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Stefan Koetsch:

No hi ha cap part del cervell que no
es vegi afectada amb la música

Punset, E. (26 d’agost de 2012). Redes (Programa de televisió). Sant Cugat del Vallès: RTVE



La música ens fa éssers sociables, ja que hi ha
música en cada moment de la nostra vida i en totes
les societats i cultures.

Blacking, 1973

Tots som potencialment musicals, com tots som
potencialment capaços d’adquirir el llenguatge, però
això no significa que el desenvolupament musical es
pugui donar sense estimulació i sense nutrició, a
l’igual que succeeix amb l’adquisició del llenguatge.

Swanwick, 1991

Blacking, John. (1973). Fins a quin punt l'home és músic?. Vic: Eumo editorial.
Swanwick, Keith. (1991). Música, pensamiento y educación. Madrid:  Ediciones Morata, S.A. 



•Completar el camp expressiu-
receptiu de l’alumne dins un 
procés general d’educació

•Desenvolupar aptituds 
específiques i interessos per la 
música com a professió, 
acompanyant l’alumne en 
l’adquisició dels coneixements i 
en el desenvolupament de les 
habilitats pròpies de la vida 
professional que ha escollit, o 
que pot escollir

(Frega, 1998)

•Educación a 
través de las artes

•Educación en las 
artes

(Bamford, 2009)

Frega, Ana & Hargraves, David.  (1998). Música i desarrollo psicológico. Barcelona: Graó.
Bamford, Anne. (2009). El factor ¡Wauu! El papel de las artes en educación. Barcelona: Octaedro. 



Anàlisi del resultat de les 
proves de competències 
bàsiques dels alumnes de 
primària del CEPSA Oriol 
Martorell de Barcelona que 
estudien música

L’assoliment de les 
competències bàsiques en 
alumnes de centres 
integrats de primària i 
música

Andreu, Maria & Godall, Pere. (2010). La importancia de la educación artística en la enseñanza obligatoria: 
la adquisición de las competencias básicas de primaria en un centro integrado de música. Revista de 
Educación (357). Enero-abril 2012. 179-202. ISSN 0034-8082.
Andreu, Maria. (2012). L‘assoliment  de les competències bàsiques en alumnes de centres integrats  de 
primària i  música. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. 



general

Cicle mitjà  de primà ria

ESO

Batxillerat

Estudis de grau



•Fusió curricular entre els objectius del centre generalista
amb els concrets dels estudis de música.

•Es comparteixen espais i horaris entre els estudis ordinaris i
els de música.

•El claustre està format pels professors generalistes i els
especialistes de música.

Escolania de Montserrat

Institut-Escola Artístic 
Oriol Martorell



Escolania de Montserrat
•4h cor – 4t
•9h 30’ cant coral – 5è i 6è
•50’ diaris llenguatge musical tots els cursos
•30’ instrument principal (individual) tots els cursos
•30’ instrument secundari (individual) tots els cursos
•50’ dansa-moviment – 4t
•50’ grup instrumental – 5è i 6è



Institut-Escola Artístic Oriol Martorell
•4h de llenguatge musical
•1h cant coral
•1h instrument (individual)
•1h música de cambra
•2h treball corporal adaptat
•1h 30’ d’orquestra, banda o grups de piano



Escolania de Montserrat

Institut-Escola Artístic Oriol Martorell
3r, 4t, 5è i 6è                   10h 30’ setmanals                   

4t                   

5è i 6è                   

6h 40’ setmanals                   
12h 10’ setmanals                   
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• Publicat el curs 2007-2008

Anàlisi del resultat de les proves de competències 
bàsiques dels alumnes de primària del CEPSA Oriol 

Martorell de Barcelona que estudien música



Cicle inicial - 10 En 7 el percentatge d‘alumnes que les 
superen és superior a l’Oriol Martorell

Cicle mitjà - 65
En 57 el percentatge d‘ alumnes que les 
superen és superior a l’Oriol Martorell

Cicle superior - 20 En 20 el percentatge d‘alumnes que les 
superen és superior a l’Oriol Martorell
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Gràfic1
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		CICLE MITJÀ

		CICLE SUPERIOR



Competències de l'àmbit matemàtic

CICLE MITJÀ 
87,69%

0.7

0.8769230769

1



 Cicle Inicial

		Cicle Inicial

		Dins el centre

				Matemáticas		Lingüísticas		Socio-Naturales

		Porcentaje superior Música OM		8		8		1

		Mismo porcentaje		1		7		0

		Porcentaje superior Global OM		1		4		0

		Cicle Inicial

		Comparat Catalunya

				Matemáticas		Lingüísticas

		Porcentaje superior Música OM		7		1

		Mismo porcentaje		0		0

		Porcentaje superior Global Catalunya SE alto		3		2

		Comparat Catalunya

				Competències de l'àmbit matemàtic		Competències de l'àmbit lingüístic

		Percentatge superior		7		1

		Mateix percentatge		0		0

		Percentatge inferior		3		2





 Cicle Inicial

		



Número de pruebas de competencias realizadas en en ciclo inicial (resultados dentro el centro)



Cicle mitjà

		



Mejores resultados Música OM

Iguales resultados

Porcentaje superior Global OM

Número de pruebas realizadas en ciclo inicial (resultados dentro el centro)



Cicle superior

		



Percentatge superior

Mateix percentatge

Percentatge inferior

Percentatge d'infants que superen les proves de Competèncias Bàsiques de Cicle Inicial



Comparativa

		



Percentatge superior

Mateix percentatge

Percentatge inferior

Cicle inicial



		Cicle Mitjà

		Comparat Catalunya

				Matemáticas		Lingüísticas		Socio-Naturales

		Porcentaje superior Música OM		57		80		33

		Mismo porcentaje		5		7		1

		Porcentaje superior Global Catalunya SE alto		3		16		2

		Cicle Mitjà

		Dins el centre

				Matemáticas		Lingüísticas		Socio-Naturales

		Porcentaje superior Música OM		46		50		29

		Mismo porcentaje		10		28		14

		Porcentaje superior Global Catalunya SE alto		10		26		5





		



Mejores resultados Música OM

Iguales resultados

Porcentaje superior globales Catalunya SE alto

Número de pruebas de competencias realizadas en en ciclo medio (resultados comparados con globales en Catalunya en centros con nivel socio-económico alto)



		



Mejores resultados Música OM

Iguales resultados

Porcentaje superior Global OM

Número de pruebas de competencias realizadas en en ciclo medio (resultados dentro del centro)



		Cicle Superior

		Comparat Catalunya

				Matemáticas		Lingüísticas		Socio-Naturales

		Porcentaje superior Música OM		20		5		2

		Mismo porcentaje		0		0		0

		Porcentaje superior Global Catalunya SE alto		0		1		0

		Cicle Superior

		Dins el centre

				Matemáticas		Lingüísticas		Socio-Naturales

		Porcentaje superior Música OM		20		8		3

		Mismo porcentaje		0		2		0

		Porcentaje superior Global Catalunya SE alto		0		5		0





		



Mejores resultados Música OM

Iguales resultados

Porcentaje superior globales Catalunya SE alto

Número de pruebas de competencias realizadas en en ciclo superior (resultados comparados con globales en Catalunya en centros con nivel socio-económico alto)



		



Mejores resultados Música OM

Iguales resultados

Porcentaje superior Global OM

Número de pruebas de competencias realizadas en en ciclo superior (resultados dentro del centro)



		Comparat Catalunya CICLE INICIAL

				Competències de l'àmbit matemàtic		Competències de l'àmbit lingüístic

		Percentatge superior		7		1						10		7		Hi ha un percentatge superior d'alumnes a l'OM que superen la prova

		Mateix percentatge		0		0						65		57		Hi ha un percentatge superior d'alumnes a l'OM que superen la prova

		Percentatge inferior		3		2						20		20		Hi ha un percentatge superior d'alumnes a l'OM que superen la prova

		total		10		3

		Comparat Catalunya CICLE MITJÀ

				Competències de l'àmbit matemàtic		Competències de l'àmbit lingüístic		Competències de l'ambit socionatural

		Percentatge superior		57		80		33

		Mateix percentatge		5		7		1

		Percentatge inferior		3		16		2

				65		103		36

		Comparat Catalunya CICLE SUPERIOR

				Competències de l'àmbit matemàtic		Competències de l'àmbit lingüístic		Competències de l'ambit socionatural

		Percentatge superior		20		5		2

		Mateix percentatge		0		0		0

		Percentatge inferior		0		1		0

				20		6		2

		Competències de l'àmbit matemàtic		total proves		total de proves en que el percentatge que les superen és millor a l'OM

		CICLE INICIAL		10		70.00%

		CICLE MITJÀ		65		87.69%

		CICLE SUPERIOR		20		100.00%

		Competències de l'àmbit lingüístics		total proves		total de proves en que el percentatge que les superen és millor a l'OM

		CICLE INICIAL		3		33.33%

		CICLE MITJÀ		103		77.67%

		CICLE SUPERIOR		6		83.33%

		Competències de l'àmbit socionatural		total proves		total de proves en que el percentatge que les superen és millor a l'OM

		CICLE MITJÀ		36		91.67%

		CICLE SUPERIOR		2		100.00%





		



Competències de l'àmbit matemàtic

CICLE MITJÀ 
87,69%



		



Competències de l'àmbit matemàtic

Percentatge de proves de competències de l'ÀMBIT LINGÜÍSTIC en que el percentatge d'alumnes que la superen és superior al CEPSA Oriol Martorell que en centres de poblacions de més de 100.000 habitans amb nivell socioeconòmic alt



		



Competències de l'àmbit matemàtic

Percentatge de proves de competències de l'ÀMBIT SOCIONATURAL en que el percentatge d'alumnes que la superen és superior al CEPSA Oriol Martorell que en centres de poblacions de més de 100.000 habitans amb nivell socioeconòmic alt





Cicle inicial - 3
En 1 el percentatge d‘alumnes que les 
superen és superior a l’Oriol Martorell

Cicle mitjà - 103 En 88 el percentatge d‘alumnes que les 
superen és superior a l’Oriol Martorell

Cicle superior - 6 En 5 el percentatge d‘alumnes que les 
superen és superior a l’Oriol Martorell
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Competències de l'àmbit matemàtic

0.3333333333

0.7766990291

0.8333333333



 Cicle Inicial

		Cicle Inicial

		Dins el centre

				Matemáticas		Lingüísticas		Socio-Naturales

		Porcentaje superior Música OM		8		8		1

		Mismo porcentaje		1		7		0

		Porcentaje superior Global OM		1		4		0

		Cicle Inicial

		Comparat Catalunya

				Matemáticas		Lingüísticas

		Porcentaje superior Música OM		7		1

		Mismo porcentaje		0		0

		Porcentaje superior Global Catalunya SE alto		3		2

		Comparat Catalunya

				Competències de l'àmbit matemàtic		Competències de l'àmbit lingüístic

		Percentatge superior		7		1

		Mateix percentatge		0		0

		Percentatge inferior		3		2





 Cicle Inicial

		



Número de pruebas de competencias realizadas en en ciclo inicial (resultados dentro el centro)



Cicle mitjà

		



Mejores resultados Música OM

Iguales resultados

Porcentaje superior Global OM

Número de pruebas realizadas en ciclo inicial (resultados dentro el centro)



Cicle superior

		



Percentatge superior

Mateix percentatge

Percentatge inferior

Percentatge d'infants que superen les proves de Competèncias Bàsiques de Cicle Inicial



Comparativa

		



Percentatge superior

Mateix percentatge

Percentatge inferior

Cicle inicial



		Cicle Mitjà

		Comparat Catalunya

				Matemáticas		Lingüísticas		Socio-Naturales

		Porcentaje superior Música OM		57		80		33

		Mismo porcentaje		5		7		1

		Porcentaje superior Global Catalunya SE alto		3		16		2

		Cicle Mitjà

		Dins el centre

				Matemáticas		Lingüísticas		Socio-Naturales

		Porcentaje superior Música OM		46		50		29

		Mismo porcentaje		10		28		14

		Porcentaje superior Global Catalunya SE alto		10		26		5





		



Mejores resultados Música OM

Iguales resultados

Porcentaje superior globales Catalunya SE alto

Número de pruebas de competencias realizadas en en ciclo medio (resultados comparados con globales en Catalunya en centros con nivel socio-económico alto)



		



Mejores resultados Música OM

Iguales resultados

Porcentaje superior Global OM

Número de pruebas de competencias realizadas en en ciclo medio (resultados dentro del centro)



		Cicle Superior

		Comparat Catalunya

				Matemáticas		Lingüísticas		Socio-Naturales

		Porcentaje superior Música OM		20		5		2

		Mismo porcentaje		0		0		0

		Porcentaje superior Global Catalunya SE alto		0		1		0

		Cicle Superior

		Dins el centre

				Matemáticas		Lingüísticas		Socio-Naturales

		Porcentaje superior Música OM		20		8		3

		Mismo porcentaje		0		2		0

		Porcentaje superior Global Catalunya SE alto		0		5		0





		



Mejores resultados Música OM

Iguales resultados

Porcentaje superior globales Catalunya SE alto

Número de pruebas de competencias realizadas en en ciclo superior (resultados comparados con globales en Catalunya en centros con nivel socio-económico alto)



		



Mejores resultados Música OM

Iguales resultados

Porcentaje superior Global OM

Número de pruebas de competencias realizadas en en ciclo superior (resultados dentro del centro)



		Comparat Catalunya CICLE INICIAL

				Competències de l'àmbit matemàtic		Competències de l'àmbit lingüístic

		Percentatge superior		7		1						10		7		Hi ha un percentatge superior d'alumnes a l'OM que superen la prova

		Mateix percentatge		0		0						65		57		Hi ha un percentatge superior d'alumnes a l'OM que superen la prova

		Percentatge inferior		3		2						20		20		Hi ha un percentatge superior d'alumnes a l'OM que superen la prova

		total		10		3

		Comparat Catalunya CICLE MITJÀ

				Competències de l'àmbit matemàtic		Competències de l'àmbit lingüístic		Competències de l'ambit socionatural

		Percentatge superior		57		80		33

		Mateix percentatge		5		7		1

		Percentatge inferior		3		16		2

				65		103		36

		Comparat Catalunya CICLE SUPERIOR

				Competències de l'àmbit matemàtic		Competències de l'àmbit lingüístic		Competències de l'ambit socionatural

		Percentatge superior		20		5		2

		Mateix percentatge		0		0		0

		Percentatge inferior		0		1		0

				20		6		2

		Competències de l'àmbit matemàtic		total proves		total de proves en que el percentatge que les superen és millor a l'OM

		CICLE INICIAL		10		70.00%

		CICLE MITJÀ		65		87.69%

		CICLE SUPERIOR		20		100.00%

		Competències de l'àmbit lingüístics		total proves		total de proves en que el percentatge que les superen és millor a l'OM

		CICLE INICIAL		3		33.33%

		CICLE MITJÀ		103		77.67%

		CICLE SUPERIOR		6		83.33%

		Competències de l'àmbit socionatural		total proves		total de proves en que el percentatge que les superen és millor a l'OM

		CICLE MITJÀ		36		91.67%

		CICLE SUPERIOR		2		100.00%





		



Competències de l'àmbit matemàtic

CICLE MITJÀ 
87,69%



		



Competències de l'àmbit matemàtic



		



Competències de l'àmbit matemàtic

Percentatge de proves de competències de l'ÀMBIT SOCIONATURAL en que el percentatge d'alumnes que la superen és superior al CEPSA Oriol Martorell que en centres de poblacions de més de 100.000 habitans amb nivell socioeconòmic alt





Cicle mitjà - 36 En 33 el percentatge d‘alumnes que les 
superen és superior a l’Oriol Martorell

Cicle superior - 2 En 2 el percentatge d‘alumnes que les 
superen és superior a l’Oriol Martorell
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Gràfic3

		CICLE MITJÀ

		CICLE SUPERIOR



Competències de l'àmbit matemàtic

0.9166666667

1



 Cicle Inicial

		Cicle Inicial

		Dins el centre

				Matemáticas		Lingüísticas		Socio-Naturales

		Porcentaje superior Música OM		8		8		1

		Mismo porcentaje		1		7		0

		Porcentaje superior Global OM		1		4		0

		Cicle Inicial

		Comparat Catalunya

				Matemáticas		Lingüísticas

		Porcentaje superior Música OM		7		1

		Mismo porcentaje		0		0

		Porcentaje superior Global Catalunya SE alto		3		2

		Comparat Catalunya

				Competències de l'àmbit matemàtic		Competències de l'àmbit lingüístic

		Percentatge superior		7		1

		Mateix percentatge		0		0

		Percentatge inferior		3		2





 Cicle Inicial

		



Número de pruebas de competencias realizadas en en ciclo inicial (resultados dentro el centro)



Cicle mitjà

		



Mejores resultados Música OM

Iguales resultados

Porcentaje superior Global OM

Número de pruebas realizadas en ciclo inicial (resultados dentro el centro)



Cicle superior

		



Percentatge superior

Mateix percentatge

Percentatge inferior

Percentatge d'infants que superen les proves de Competèncias Bàsiques de Cicle Inicial



Comparativa

		



Percentatge superior

Mateix percentatge

Percentatge inferior

Cicle inicial



		Cicle Mitjà

		Comparat Catalunya

				Matemáticas		Lingüísticas		Socio-Naturales

		Porcentaje superior Música OM		57		80		33

		Mismo porcentaje		5		7		1

		Porcentaje superior Global Catalunya SE alto		3		16		2

		Cicle Mitjà

		Dins el centre

				Matemáticas		Lingüísticas		Socio-Naturales

		Porcentaje superior Música OM		46		50		29

		Mismo porcentaje		10		28		14

		Porcentaje superior Global Catalunya SE alto		10		26		5





		



Mejores resultados Música OM

Iguales resultados

Porcentaje superior globales Catalunya SE alto

Número de pruebas de competencias realizadas en en ciclo medio (resultados comparados con globales en Catalunya en centros con nivel socio-económico alto)



		



Mejores resultados Música OM

Iguales resultados

Porcentaje superior Global OM

Número de pruebas de competencias realizadas en en ciclo medio (resultados dentro del centro)



		Cicle Superior

		Comparat Catalunya

				Matemáticas		Lingüísticas		Socio-Naturales

		Porcentaje superior Música OM		20		5		2

		Mismo porcentaje		0		0		0

		Porcentaje superior Global Catalunya SE alto		0		1		0

		Cicle Superior

		Dins el centre

				Matemáticas		Lingüísticas		Socio-Naturales

		Porcentaje superior Música OM		20		8		3

		Mismo porcentaje		0		2		0

		Porcentaje superior Global Catalunya SE alto		0		5		0





		



Mejores resultados Música OM

Iguales resultados

Porcentaje superior globales Catalunya SE alto

Número de pruebas de competencias realizadas en en ciclo superior (resultados comparados con globales en Catalunya en centros con nivel socio-económico alto)



		



Mejores resultados Música OM

Iguales resultados

Porcentaje superior Global OM

Número de pruebas de competencias realizadas en en ciclo superior (resultados dentro del centro)



		Comparat Catalunya CICLE INICIAL

				Competències de l'àmbit matemàtic		Competències de l'àmbit lingüístic

		Percentatge superior		7		1						10		7		Hi ha un percentatge superior d'alumnes a l'OM que superen la prova

		Mateix percentatge		0		0						65		57		Hi ha un percentatge superior d'alumnes a l'OM que superen la prova

		Percentatge inferior		3		2						20		20		Hi ha un percentatge superior d'alumnes a l'OM que superen la prova

		total		10		3

		Comparat Catalunya CICLE MITJÀ

				Competències de l'àmbit matemàtic		Competències de l'àmbit lingüístic		Competències de l'ambit socionatural

		Percentatge superior		57		80		33

		Mateix percentatge		5		7		1

		Percentatge inferior		3		16		2

				65		103		36

		Comparat Catalunya CICLE SUPERIOR

				Competències de l'àmbit matemàtic		Competències de l'àmbit lingüístic		Competències de l'ambit socionatural

		Percentatge superior		20		5		2

		Mateix percentatge		0		0		0

		Percentatge inferior		0		1		0

				20		6		2

		Competències de l'àmbit matemàtic		total proves		total de proves en que el percentatge que les superen és millor a l'OM

		CICLE INICIAL		10		70.00%

		CICLE MITJÀ		65		87.69%

		CICLE SUPERIOR		20		100.00%

		Competències de l'àmbit lingüístics		total proves		total de proves en que el percentatge que les superen és millor a l'OM

		CICLE INICIAL		3		33.33%

		CICLE MITJÀ		103		77.67%

		CICLE SUPERIOR		6		83.33%

		Competències de l'àmbit socionatural		total proves		total de proves en que el percentatge que les superen és millor a l'OM

		CICLE MITJÀ		36		91.67%

		CICLE SUPERIOR		2		100.00%





		



Competències de l'àmbit matemàtic

CICLE MITJÀ 
87,69%



		



Competències de l'àmbit matemàtic



		



Competències de l'àmbit matemàtic





• Cap control sobre les preguntes i la seva avaluació. 
• Resultats publicats per l’administració, en forma de 

percentatges. 
• Avaluació de les competències matemàtiques, 

lingüístiques i socio-naturals. 

Anàlisi del resultat de les proves de competències 
bàsiques dels alumnes de primària del CEPSA Oriol 

Martorell de Barcelona que estudien música



L’esser humà és al mateix temps físic, biològic, psíquic,
cultural, social, històric. Aquesta unitat complexa de la
naturalesa humana, a l’educació es troba completament
desintegrada per les disciplines, i és impossible aprendre
que significa ser humà. És necessari restaurar aquesta
unitat de manera que tots, estiguem on estiguem, tinguem
coneixement i consciència de la nostra identitat complexa i
al mateix temps comuna amb els demés. La condició
humana hauria de ser l’objecte essencial de tot
ensenyament.

(Morin, 2000: 11) 

Morin, Edgar. (2000). Els set coneixements necessaris per a l'educació del futur. Barcelona: Centre Unesco de 
Catalunya.



Per a complir totes les seves missions, l’educació ha
d’organitzar-se a l’entorn de quatre aprenentatges, que seran
els pilars del coneixement al llarg de la vida de cada individuo
aprendre a conèixer, o sigui, adquirir l’eina de la comprensió,
aprendre a fer, per a poder actuar sobre l’entorn; aprendre a
viure junts, per a participar i cooperar amb els demés en totes
les activitats humanes, i finalment, aprendre a ser, progressió
essencial que participa dels tres aprenentatges anteriors.

(Delors, 1996). 

Delors, Jacques. & etc. (1996). Educació: Hi ha un tresor amagat a dins Barcelona: Editorial Mediterrània 
pel Centre Unesco de Catalunya.



• Tesi doctoral, llegida el 27 de juliol de 2012
• Hipòtesi: La música integrada a l’etapa de primària pot 

repercutir favorablement en l’adquisició de 
competències bàsiques.

• Objectiu: Comprovar que l’adquisició de competències 
bàsiques dels alumnes dels centres integrats de música 
i primària és millor que la dels alumnes de centres 
ordinaris.

L’assoliment de les competències bàsiques en 
alumnes de centres integrats de primària i música



• Avaluar als alumnes de sisè dels centres integrats de primària
i música de Catalunya i comprovar que obtenen millors
resultats en l’adquisició de les competències bàsiques que els
alumnes de sisè de centres ordinaris.

Aplicar aquest instrument,
avaluant tots els alumnes de
sisè dels centres integrats i a
un grup control format per
alumnes de centres ordinaris.

Elaborar un instrument
d’avaluació validat de les 8
competències bàsiques del
currículum adreçat als
alumnes de sisè de primària.

1                                             2

Població: Alumnat de sisè de primària dels dos centres integrats 
de Catalunya
Mostra: Tota la població del curs 2010-2011 (33 alumnes)
Grupo Control: Alumnat de dos centres ordinaris de Catalunya 
(69 alumnes)



Variables intervinents:

GRUP SELECCIONATS

•26,5 del total

•Distribució: 

•48,2% integrat

•51,8% ordinari

•Tipus de centre (integrat o ordinari)
•Competència avaluada

Variables actives:







• Tots els alumnes
• Grup Seleccionats
• Música extraescolar

C1: Competència lingüística i audiovisual
C2: Competència artística i cultural 
C3: Tractament de la informació i competència digital 
C4: Competècia matemàtica
C5: Aprendre a aprendre
C6: Competència de autonomia i iniciativa personal
C7: Competència en el coneixement i la interacció amb el 

mon físic
C8: Competència social i ciutadana
C: GLOBAL DE L’AQUISICIÓ DE COMPETENCIAS



90,91 %

9,09 %

CENTRE INTEGRAT CENTRE ORDINARI

Tots els alumnes



50,00 %

50,00 %

100 %

0 %

Grup Seleccionats

CENTRE INTEGRAT CENTRE ORDINARI



Tots els alumnes

C1: Competència lingüística i audiovisual
C2: Competència artística i cultural 
C3: Tractament de la informació i competència digital 
C4: Competècia matemàtica
C5: Aprendre a aprendre
C6: Competència de autonomia i iniciativa personal
C7: Competència en el coneixement i la interacció amb el mon físic
C8: Competència social i ciutadana
C: GLOBAL DE L’AQUISICIÓ DE COMPETENCIAS



Grup Seleccionats

C1: Competència lingüística i audiovisual
C2: Competència artística i cultural 
C3: Tractament de la informació i competència digital 
C4: Competècia matemàtica
C5: Aprendre a aprendre
C6: Competència de autonomia i iniciativa personal
C7: Competència en el coneixement i la interacció amb el mon físic
C8: Competència social i ciutadana
C: GLOBAL DE L’AQUISICIÓ DE COMPETENCIAS



• El percentatge d’alumnes que superen la prova de competències 
bàsiques és molt més elevat en els centres integrats que als 
centres ordinaris. 

• La mitjana obtinguda en el conjunt de la prova es millor entre els 
alumnes de centres integrats que entre els de centres ordinaris, i 
la diferència és significativa.

OBJECTIU: Comprovar que l’adquisició de competències 
bàsiques dels alumnes dels centres integrats de música i 
primària de Catalunya és millor que la dels alumnes de 
centres ordinaris



MOLTES GRÀCIES!

Maria Andreu
mandreud@gmail.com

https://sites.google.com/site/mariaandreuduran/

mailto:mandreud@gmail.com
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