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ABSTRACT 

 
Aquest informe és un resum dels resultats obtinguts pel grup de recerca GREMI 
de la UB, a partir d’un ajut concedit per l’ARCE en la convocatòria del 2007. 
Aquests resultats mostren el perfil de l’alumnat i del professorat tutor del 
pràcticum II de la titulació de Mestre en Educació Musical a la UB i les seves 
opinions respecte als continguts musicals treballats durant aquests estudis i llur 
aplicabilitat a l’escola primària.  
 

ABSTRACT 
 
This report is a summary of the results obtained by the research group GREMI of 
the UB, from a help granted by ARCE in the call of 2007. These results show the 
profile of the students and of the tutor teaching staff of the pràcticum II of the 
qualifications of Teacher in Musical Education in the UB and their opinions 
respect to the musical contents worked during these studies and their applicability 
at the primary school. 
 

QÜESTIONARI PEL PROFESSORAT TUTOR 
 
DADES CONTEXTUALS  
 
La mostra per aquesta recerca ha estat aleatòria i subjecte a l’assignació de les 
escoles de pràctiques de l’alumnat. La mostra finalment analitzada és de 54 
subjectes.  
 
• Respecte a la forma d’adquisiciò de l´especialitat d´educació musical, la 

resposta majoritària ha estat la de Diplomatura en educació musical (55,6 
%), seguida dels postgraus (24,1 %). Per tant, la majoria del professorat (79,7 
%) ha seguit una formació musical i didàctica reglada i d’estructura similar o 
idèntica a la dels alumnes consultats.  



 
• Respecte als altres estudis musicals, cal dir que la pràctica totalitat de la 

mostra diu haver realitzat algun tipus d’estudi musical (89,1%) i que en la 
seva majoria han estat reglats (75,9 %). El nivell majoritari ha estat el 
d’estudis de grau mig (46,3 %), seguit d’estudis de grau elemental (25,9 %) 
i d’estudis de grau superior (18,6 %). Per tant, estem davant una mostra 
d’un nivell musical notable adquirit de forma molt reglada, per la qual cosa 
podem considerar que les seves opinions són molt pertinents i ben formades.  

 
• Respecte a l’experiència docent com a mestre d’educació musical, cal dir 

que la majoria del professorat és molt experimentat, doncs té més d’11 anys 
en la professió (48,1 %). Si considerem el grup de més de 6 anys en la 
professió, el percentatge s’eleva al 77,7 %, una gran majoria. Per tant, les 
seves opinions seran qualitativament molt valuoses respecte la investigació 
que es proposa.  

 
• Respecte a l’experiència docent com a tutor de pràctiques, cal dir que la 

majoria del professorat no té molta experiència en la tasca de tutoria, doncs 
la majoria es situa entre 1 i 5 anys (59,6 %), mentre que els més experimentats 
(més de 6 anys) representarien només el 30,2 %. Per tant, les seves opinions 
respecte a les valoracions dels alumnes (preguntes 1 i 2) no seran tan 
fonamentades com les opinions sobre l’educació musical a l’escola (preguntes 
3 i 4).  

 
• Respecte a l’experiència com a tutor de pràctiques d’altres universitats, el 

professorat no presenta gaires diferències entre en la tasca de tutoria 
d’alumnes de la UB (53,7 %) amb les d’altres universitats (46,3 %). 

 
• Respecte a l’experiència en impartir altres assignatures, força professorat 

comenta que sí les imparteix (53,7 %) mentre que no són tants els que només 
facin Música (44,4 %). Per tant la visió del professorat tutor pot ser una mica 
més completa que si només es tractés de professorat dedicat a l’educació 
musical. 

 
Com a resum, podem afirmar respecte al professorat tutor que majoritàriament 
gaudeix d’una bona formació professionalitzadora didàctico-musical, i una 
notable experiència com a mestres d’Educació musical i d’altres matèries, encara 
que no tant com a tutors de pràctiques.  
 
PREGUNTES 
 
• Respecte a la 1ª pregunta sobre el nivell de competència musical mostrada 

per l’alumnat de pràctiques en diferents àmbits, la majoria de professorat 
comenta de forma coherent (la desviació és baixa) que l’alumnat es mostra 
bastant competent en tots els àmbits (4) destacant l’àmbit de llenguatge 



musical (4,353). Donada la notable formació musical del professorat, podem 
pensar que aquest valor és força destacat.   

 
• Respecte a la 2ª pregunta sobre el nivell de competència didàctica mostrada 

per l’alumnat de pràctiques en diferents àmbits, la majoria de professorat 
comenta de forma coherent (la desviació és baixa) que l’alumnat es mostra 
bastant competent en tots els àmbits (4) destacant l’àmbit de formació 
instrumental (4,340). Donada la notable formació didàctico-musical del 
professorat, podem pensar que aquest valor és força destacat.   

 
• Respecte a la 3ª pregunta sobre el grau d’utilització a la classe de música de 

diferents àmbits, la majoria de professorat no hi assenyala grans diferències 
(el rang és entre 3,887 i 4,340), tot i  que assenyala que la formació vocal i la 
formació auditiva són aspectes bastant tractats a la classe de música, mentre 
que el llenguatge musical, la formació instrumental i la cultura musical 
només ho són suficientment. Alguns professors incorporen altres aspectes 
com la utilització de les tecnologies musicals a l’aula. Per tant, podem 
concloure que tots els aspectes assenyalats en el currículum obligatori són 
contemplats pels professors consultats, cosa que dóna validesa a la mostra, 
atès que es tracta d’un professorat implicat i responsable amb les 
reglamentacions de l’administració educativa.   

 
• Respecte a la 4ª pregunta sobre el grau d’importància que haurien de tenir 

diferents àmbits en la formació del mestre, la majoria de professorat  
coincideix en qualificar com a bastant important a tots els àmbits estudiats, 
destacant la formació vocal, l’expressió i comunicació corporal amb 
música, i la formació auditiva. Alguns professors incorporen altres aspectes 
com la utilització de les tecnologies musicals a l’aula i la didàctica i recursos 
pedagògics musicals. Donada la formació didàctica i musical dels consultats, 
podem afirmar que els actuals blocs que conformen el currículum d’educació 
musical a les escoles són percebuts com a importants per conformar la matèria 

 
 
CORRELACIONS ENTRE ELS ANYS D’EXPERIÈNCIA COM A 
MESTRE D’EDUCACIÓ MUSICAL I ELS DIFERENTS ASPECTES 
CONSULTATS (Formació auditiva, Llenguatge musical, Formació vocal, 
Formació instrumental, Expressió i comunicació corporal amb música, 
Cultura musical) A LA PREGUNTA 4ª (Grau d’importància que haurien de 
tenir els següents àmbits en la formació del mestre) 
 
• Respecte a la importància que el professorat atorga a la formació auditiva, 

podem afirmar que quanta més experiència té el professorat, més valor 
atorga a aquest contingut. La següent taula mostra com les majors 
puntuacions són les dels mestres amb més experiència (11 o + anys), amb el 
total de respostes entre bastant (26,9 %) i molt (73,1 %). 

  



• Respecte a la importància que el professorat atorga al llenguatge musical, 
podem afirmar que aquest valor no varia segons els anys d’experiència del 
professorat, sinó que es manté força estable en les categories més altes (Molt, 
47,2%, i bastant, 39,6%).  

 
• Respecte a la importància que el professorat atorga a la formació vocal, 

podem afirmar que el valor donat a aquest contingut augmenta com més 
siguin els anys d’experiència del professorat..  

 
• Respecte a la importància que el professorat atorga a la formació 

instrumental, podem afirmar que el valor donat a aquest contingut no varia 
segons els anys d’experiència del professorat, sinó que es manté força estable 
en les categories més altes (bastant, 49%, i molt, 37%).  

 
• Respecte a la importància que el professorat atorga a l’expressió i 

comunicació corporal amb música, podem afirmar que el valor donat a 
aquest contingut no varia gaire segons els anys d’experiència del professorat, 
sinó que es manté força estable en la categoria més alta (molt, 77,4%).  

 
• Respecte a la importància que el professorat atorga a la cultura musical, 

podem afirmar que el valor donat a aquest contingut no varia gaire segons els 
anys d’experiència del professorat, sinó que es manté força estable en la 
categories més altes (bastant, 44%, i molt, 42%).  

 
En resum, podem afirmar que el valor donat a llenguatge musical, formació 
instrumental, expressió i comunicació corporal amb música, i cultura musical no 
varien gaire segons els anys d’experiència del professorat. En canvi, el valor 
otorgat pel professorat a la formació auditiva i la formació vocal augmenten com 
més siguin els anys d’experiència del professorat. 
 
 

QÜESTIONARI DE L’ALUMNAT 
 
DADES PERSONALS DE L’ALUMNAT  
 
La mostra per aquesta recerca volia ser tota la població de l’alumnat que ha 
cursat l’assignatura pràcticum II de la titulació Mestre en Educació Musical de la 
UB (89 casos). S’han perdut algunes enquestes degut a circumstàncies pròpies 
d’aquest ensenyament (fi de curs, fi de carrera, torn de matí o tarda, professorat 
d’altres esecialitats...), la mostra finalment analitzada és de 66 subjectes.  
 
• Respecte a la franja d’edat, el valor més freqüent és el de 20-23 anys, és a 

dir, que l’alumnat que estudia aquesta titulació ho fa tot just després d’acabar 
els seus estudis secundaris.  

 



• Respecte al número d’assignatures troncals que manquen per finalitzar la 
diplomatura, la gran majoria (72,7%) no en té cap, és a dir, que el pràcticum 
seria la última assignatura troncal abans d’acabar els estudis. Per tant, podem 
afirmar que la gran majoria d’alumnes del pràcticum II estan suficientment 
formats en la resta d’àmbits psicopedagògics troncals que integren aquests 
estudis.  

 
• Respecte al número d’assignatures específiques (musicals) que manquen 

per finalitzar la diplomatura, la gran majoria (81,8%) no en té cap. Per tant, 
podem afirmar que la gran majoria d’alumnes del pràcticum II estan 
suficientment formats en els aspectes específics musicals que integren aquests 
estudis.  

 
• Respecte a altres estudis musicals que han cursat o estan cursant, la 

majoria (51,5%) responen el grau elemental, seguit de grau mitjà (19,7%). 
Conjuntament representen el 71.2%, xifra que s’acumula als qui tenen estudis 
no reglats, arribant a 86.4% de la mostra. Per tant podem afirmar que la gran 
majoria de l’alumnat té algun tipus de formació musical complementària, ja 
sigui anterior o simultània als estudis de la diplomatura. 

 
• Respecte a l’experiència laboral de l’alumnat, la pràctica totalitat manifesta 

que compagina els estudis amb algun tipus d’activitat laboral, i només un 
28,8% ho fa en docència.  

 
Com a resum, podem afirmar que el perfil de la majoria de l’alumnat del 
pràcticum II cursa aquests estudis just després de l’ensenyament secundari, no té 
assignatures pendents per poder finalitzar els estudis de mestre d’educació 
musical, té formació musical elemental o mitjana adquirida de forma reglada, i 
compagina estudis i treball, la majoria en àmbits no docents. 
 
 
 
PREGUNTES 
 
• Respecte a la 1ª pregunta sobre el nivell de competència musical adquirida 

en diferents àmbits, les opinions estan força disperses (d’1 a 5, amb 
desviacions altes). De forma general, la majoria del àmbits estan valorats 
suficientment o bé. Els àmbits on l’alumnat es considera més competent 
musicalment són: la dansa (4,02), la rítmica, la percussió escolar, la flauta 
dolça i la història de la música (3,5). Els àmbits on es consideren menys 
competents i han estat valorats de forma insuficient són: TIC musicals (2,16), 
la improvisació vocal, la creació vocal i la creació instrumental (2,77).  

 
• Respecte a la 2ª pregunta sobre el nivell de competència didàctica 

adquirida en diferents àmbits, les opinions estan força disperses (d’1 a 5, 
amb desviacions altes). De forma general, la meitat dels àmbits estan valorats 



suficientment o bé, mentre que l’altra meitat està valorada insuficientment; 
per tant, podem afirmar que la competència didàctica en els àmbits preguntats 
és considerada per l’alumnat com una de les mancances de l’actual 
diplomatura. Els àmbits on l’alumnat es considera més competent 
didàcticament són: la dansa (3,87), la rítmica, la percussió escolar i la 
flauta dolça (3,54). Els àmbits on es consideren menys competents i han estat 
valorats de forma insuficient són: la improvisació vocal (2,25), la creació 
vocal, la creació melòdica i la lectura musical (2,78).  

 
• Respecte a la 3ª pregunta sobre el nivell de coneixement adquirit en 

materials didàctics o curriculars en diferents àmbits, les opinions estan 
força disperses (d’1 a 5, amb desviacions altes). De forma general, la majoria 
dels àmbits (11 de 18) estan valorats insuficientment (<3); per tant, podem 
afirmar que l’alumnat considera que el coneixement adquirit en materials 
didàctics en els àmbits preguntats és una de les mancances de l’actual 
diplomatura. Els àmbits on l’alumnat es considera més coneixedor dels 
materials són: el repertori de cançó (3,48), la flauta dolça, el repertori de 
dansa i la història de la música (3,34). Els àmbits on es consideren menys 
coneixedors són: les TIC musicals (1,94), la creació rítmica, l’escriptura 
musical i l’harmonia aplicada (2,60).  

 
• Respecte a la 4ª pregunta sobre les hores de classe dedicades als 

aprenentatges en diferents àmbits, les opinions estan força disperses (d’1 a 
5, amb desviacions altes). De forma general, la majoria dels àmbits (13 de 24) 
estan valorats suficientment (>3); per tant, podem afirmar que l’alumnat 
considera que les hores de classe dedicades als aprenentatges en els àmbits 
preguntats són adequades en l’actual diplomatura. Els àmbits que l’alumnat 
considera millor les hores de classe són: la flauta dolça (3,71), la percussió 
escolar, la dansa i la història de la música (3,39). Els àmbits on es 
consideren més insuficients les hores de classe són: les TIC musicals (2,06), 
la creació melòdica, i la creació vocal (2,27).  

 
• Respecte a la 5ª pregunta sobre l’aplicabilitat a l’escola dels aprenentatges 

adquirits en diferents àmbits, les opinions estan força disperses (d’1 a 5, 
amb desviacions altes). De forma general, la majoria dels àmbits (18 de 30) 
estan valorats suficientment (>3); per tant, podem afirmar que l’alumnat 
considera que l’aplicabilitat a l’escola dels aprenentatges adquirits en els 
àmbits preguntats és adequada en l’actual diplomatura. Els àmbits on 
l’alumnat considera que les hores de classe dedicades als aprenentatges són 
suficients són: el repertori de cançó (3,80), la dansa, la rítmica, i el cant en 
grup (3,75). Els àmbits on es considera més insuficient l’aplicabilitat a 
l’escola són: les TIC musicals (2,25), la creació vocal, l’harmonia aplicada 
i la improvisació vocal (2,37).  

 
• Respecte a la 6ª pregunta sobre el grau d’utilització a la teva escola de 

pràctiques de diferents àmbits, les opinions estan força disperses (d’1 a 5, 



amb desviacions altes). De forma general, pràcticament tots els àmbits 
consultats (7 de 8) estan valorats suficientment (>3); per tant, podem afirmar 
que l’alumnat considera que les escoles analitzades treballen suficientment 
tots els aspectes considerats com a rellevants en aquesta recerca. Els àmbits 
que l’alumnat considera més utilitzats a l’escola són: el cant (4,11), seguit de 
les audicions, el llenguatge musical i la dansa (3,53). Els àmbits menys 
utilitzats a les escoles serien les TIC musicals (2,08).  

 
CORRELACIONS entre FORMACIÓ MUSICAL DE 
L’ALUMNAT i RESPOSTES A LES 3 PRIMERES 
PREGUNTES  
 

� 1ª PREGUNTA: competència musical adquirida 
 
Podem afirmar que respecte a la competència musical en diferents àmbits 
adquirida en aquests estudis, segons l’alumnat, els resultats en relació amb la seva 
formació musical no varien en els casos d’aprenentatges instrumentals aplicats, 
com: creació melòdica, instrumental i corporal, tècnica vocal, flauta dolça, 
percussió escolar, instrumentació, rítmica i dansa.  Com exemple, mostrem la 
següent taula:  
 

COMPETÈNCIA MUSICAL “INSTRUMENTACIÓ” 
ADQUIRIDA, en relació a la formació musical de l’alumnat   

  GENS POC SUFICIENT BASTANT MOLT  Total 

N 1 4 11 13 4 33 Grau 
elemental %  3% 12.1% 33.3% 39.1% 12.1% 100% 

N 1 3 3 4 1 12 Grau mitjà 
%  8.3% 25% 25% 33.3% 8.3% 100% 
N 0 3 3 4 0 10 

ALTRES 
ESTUDIS 
MUSICALS 
  
 

No-reglats 
  %  0% 30% 30% 40% 0% 100% 

N 2 10 17 21 5 55 Total 
  %  3.6% 18.2% 30.9% 38.2% 9.1% 100% 

 
En molts casos, els alumnes amb formació musical de grau elemental són els qui 
valoren més la competència musical adquirida en els següents aspectes: teoria, 
lectura i escriptura musicals, cant individual i en grup, direcció coral, 
harmonia aplicada, història de la música, folklore musical i creació rítmica. 
Com exemple, mostrem la següent taula:  
 

 
  

COMPETÈNCIA MUSICAL “CANT INDIVIDUAL” 
ADQUIRIDA, en relació a la formació musical de 
l’alumnat  

GENS POC SUFICIENT BASTANT MOLT  Total 
N 3 9 10 11 1 34 Grau 

elemental %  8.8% 26.5% 29.4% 32.4% 2.9% 100% 
N 1 7 1 3 1 13 

ALTRES 
ESTUDIS 
MUSICALS 
  

Grau mitjà 

%  7.7% 53.8% 7.7% 23.1% 7.7% 100% 



N 0 2 5 3 0 10  No-reglats 
  %  0% 20% 50% 30% 0% 100% 

N 4 18 16 17 2 57 Total 
  %  7% 31.6% 28.1% 29.8% 3.5% 100% 

 
Els alumnes amb formació musical de grau mig valoren menys les següents 
competències adquirides (en relació amb la resta d’alumnes):  lectura i 
escriptura musicals, cant individual i en grup, direcció coral, harmonia 
aplicada i folklore musical.. Com exemple, mostrem la següent taula:  
 

COMPETÈNCIA MUSICAL “LECTURA MUSICAL” 
ADQUIRIDA, en relació a la formació musical de l’alumnat   

  GENS POC SUFICIENT BASTANT MOLT  Total 

N 1 9 12 9 3 34 Grau 
elemental %  2.9% 26,5% 35.3% 26.5% 8.8% 100% 

N 3 4 3 1 1 12 Grau mitjà 

%  25% 33.3% 25% 8.3% 8.3% 100% 
N 0 1 5 3 1 10 

ALTRES 
ESTUDIS 
MUSICALS 
  
 

No-reglats 
  %  0% 10% 50% 30% 10% 100% 

N 4 14 20 13 5 56 Total 
  %  7.1% 25% 35.7% 23.2% 8.9% 100% 

 
 
Finalment, els alumnes amb formació musical no-reglada són els qui valoren més 
la competència musical adquirida en els següents aspectes: improvisació vocal, 
instrumental i corporal, i creació vocal. Com exemple, mostrem la següent 
taula:  
 

COMPETÈNCIA MUSICAL “CREACIÓ VOCAL” 
ADQUIRIDA, en relació a la formació musical de l’alumnat   

  GENS POC SUFICIENT BASTANT MOLT  Total 

N 9 12 7 6 0 34 Grau 
elemental %  26.5% 35.3% 20.6% 17.6% 0% 100% 

N 4 4 3 1 1 13 Grau mitjà 

%  30.8% 30.8% 23.1% 7.7% 7.7% 100% 
N 1 4 4 1 0 10 

ALTRES 
ESTUDIS 
MUSICALS 
  
 

No-reglats 
  %  10% 40% 40% 10% 0% 100% 

N 14 20 14 8 1 57 Total 
  %  24.6% 35.1% 24.6% 14% 1.8% 100% 

 
 

� 2ª PREGUNTA: competència didàctica adquirida 
 
Podem afirmar que respecte a la competència didàctica en diferents àmbits 
adquirida en aquests estudis,  segons l’alumnat, els resultats en relació amb la 
seva formació musical no varien en: creació melòdica, vocal i corporal, 
improvisació vocal, percussió escolar, audicions musicals, rítmica i dansa. 
Com exemple, mostrem la següent taula:  



 
 
Els alumnes amb formació musical de grau mig valoren menys les següents 
competències adquirides (en relació amb la resta d’alumnes): lectura i escriptura 
musicals, flauta dolça i improvisació corporal. Possiblement es degui a que 
alguns d’aquests continguts coincideixen força amb aprenentatges realitzats en els 
estudis que estan efectuant fora de la universitat. Com exemple, mostrem la 
següent taula:  
 

 
 
 
Finalment, els alumnes amb formació musical no-reglada són els qui valoren més 
la competència didàctica adquirida en tècnica vocal, mentre que no hi ha 
coincidències en els casos de cant, improvisació instrumental i la creació 
instrumental. Com exemple, mostrem la següent taula:  
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� 3ª PREGUNTA: coneixement adquirit en materials 
didàctics o curriculars 

 
Podem afirmar que respecte al coneixement de materials didàctics i curriculars 
en diferents àmbits adquirit en aquests estudis, segons l’alumnat, els resultats en 
relació amb la seva formació musical no varien en els casos d’aprenentatges 
instrumentals aplicats, com: creació melòdica i rítmica, tècnica vocal, repertori 
de cançó, de dansa i instrumental, escriptura musical i harmonia aplicada. 
Com exemple, mostrem la següent taula:  
 

 
 
En molts casos, els alumnes amb formació musical de grau elemental són els qui 
valoren més el coneixement dels materials didàctics adquirit en els següents 
aspectes: història de la música, folklore musical i repertori de conjunt 
instrumental. Com exemple, mostrem la següent taula:  

 

6 15 10 3 34

17.6% 44.1% 29.4% 8.8% 100.0%

3 5 3 1 12

25.0% 41.7% 25.0% 8.3% 100.0%

2 4 3 1 10

20.0% 40.0% 30.0% 10.0% 100.0%

11 24 16 5 56

19.6% 42.9% 28.6% 8.9% 100.0%
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Count 
% within ALTRES
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GENS POC SUFICIENT BASTANT

CREACIÓ MELÒDICA

Total

 

2 14 10 8 0 34

5.9% 41.2% 29.4% 23.5% .0% 100.0%

1 5 1 4 1 12

8.3% 41.7% 8.3% 33.3% 8.3% 100.0%

0 3 2 4 0 9 

.0% 33.3% 22.2% 44.4% .0% 100.0%

3 22 13 16 1 55

5.5% 40.0% 23.6% 29.1% 1.8% 100.0%

Count
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Count
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ESTUDIS

Count

% within ALTRES
ESTUDIS

Count
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ESTUDIS
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ESTUDIS NO- REGLATS 

ALTRES
ESTUDIS

Total

GENS POC SUFICIENT BASTANT MOLT 
TÈCNICA VOCAL

Total



 
 
Els alumnes amb formació musical de grau mig valoren menys els següents 
coneixements en materials didàctics adquirits (en relació amb la resta d’alumnes):  
flauta dolça, percussió escolar i TIC musicals. Com exemple, mostrem la 
següent taula:  

 
 
Finalment, els alumnes amb formació musical no-reglada són els qui valoren més 
el coneixement dels materials didàctics adquirit en els següents aspectes: teoria i 
lectura musicals. Com exemple, mostrem la següent taula:  
 

 

4 13 12 5 34

11.8% 38.2% 35.3% 14.7% 100.0%

7 2 2 1 12

58.3% 16.7% 16.7% 8.3% 100.0%

0 6 4 0 10

.0% 60.0% 40.0% .0% 100.0%

11 21 18 6 56

19.6% 37.5% 32.1% 10.7% 100.0%
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POC SUFICIENT BASTANT MOLT 
FLAUTA DOLÇA

Total

 

1 5 10 11 6 33 
3.0% 15.2% 30.3% 33.3% 18.2% 100.0%

1 2 7 2 0 12 
8.3% 16.7% 58.3% 16.7% .0% 100.0%

0 1 5 4 0 10 
.0% 10.0% 50.0% 40.0% .0% 100.0%

2 8 22 17 6 55 
3.6% 14.5% 40.0% 30.9% 10.9% 100.0%
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GENS POC SUFICIENT BASTANT MOLT 
HISTÒRIA DE LA MÚSICA

Total



 
 

 

2 15 9 6 2 34 

5.9% 44.1% 26.5% 17.6% 5.9% 100.0%

2 5 3 2 0 12 

16.7% 41.7% 25.0% 16.7% .0% 100.0%

0 2 7 1 0 10 

.0% 20.0% 70.0% 10.0% .0% 100.0%

4 22 19 9 2 56 

7.1% 39.3% 33.9% 16.1% 3.6% 100.0%

Count 
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ESTUDIS
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GRAU ELEMENTAL
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GENS POC SUFICIENT BASTANT MOLT 
TEORIA DE LA MÚSICA 

Total


