
 

  

LA MUSICOTERÀPIA
Una eina per al retrobament personal

INTRODUCCIÓ 
 
Motivació 
La música m’acompanya en molts moments de la meva vida i és, per a mi, un mitjà essencial per expressar els meus 
sentiments. En la meva formació musical m’han transmès la importància d’oferir la música als altres i així em vaig preguntar pels 
seus  beneficis en les persones. D’aquesta manera vaig començar a interessar
respondre les meves inquietuds. 
 
Objectius 
• Investigar i conèixer la influència de la música en les persones
• Conèixer la disciplina de la musicoteràpia (àmbits d’aplicació, eines que utilitza, objectius que pretén aconseguir...)
• Conèixer i viure experiències musicoterapeutiques. 
 
Hipòtesis 
• Potser la musicoteràpia aporta benestar personal a totes les persones de dife

destinada a curar malalties. 
• Potser la musicoteràpia no és prou coneguda ja que és una disciplina molt recent.
• Potser la música és una bona eina per treballar amb les persones ja que és un mitjà d’expressió i connecta fàcilment amb les 

emocions. 
 
Metodologia 
Per realitzar aquest treball ha estat essencial la consulta de llibres i pàgines web. Així com la visualització de documental
materials gràfics. També he realitzar entrevistes a professionals de la matèria, he elaborat una enquesta dirigida al profess
de tres escoles de Barcelona i finalment, he pogut presenciar i participar activament en sessions de musicoteràpia. 

PART TEÒRICA  

• Què és la musicoteràpia? 

• El musicoterapeuta i sessions de musicoteràpia 

• Història de la musicoteràpia 

• Connexions i diferències amb altres disciplines 

• Els humans com a éssers musicals 

• Efectes i funcions de la música 

• Característiques terapèutiques de la música 

• Principis bàsics de la musicoteràpia 

• Aplicacions de la musicoteràpia 

• Musicoteràpia i Geriatria 

LA MUSICOTERÀPIA  
al retrobament personal  

La música m’acompanya en molts moments de la meva vida i és, per a mi, un mitjà essencial per expressar els meus 
formació musical m’han transmès la importància d’oferir la música als altres i així em vaig preguntar pels 

seus  beneficis en les persones. D’aquesta manera vaig començar a interessar-me per la musicoteràpia, disciplina que podria 

Investigar i conèixer la influència de la música en les persones 
Conèixer la disciplina de la musicoteràpia (àmbits d’aplicació, eines que utilitza, objectius que pretén aconseguir...) 

Potser la musicoteràpia aporta benestar personal a totes les persones de diferents edats i situacions vitals o només està 

Potser la musicoteràpia no és prou coneguda ja que és una disciplina molt recent. 
ica és una bona eina per treballar amb les persones ja que és un mitjà d’expressió i connecta fàcilment amb les 

Per realitzar aquest treball ha estat essencial la consulta de llibres i pàgines web. Així com la visualització de documentals i 
materials gràfics. També he realitzar entrevistes a professionals de la matèria, he elaborat una enquesta dirigida al professorat 
de tres escoles de Barcelona i finalment, he pogut presenciar i participar activament en sessions de musicoteràpia.  

PART PRÀCTICA  

Entrevistes 

• Dul Vallvé – Musicoterapeuta de l’Hospital Sant Joan de Déu

• Patrícia Martí – Musicoterapeuta de la fundació Oncolliga
Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica
 

• Francesca Salcedo – Musicoterapeuta 
asistida Casa Meva 

Viure l’experiència 

• Hospital Sant Joan de Déu  

• Casa Meva – Residència Geriàtrica Assistida
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Enquestes 
T’agrada la música? Creus que és necessària?         Sobretot necessito la música:

 

 

 
 
             

A qui creus que va dirigida?         Has tingut alguna experiència musicoterapèutica? 

CONCLUSIONS

• La musicoteràpia és una disciplina que aporta benestar personal tant a persones sanes com a malalts o 
discapacitats, en qualsevol etap

 
• Els musicoterapeutes han de dur a terme una gran tasca de divulgació ja que es té un concepte erroni d’aquesta 

disciplina. La musicoteràpia també es veu perjudicada en la seva difusió ja que no dóna tanta
econòmica com d’altres recursos terapèutics. 

 
• He pogut constatar que gairebé totes les persones coincidim en que la música ens acompanya en diversos estats 

emocionals, en activitats del nostre dia a dia i que està molt lligada a moments de l
estem d’acord amb que ens aporta beneficis personals
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Sobretot necessito la música:     Has sentit a parlar de la musicoteràpia?       

Has tingut alguna experiència musicoterapèutica?                   Si no n’has tingut, t’agradaria tenir

CONCLUSIONS 

La musicoteràpia és una disciplina que aporta benestar personal tant a persones sanes com a malalts o 
discapacitats, en qualsevol etapa de la vida. Per tant, tothom se’n pot beneficiar

Els musicoterapeutes han de dur a terme una gran tasca de divulgació ja que es té un concepte erroni d’aquesta 
disciplina. La musicoteràpia també es veu perjudicada en la seva difusió ja que no dóna tanta
econòmica com d’altres recursos terapèutics.  

He pogut constatar que gairebé totes les persones coincidim en que la música ens acompanya en diversos estats 
emocionals, en activitats del nostre dia a dia i que està molt lligada a moments de l
estem d’acord amb que ens aporta beneficis personals. 
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 En què creus que consisteix?  

Si no n’has tingut, t’agradaria tenir -la? 

La musicoteràpia és una disciplina que aporta benestar personal tant a persones sanes com a malalts o 
a de la vida. Per tant, tothom se’n pot beneficiar 

Els musicoterapeutes han de dur a terme una gran tasca de divulgació ja que es té un concepte erroni d’aquesta 
disciplina. La musicoteràpia també es veu perjudicada en la seva difusió ja que no dóna tanta rendibilitat 

He pogut constatar que gairebé totes les persones coincidim en que la música ens acompanya en diversos estats 
emocionals, en activitats del nostre dia a dia i que està molt lligada a moments de la nostra vida. També molts 
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