
La música és un element essencial en el desenvolupament i l’aprenentatge dels nens i 

nenes. Els infants que creixen escoltant música, cantant cançons, i movent-se al ritme 

de la música gaudeixen d’un millor sistema sensorial ja que creen més enllaços en les 

connexions neuronals del cervell. 

Fruit d’això es detecta: 

 Un augment en la capacitat de memòria, atenció i concentració dels nens. 

 Una millora important en l’habilitat per a la resolució de problemes matemàtics i 
de raonament complex. En definitiva, una millor capacitat d’aprenentatge i un 
major quocient intel·lectual. 

 Un enriquiment del pensament. 

 Una millor capacitat d’expressió. 

 En combinar-se amb la dansa, una major estimulació dels sentits, de l’equilibri i 
del desenvolupament muscular. 

 Un major estímul en la creativitat i la imaginació infantil. 

 Un millor control de les emocions, que ajuda a una millor interactuació a tots 
nivells entre els nens. 

 Un increment de l’autoestima en ser capaç de participar en manifestacions 
artístiques. 

En tractar-se d’un llenguatge no oral, i a partir del fet de comptar amb un codi més 

universal, les possibilitats comunicatives s’amplien a tots els nens i nenes, 

independentment de les seves habilitats lingüístiques. La globalitat de l’expressió 

musical la fa molt adequada per ajudar a superar moltes limitacions. La presència a les 

nostres aules de molts alumnes de cultures diverses fa que el llenguatge de la música 

ajudi a una millor inclusió escolar.  

El desenvolupament de la capacitat de representació interior d’un so, d’una melodia, 

d’una determinada peça musical, ajuda a ampliar les capacitats intel·lectives i 

col·labora a la millora de la intel·ligència abstracta. El treball de la memòria es reforça 

considerablement en aquesta activitat ja que cal fer un esforç de retenció de fragments 

musicals, de textos o de moviments corporals. 

L’adequació a una pulsació i a un moviment a partir de l’audició musical proporciona 

una millor organització corporal i un millor domini de la motricitat fina. L’educació 

corporal amb música a través del moviment i de la dansa permet una excel·lent relació 

entre el propi cos i l’entorn i entre el propi cos i el cos dels companys.  

La pràctica col·lectiva de la música ajuda els nens a l’exclusió d’actituds individualistes 

davant del treball, i en millora el rendiment, a l’hora que l’educa vers una actitud més 

tolerant davant de la societat. 

En l’àmbit de les emocions, l’educació de la sensibilitat ajudarà el nen i la nena a 

percebre les sensacions més interiors, poder-les exterioritzar i canalitzar de forma més 

adequada i controlada.  

La música, doncs, té un efecte beneficiós en l'estat d'ànim de les persones, en la 

intel·ligència, en la memòria i en el llenguatge i també en la salut corporal i mental. 

 


