Un nen jugava mentre s’explicava la història.

-

Al llarg del conte alguns infants anaven interrompent a
la mestra per fer diferents preguntes o explicar
experiències pròpies.

-

Les cançons recitades no han fet que els infants
estiguessin més atents.

-

Els infants estaven una mica esvarats i en un principi
parlaven molt, ha costat que estiguessin atents.

Aprenentatge

-

Els infants han contestat correctament 3 preguntes de
6

-

9 alumnes han après el contingut de la cançó dels
fesolets
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-

15 alumnes han après la cançó de les parts del cos

-

15 han après continguts sobre les verdures i les
hortalisses

-

12 infants han aixecat la mà per respondre les
preguntes

Altres observacions:
-

Als infants els costa recordar les respostes. Només
responen les preguntes més fàcils.

-

Les cançons recitades no s’han après amb tanta
facilitat.

3.2.1.3.

Anàlisi de l’observació

Per cada ítem observat en cada grup, s’ha realitzat una comparació en valor absolut,
és a dir, s’ha extret la conclusió a partir de la comparació de cada ítem avaluat amb
l’observació directa.

Gràfic 1: Nº de vegades que la mestra ha
cridat l'atenció als infants
3
G. Experimental

8

G. Control

En el gràfic 1 podem observar que en el grup control s’ha cridat 5 vagades més
l’atenció que en el grup experimental.
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Gràfic 2: Nº d'infants que no han prestat
atenció
3
G. Experimental
9

G. Control

En el gràfic 2 es pot observar que en el grup experimental hi ha hagut 3 alumnes que
no han prestat atenció durant la sessió en comparació amb els 9 en el grup control.
Per tant, en el grup control hi ha hagut 6 alumnes més sense prestar atenció
comparant-ho amb el grup experimental.

Gràfic 3: Nº d'infants que s'han aixecat en
algun moment de l'activitat
1
G. Experimental
4

G. Control

En el gràfic 3 es mostra com en el grup control els infants s’han aixecat 3 vegades més
durant la sessió en comparació amb el grup experimental.

Gràfic 5: Nº d'infants que s'han avorrit
durant la sessió
3
G. Experimental
7

G. Control

Segons l’observació directa, en el grup experimental durant la sessió s’han avorrit 3
alumnes i en el grup control 7.
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Gràfic 6: Nº d'infants que han participat
tota la sessió

9
G. Experimental

15

G. Control

Durant tota la sessió, en el grup experimental, han participat 15 infants i en el grup
control 9 infantils.
Gràfic 7: Nº d'infants que han participat
mitja sessió
5
G. Experimental
15

G. Control

En el gràfic 7 podem observar que 15 infants del grup control només han participat
mitja sessió. En canvi, en el grup experimental només 5 nens i nenes han participat
mitja sessió.

Gràfic 8: Nº de respostes correctes

3
5

G. Experimental
G. Control

El grup experimental ha respost correctament 5 preguntes de 6, en canvi el grup
control n’ha respost 3 de 6.

34

La globalització de la música a l’Educació Infantil

2017 UVic

Gràfic 9: Nº d'infants que han après algun
contingut de la cançó dels fasolets

9
18

G. Experimental
G. Control

En un grup la cançó dels fesolets ha sigut cantada i en l’altre narrada. Observant el
gràfic 9 veiem que 18 infants del grup experimental han après algun contingut, en
canvi en el grup control només 9 infants han après alguna part.

Gràfic 10: Nº d'infants que han après
algun contingut de la cançó de les parts
del cos
15
G. Experimental

22

G. Control

El gràfic 10 ens mostra que 22 nens i nenes del grup experimental han après algun
contingut de la cançó de les parts del cos, en canvi del grup control només ho han
après 15 infants.

Gràfic 11: Nº d'infants que han après
continguts sobre les verdures i les
hortalisses
15
G. Experimental

19

G. Control

En el grup experimental 19 infants han après algun contingut sobre les verdures i les
hortalisses. En canvi, en el grup control n’han estat 15.
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Gàfic 12: Nº d'infants que han aixecat la
mà per respondre les preguntes

12
18

G. Experimental
G. Control

En el grup experimental 18 nens i nenes han aixecat la mà per respondre les
preguntes, en canvi al grup control només 12 infants han aixecat la mà.
Així doncs, a partir dels gràfics de l’observació directa i de les anotacions portades a
terme el dia de les intervencions s’ha observat que s’ha hagut de cridar més l’atenció
en el grup control que en el grup experimental. De la mateixa manera, també s’ha
pogut observar que els infants s’han mostrat més atents i més motivats en el grup
experimental.
Pel que fa a l’aprenentatge veiem que els infants que han escoltat el conte amb
cançons, han obtingut uns millors resultats que els infants del grup control, és a dir,
que els infants que escoltaven el conte amb les cançons recitades.
3.2.2. L’enquesta
Per analitzar els resultats de l’enquesta, s’ha realitzat una suma de les puntuacions
obtingudes a cada ítem. Com que no hi ha cap ítem invers, a major puntuació, millors
resultats obtinguts en la recerca. Es presenta un estudi de resultats per cada escala de
forma separada.
Per l’escala d’aprenentatge, la mínima puntuació que es pot obtenir és 10 punts i la
màxima 50 punts. I passa el mateix amb l’escala de la motivació i l’atenció.
Per analitzar els resultats i determinar en quin grup hi ha hagut millors resultats, es
compara la puntuació extreta de la suma de cada escala.
En l’enquesta resposta per mi del grup experimental, en l’escala de l’aprenentatge,
s’obté una puntuació de 46. Per contra, en l’enquesta del grup control, en la mateixa
escala, s’obté una puntuació de 29 punts.
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Pel que fa als resultats de la Laura, s’obté una puntuació de 42 punts en el grup
experimental vers 32 en el grup control.
Per acabar s’ha realitzat una mitjana de l’enquesta de les dues avaluadores per cada
grup. Així doncs, s’ha obtingut una puntuació de 44 en el grup experimental i 30.5
punts en el grup control.

Puntuació Enquestes - Escala
aprenentatge

Enquesta - Escala
aprenentatge (Total)
50

50
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40
35
30
25
20
15
10
5
0

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Tal com hem dit anteriorment, es presenta un estudi de resultats per cada escala de
forma separada. A continuació analitzarem els resultats de l’escala motivació i atenció.
Per l’escala de motivació i atenció la mínima puntuació que es pot obtenir és 10 punts i
la màxima 50 punts. En l’enquesta resposta per mi del grup experimental, en l’escala
d’atenció i motivació s’obté una puntuació de 44. Per contra, en l’enquesta del grup
control, en la mateixa escala, s’obté una puntuació de 26 punts.
Quant als resultats obtinguts de les enquestes respostes per la Laura, s’obté una
puntuació de 42 punts en el grup experimental vers 27 en el grup control.
Per acabar, igual que en l’escala d’aprenentatge, s’ha realitzat una mitjana de
l’enquesta de les dues avaluadores per cada grup. Així doncs, s’ha obtingut una
puntuació de 43 en el grup experimental i 26.5 punts en el grup control.
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Puntuació Enquestes - Escala atenció i
motivació

Enquesta - Escala
atenció i motivació
(Total)
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Conclusions

A l’inici d’aquesta investigació es van plantejar uns objectius i després de finalitzar la
recerca es pot concloure que:
-

Amb la realització d'aquesta investigació s'afirma que la música es pot utilitzar
en diferents àrees, no només en l'assignatura de música. A més a més, s'ha
comprovat que la seva utilització provoca certs avantatges.

-

La utilització de la música afavoreix l’atenció, la motivació i l’aprenentatge.

-

S'ha comprovat que si s'inclou la música en l'aprenentatge, aquest és millor
que si no s'utilitza.

Les tres afirmacions anteriors es dedueixen a partir dels resultats obtinguts en la
recerca. S’ha pogut veure que en el grup control hi ha hagut més del doble de nens
que no han prestat atenció en comparació al grup experimental, per tant, s’ha hagut de
cridar més l’atenció perquè s’han avorrit més del doble en el grup control. De la
mateixa manera, han participat activament molts més alumnes en el grup musical.
Aquests resultats eren els esperats ja que tal i com proposava Virgínia Blanc (n.d.) la
música millora la capacitat d’atenció. De la mateixa manera, la web “guiainfantil” (n.d.)
afirma que la música afavoreix la concentració i ajuda en els diferents aprenentatges.
Pel que fa l’aprenentatge, en el grup experimental s’han obtingut 2 respostes correctes
més que en el grup control i hi ha hagut més infants que han après correctament el
contingut de la història. Aquests resultats corroboren doncs totes les teories que
exposen que la música influeix en l’aprenentatge positivament. Waisburd i Erdmenger
(2007) varen afirmar que gràcies a la música s’aconsegueixen aprenentatges
significatius i millora la intel·ligència interpersonal. Aquestes idees són plantejades
també per altres autors com Casas (2001), Cutietta, Hamman i Miller (1995). De la
mateixa manera, Sanchez (2015) també diu que els infants que aprenen a tocar un
instrument desenvolupen unes capacitats que podrien transferir-se a altres àrees i
ajudar a l’alumne a millorar el seu rendiment acadèmic.
Així doncs, les afirmacions anteriors es corroboren amb els resultats obtinguts a partir
de l’estudi, ja que demostren que els infants tenen una millor atenció, una millor
motivació i un millor aprenentatge quan el conte és explicat amb el suport de la
música. A partir de les respostes obtingudes per part de la Laura i per part meva
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s’arriba a la conclusió que els nens i nens d’educació infantil recorden amb més
facilitat els continguts quan són cantats i no recitats.
Per tant, al finalitzar la recerca es conclou que si s’utilitza la música com a element es
facilita l’ensenyament, l’atenció, la motivació i, sobretot, l’aprenentatge. Per aquest
motiu, s’hauria de globalitzar la música. A més a més, aquesta investigació recolza
que la música es pot incloure en diferents àrees, tal i com ja proposà Kodaly (1966).
Així doncs, amb aquesta recerca es compleixen els objectius i les hipòtesis
plantejades a l’inici de la investigació.

4.1.

Limitacions i proposta de millora

Aquesta recerca afirma com s’ha dit en el punt anterior que la música afavoreix
l’aprenentatge, la motivació i l’atenció, però aquests resultats presenten algunes
limitacions que no ens permeten generalitzar els resultats.
En primer lloc, els resultats no s’han analitzat estadísticament, per tant, les dades
obtingudes no es pot afirmar que siguin significatives. Així doncs, per poder afirmar els
beneficis obtinguts per part de la música, s’hauria d’analitzar els resultats mitjançant el
paràmetre (p<0.05). (Casas, Cortiñas i Zamora, 2010). Si la p fos més petita que el
valor 0.05 significa que els resultats són significatius, si no, vol dir que la música
millora

els

paràmetres

estudiats

però

realment

no

presenta

una

millora

substancialment important com per tenir-la en compte i globalitzar-la.
En segon lloc, la mostra utilitzada són 2 classes de P4 d’una mateixa escola, en total
25 infants pel grup experimental i 26 pel grup control. Així doncs, la mostra és massa
petita per poder generalitzar els resultats. Per tal de poder afirmar les conclusions
obtingudes, s’hauria de replicar l’estudi amb una mostra més gran, en diverses edats i
en diferents escoles del país.
En tercer lloc, només s’ha pogut analitzar si la música ajuda en l’aprenentatge, la
motivació i l’atenció en una classe de naturals on s’han ensenyat les verdures i les
hortalisses. Aquesta ha obtingut uns resultats positius, però no s’ha pogut analitzar si
passa el mateix en una classe de matemàtiques, llengua o història.
Una altra limitació és que durant les intervencions només dues persones van poder
assistir a les sessions i observar els infants. En una futura recerca s’hauria d’intentar
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que hi haguessin més observadors per objectivar els resultats i tenir uns anàlisis més
fiables.
Per tal de millorar la investigació i realitzar uns resultats més exactes, els dos grups
haurien de tenir el mateix nombre d’infants, és a dir, les intervencions s’haurien d’haver
fet totes dues en el mateix grup classe. D’aquesta manera es pot assegurar que els
infants presenten les mateixes característiques i hi participen variables confusionistes.
Una altra proposta de millora és realitzar la recerca a més escoles. Seria interessant
dur a terme la mateixa investigació en una escola on la música tingui un paper molt
important i comparar els resultats amb escoles on la música sigui secundària. Per
poder fer-ho, els mestres haurien d’estar més preparats i més familiaritzats amb la
música, ja que la majoria dels educadors no tenen nocions de música ni tampoc saben
com utilitzar-la.
Per acabar, en aquesta recerca només s’han analitzat 3 paràmetres: atenció,
motivació i aprenentatge, però en el marc teòric s’ha vist que la música presenta altres
avantatges com són: millora de la psicomotricitat, la creativitat, l’estat anímic, la
seguretat emocional i confiança, la concentració... Per tant, es proposa realitzar el
mateix estudi analitzant aquestes altres variables per observar quins avantatges
realment aporta la música i si aquests són significatius o no.
Finalment, si la música aporta tants beneficis, no s’entén doncs que no s’inclogui de
manera activa en tots els ensenyaments en diferents edats. Per tant, es planteja
realitzar un altre estudi que investigui el motiu pel qual la música no es globalitza en
l’educació infantil.
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Reflexions personals

Gràcies a la realització d’aquest treball puc dir que m’he enriquit personalment, ja que
m’ha servit per poder conèixer més bé els beneficis que aporta la música en els infants
d’educació infantil. M’ha permès crear un recull d’idees per al meu futur com a docent
i, sobretot, he adquirit diferents estratègies o recursos que es fan servir a les aules.
Després d’aquesta recerca puc afirmar que la música és un bon recurs per a treballar
dins la majoria assignatures. Tanmateix, s’han de tenir en compte uns requisits
importants a l’hora de globalitzar la música: el treball i la formació del professorat, les
estratègies didàctiques que s’utilitzen i que no cal abusar de la música, ja que
globalitzar-la no vol dir cantar i fer música tota l’estona sense cap finalitat educativa.
A part de descobrir i corroborar la meva teoria, aquest treball també m’ha servit per
aprendre a fer una recerca d’investigació, interpretant i analitzant les dades obtingudes
per poder extreure’n uns resultats i arribar a les conclusions anteriors.
Finalment, dir que el temps dedicat a aquesta recerca ha valgut la pena. M’ha permès
endinsar-me i aprofundir en la música, recurs que estimo i m’agrada i que de ben
segur que utilitzaré quan sigui educadora.
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7.

Annexos

7.1.

Annex 1: Contes utilitzats per dur a terme la part pràctica

7.1.1. Conte sense cançons
Hi havia una vegada una mare que tenia un fill de 4 anyets que es deia Ernest.
L’Ernest era un nen baixat, amb els ulls blaus, els cabells curts, rossos i molt arrissats.
Vivia molt feliç en un poble molt lluny d’aquí i que no hi vivia gaire gent.
Això sí, tenia un gran problema, no li agradaven ni les verdures ni les hortalisses.
(Ensenyar fotos aliments i preguntar si en mengen a casa seu).
Cada dia la mare de l’Ernest s’enfadava molt amb ell perquè no es menjava el que ella
li preparava. Sempre volia pasta o pizza.
Un dia la Carme, la mare de l’Ernest, estava molt preocupada perquè el seu fill no
creixia, i va decidir portar-lo al metge.
El doctor li va mirar el cap, la panxa els genolls i els peus, els genolls i els peus,
genolls i peus. Cap panxa, genolls i peus i va picar de mans i li va dir que no creixia
perquè no menjava verdura i hortalisses.
El metge li va dir que la verdura i les hortalisses eren molt sanes, i n’havia de menjar
dos cops per setmana. Tu mateix pots triar els dies i li dius a la mare.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge set són. Dilluns,
dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge set són. Set són els dies de
la setmana, cinc vaig al cole i dos a casa, tots set comencen quan jo dic diiiiiiiii.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge set són. Dilluns,
dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge set són. Set són els dies de
la setmana, cinc vaig al cole i dos a casa, tots set comencen quan jo dic diiiiiiiii
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge set són. Dilluns,
dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge set són.
Aquell mateix dia, després del que li havia dit el metge, la mare li va cuinar verdura i
hortalisses, però abans li va explicar per què n’havia de menjar.
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El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana, els espinacs em fan molt fort, si
en prenc cada setmana... També menjo cigronets, bledes, ceba i escarola, però quan
veig un fesolets, tota la boca em tremola... Feso... feso... fesolets, caramelets de
vitamines, sou els rei del meu hortet, l'alegria de les cuines, Feso... feso... fesolets
bullidets o bé amb salseta, sou més bons que els anissets, germanets de les
mongetes....
A partir d’aquell dia a l’Ernest li va agradar tot i sabeu què? Ara té un hort on hi planta
la verdura i les hortalisses que més li agraden.
L’Ernest es va tornar un nen molt sa i fort i la seva mare va estar molt contenta.
7.1.2. Conte amb cançons
Hi havia una vegada una mare que tenia un fill de 4 anyets que es deia Ernest.
L’Ernest era un nen baixat, amb els ulls blaus, els cabells curts, rossos i molt arrissats.
Vivia molt feliç en un poble molt lluny d’aquí i que no hi vivia gaire gent.
Això sí, tenia un gran problema, no li agradaven ni les verdures ni les hortalisses.
(Ensenyar fotos aliments i preguntar si en mengen a casa seu).
Cada dia la mare de l’Ernest s’enfadava molt amb ell perquè no es menjava el que ella
li preparava. Sempre volia pasta o pizza.
Un dia la Carme, la mare de l’Ernest, estava molt preocupada perquè el seu fill no
creixia, i va decidir portar-lo al metge.
El doctor li va mirar (cançó cap, panxa, genolls i peus) i li va dir que no creixia perquè
no menjava verdura i hortalisses.
Cap, panxa, genolls i peus,
Genolls i peus, genolls i peus.
Cap, panxa, genolls i peu,
I piquem de mans.

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=byuDZIj5G3k
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El metge li va dir que la verdura i les hortalisses eren molt sanes, i n’havia de menjar
dos cops per setmana. Tu mateix pots triar els dies i li dius a la mare.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge set són
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge set són.
Set són els dies de la setmana
cinc vaig al cole i dos a casa
tots set comencen quan jo dic diiiiiiiii.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge set són
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge set són.
Set són els dies de la setmana
cinc vaig al cole i dos a casa
tots set comencen quan jo dic diiiiiiiii
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge set són
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge set són.

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo

Aquell mateix dia, després del que li havia dit el metge, la mare li va cuinar verdura i
hortalisses, però abans li va explicar per què n’havia de menjar.
El tomàquet és molt bo,
la pastanaga és molt sana,
els espinacs em fan molt fort,
si en prenc cada setmana...
També menjo cigronets,
bledes, ceba i escarola,
però quan veig un fesolets,

48

La globalització de la música a l’Educació Infantil

2017 UVic

tota la boca em tremola...
Feso... feso... fesolets,
caramelets de vitamines,
sou els rei del meu hortet,
l'alegria de les cuines,
Feso... feso... fesolets
bullidets o bé amb salseta,
sou més bons que els anissets,
germanets de les mongetes....

(Ensenyar vídeo de la cançó https://www.youtube.com/watch?v=Ejsnmw3i5fU)
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=I0Swb1QlmyY

A partir d’aquell dia a l’Ernest li va agradar tot i sabeu què? Ara té un hort on hi planta
la verdura i les hortalisses que més li agraden.
L’Ernest es va tornar un nen molt sa i fort i la seva mare va estar molt contenta.

7.2.

Annex 2: Enquestes

7.2.1. Enquesta
DADES GENERALS
Curs:

Nombre d’infants:

Data:

Hora:

Professora responsable:

Observadora:

ENQUESTA
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Respon l’enquesta que hi ha a continuació segons les següents opcions.
1 (totalment en desacord), 2 (en desacord), 3 (ni en desacord ni d’acord), 4 (d’acord) i
5 (totalment d’acord).
APRENENTATGE
1.

Els infants han respòs les preguntes correctament.

2.

Els infants han entès el conte correctament.

3.

L’aprenentatge ha sigut significatiu.

4.

Els infants han après el contingut de la cançó dels fesolets.

5.

Els infants han après el contingut de la cançó de les parts del cos.

6.

Els infants han après la majoria de les hortalisses i verdures que

s’anomenen al conte.
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7.

Els infants han après que han de menjar verdures.

8.

Els infants han après que el tomàquet és molt bo.

9.

Els infants han après que la pastanaga és sana.

10.

Els infants han après que els espinacs els fan forts.

2017 UVic

ATENCIÓ I MOTIVACIÓ
1.

Els alumnes s’ho han passat molt bé.

2.

Els alumnes han col·laborat i s’han mostrat participatius.

3.

Els alumnes han mostrat atenció quan es recitaven/cantaven les

cançons.
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4.

Els alumnes han volgut respondre les preguntes.

5.

Els alumnes han estat quiets la major part de la sessió.

6.

Els alumnes han fet silenci la major part de la sessió.

7.

Els alumnes han escoltat activament la major part de la sessió.

8.

Els alumnes han ballat quan es cantaven les cançons.

9.

Els alumnes han demanat allargar/repetir l’activitat.

10.

Els alumnes han canviat d’actitud positivament quan s’ha cantat/recitat

la primera cançó.
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7.2.2. Enquestes contestades
7.2.2.1.

Enquesta Laura grup experimental

DADES GENERALS
Curs: P4 B

Nombre d’infants: 25

Data: 22 de març del 2017

Hora: 11:30

Professora responsable: Laura Planas

Observadora: Judit Salarich

ENQUESTA
Respon l’enquesta que hi ha a continuació segons les següents opcions.
1 (totalment en desacord), 2 (en desacord), 3 (ni en desacord ni d’acord), 4 (d’acord) i
5 (totalment d’acord).
APRENENTATGE
1.

Els infants han respòs les preguntes correctament.

2.

Els infants han entès el conte correctament.

3.

L’aprenentatge ha sigut significatiu.

4.

Els infants han après el contingut de la cançó dels fesolets.
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5.

Els infants han après el contingut de la cançó de les parts del cos.

6.

Els infants han après la majoria de les hortalisses i verdures que

s’anomenen al conte.

7.

Els infants han après que han de menjar verdures.

8.

Els infants han après que el tomàquet és molt bo.

9.

Els infants han après que la pastanaga és sana.

10.

Els infants han après que els espinacs els fan forts.

ATENCIÓ I MOTIVACIÓ
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11.

Els alumnes s’ho han passat molt bé.

12.

Els alumnes han col·laborat i s’han mostrat participatius.

13.

Els alumnes han mostrat atenció quan es recitaven/cantaven les

cançons.

14.

Els alumnes han volgut respondre les preguntes.

15.

Els alumnes han estat quiets la major part de la sessió.

16.

Els alumnes han fet silenci la major part de la sessió.

17.

Els alumnes han escoltat activament la major part de la sessió.
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18.

Els alumnes han ballat quan es cantaven les cançons.

19.

Els alumnes han demanat allargar/repetir l’activitat.

20.

Els alumnes han canviat d’actitud positivament quan s’ha cantat/recitat

la primera cançó.

7.2.2.2.

Enquesta Laura grup control

DADES GENERALS
Curs: P4 A

Nombre d’infants: 26

Data: 21 de març del 2017

Hora: 11:30

Professora responsable: Laura Planas

Observadora: Judit Salarich

ENQUESTA
Respon l’enquesta que hi ha a continuació segons les següents opcions.
1 (totalment en desacord), 2 (en desacord), 3 (ni en desacord ni d’acord), 4 (d’acord) i
5 (totalment d’acord).
APRENENTATGE
1.

Els infants han respòs les preguntes correctament.
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2.

Els infants han entès el conte correctament.

3.

L’aprenentatge ha sigut significatiu.

4.

Els infants han après el contingut de la cançó dels fesolets.

5.

Els infants han après el contingut de la cançó de les parts del cos.

6.

Els infants han après la majoria de les hortalisses i verdures que

s’anomenen al conte.

7.

Els infants han après que han de menjar verdures.

8.

Els infants han après que el tomàquet és molt bo.
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9.

Els infants han après que la pastanaga és sana.

10.

Els infants han après que els espinacs els fan forts.
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ATENCIÓ I MOTIVACIÓ
11.

Els alumnes s’ho han passat molt bé.

12.

Els alumnes han col·laborat i s’han mostrat participatius.

13.

Els alumnes han mostrat atenció quan es recitaven/cantaven les

cançons.

14.

Els alumnes han volgut respondre les preguntes.

15.

Els alumnes han estat quiets la major part de la sessió.
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16.

Els alumnes han fet silenci la major part de la sessió.

17.

Els alumnes han escoltat activament la major part de la sessió.

18.

Els alumnes han ballat quan es cantaven les cançons.

19.

Els alumnes han demanat allargar/repetir l’activitat.

20.

Els alumnes han canviat d’actitud positivament quan s’ha cantat/recitat

la primera cançó.

7.2.2.3.

Enquesta Judit grup experimental

DADES GENERALS
Curs: P4 B

Nombre d’infants: 25

Data: 22 de març del 2017

Hora: 11:30
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Observadora: Judit Salarich

ENQUESTA
Respon l’enquesta que hi ha a continuació segons les següents opcions.
1 (totalment en desacord), 2 (en desacord), 3 (ni en desacord ni d’acord), 4 (d’acord) i
5 (totalment d’acord).
APRENENTATGE
1.

Els infants han respòs les preguntes correctament.

2.

Els infants han entès el conte correctament.

3.

L’aprenentatge ha sigut significatiu.

4.

Els infants han après el contingut de la cançó dels fesolets.

5.

Els infants han après el contingut de la cançó de les parts del cos.

6.

Els infants han après la majoria de les hortalisses i verdures que

s’anomenen al conte.
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7.

Els infants han après que han de menjar verdures.

8.

Els infants han après que el tomàquet és molt bo.

9.

Els infants han après que la pastanaga és sana.

10.

Els infants han après que els espinacs els fan forts.

ATENCIÓ I MOTIVACIÓ
11.

Els alumnes s’ho han passat molt bé.

12.

Els alumnes han col·laborat i s’han mostrat participatius.
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13.

2017 UVic

Els alumnes han mostrat atenció quan es recitaven/cantaven les

cançons.

14.

Els alumnes han volgut respondre les preguntes.

15.

Els alumnes han estat quiets la major part de la sessió.

16.

Els alumnes han fet silenci la major part de la sessió.

17.

Els alumnes han escoltat activament la major part de la sessió.

18.

Els alumnes han ballat quan es cantaven les cançons.

19.

Els alumnes han demanat allargar/repetir l’activitat.
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20.

2017 UVic

Els alumnes han canviat d’actitud positivament quan s’ha cantat/recitat

la primera cançó.

7.2.2.4.

Enquesta Judit grup control

DADES GENERALS
Curs: P4 A

Nombre d’infants: 26

Data: 21 de març del 2017

Hora: 11:30

Professora responsable: Laura Planas

Observadora: Judit Salarich

ENQUESTA
Respon l’enquesta que hi ha a continuació segons les següents opcions.
1 (totalment en desacord), 2 (en desacord), 3 (ni en desacord ni d’acord), 4
(d’acord) i 5 (totalment d’acord).
APRENENTATGE
1. Els infants han respòs les preguntes correctament.

2.

Els infants han entès el conte correctament.

3.

L’aprenentatge ha sigut significatiu.
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4.

Els infants han après el contingut de la cançó dels fesolets.

5.

Els infants han après el contingut de la cançó de les parts del cos.

6.

Els infants han après la majoria de les hortalisses i verdures que

s’anomenen al conte.

7.

Els infants han après que han de menjar verdures.

8.

Els infants han après que el tomàquet és molt bo.

9.

Els infants han après que la pastanaga és sana.

10.

Els infants han après que els espinacs els fan forts.

64

La globalització de la música a l’Educació Infantil

2017 UVic

ATENCIÓ I MOTIVACIÓ
11.

Els alumnes s’ho han passat molt bé.

12.

Els alumnes han col·laborat i s’han mostrat participatius.

13.

Els alumnes han mostrat atenció quan es recitaven/cantaven les

cançons.

14.

Els alumnes han volgut respondre les preguntes.

15.

Els alumnes han estat quiets la major part de la sessió.

16.

Els alumnes han fet silenci la major part de la sessió.

17.

Els alumnes han escoltat activament la major part de la sessió.
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18.

Els alumnes han ballat quan es cantaven les cançons.

19.

Els alumnes han demanat allargar/repetir l’activitat.

20.

Els alumnes han canviat d’actitud positivament quan s’ha cantat/recitat

la primera cançó.
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