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Màster en Musicoteràpia 

Presentació 

Crèdits ECTS 

 

Places disponibles 

60 

 

15 

Direcció Dra. Melissa Mercadal 

Calendari Setembre 2016 - juny 2018  

 

Horari Divendres, de 18:00-22:00h  

Dissabtes, de 9:00-15:00h 

Idioma de docència 70% Català 

30% castellà i anglès 

Preu 

 

 

5.750 €  

 

 

La música és inherent al ser humà i representa un mitjà d'expressió, desenvolupament, salut i 

cohesió de les persones. La Musicoteràpia és una especialitat professional fonamentada 

científicament que consisteix en utilitzar la música per a millorar la vida de persones amb 

necessitats especials en àmbits educatius, sanitaris i socials. Si: 

 Creus en el potencial de la música. 

 T'interessa el món de l'educació i aprendre nous recursos per ajudar a nens amb 

necessitats educatives especials. 

 Vols establir nous canals de comunicació amb persones amb trastorns mentals. 

 Et vols especialitzar per treballar amb malalts amb Alzheimer i d'altres demències ,

estimulant la seva memòria, facilitant la seva orientació i ajudant-los a retrobar-se amb 

ells mateixos. 

 Sents que el que t'agradaria és ajudar a alleugerir el patiment de  persones 

hospitalitzades. 

 Vols contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones a través de la música. 
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A l'Esmuc adquiriràs les competències que t'ajudaran a desenvolupar-te com a musicoterapeuta 

i viuràs sobre el terreny la professió des del primer moment, de la mà de professionals en actiu i 

dels millors professors i investigadors en cada especialitat. 

 

Objectius 

La finalitat d'aquest programa és la de formar musicoterapeutes professionals, en un entorn 

d’alt nivell musical, perquè puguin treballar en una varietat d’àmbits: educatiu, sanitari i 

comunitari.  

El procés d'aprenentatge que els alumnes realitzaran en aquest màster ha de conduir-los a una 

preparació que asseguri la seva competència professional juntament amb la potenciació i 

optimització del seu desenvolupament personal. La formació ofereix als futurs especialistes els 

coneixements i les competències teoricopràctiques que els seran necessàries en la futura 

pràctica professional, així com el rigor metodològic i l'actitud d'automillora constant que els 

durà a ser agents del desenvolupament de la professió, tant en l'àrea de la intervenció com en la 

de la recerca.  

Els objectius del Màster en Musicoteràpia són:  

 Garantir l'adquisició per part de l'alumne dels continguts teòrics, sempre basats en el  

rigor científic, relacionats amb la disciplina de la Musicoteràpia i els seus diversos àmbits 

d'aplicació.  

 Capacitar l'alumne en la utilització i domini de tècniques musicoterapèutiques amb les  
seves adaptacions i adequacions en els seus diversos àmbits d'aplicació.  
 

 Formar l'alumne en la capacitat d'anàlisi i reflexió per tal de deixar-se interpel·lar per  

la realitat de la pròpia experiència.  

 

 Promoure els valors de la flexibilitat, escolta activa, empatia i d'autoperfeccionament  

constant. 

 

A qui s'adreça  

Es parteix de la premissa que el musicoterapeuta és una persona i un professional amb una gran 

vinculació amb la música, i que es compromet a utilitzar-la amb finalitats terapèutiques, dins 

d’una relació d’ajuda, amb persones que presenten algun tipus de necessitat i/o suport especial. 

Perfils de l’estudiant: 

 Diplomats o graduats en Magisteri, Logopèdia, Educació Social, Infermeria, Teràpia 

Ocupacional, Fisioteràpia, etc. 

 Llicenciats o graduats en Psicologia, Musicologia, Pedagogia, Medicina, 

Psicopedagogia 
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 Professionals de la música 

 Altres professionals que treballin amb persones amb discapacitat i/o en risc 

d’exclusió social (Treballadors Socials, auxiliars, etc.) 

Programa 

El musicoterapeuta ha d'estar preparat per atendre les persones –ja siguin infants, joves, adults 

o persones grans– amb algun tipus de necessitat. Els seus àmbits d'intervenció són els de 

l'Educació, la Salut Mental, la Medicina i la Geriatria, en institucions o en la comunitat. En tots 

ells, les competències necessàries d'un musicoterapeuta professional es situen en tres àrees:  

• Musical (a) 

• Clínica (b) 

• Musicoterapèutica (c) 

(a) Les competències en l'àmbit musical inclouen: domini d'instruments 

d'acompanyament, domini de la veu, improvisació, direcció de conjunts, composició, 

arranjaments, coneixement d'una varietat de repertori i estils musicals, entre d'altres 

així com tècniques pedagògiques relacionades amb l'ensenyament musical que permetin 

l'adaptació als diferents nivells dels participants.  

(b) Les competències clíniques inclouen: empatia, capacitat d'observació, respecte, 

coneixement de tècniques de relació d´ajuda i psicoterapèutiques en col•lectius concrets, 

avaluació, disseny, planificació de tractaments, i comunicació i treball en equip.  

(c) Les competències musicoterapèutiques inclouen: self-experience, coneixement de la 

psicologia de la música, comprensió dels fonaments teòrics de la musicoteràpia, 

familiarització amb les diferents orientacions metodològiques, coneixement de la 

literatura científica sobre la matèria, així com domini de tècniques musicoterapèutiques 

pròpies d'entorns i col·lectius específics. 

Seguint els criteris de formació recomanats per la European Music Therapy Confederation 

(EMTC)  i la World Federation of Music Therapy (WFMT), el Màster en Musicoteràpia està 

dissenyat perquè es pugui completar en dos cursos acadèmics, a temps parcial, i consta dels 

següents mòduls:  

MÒDULS ASSIGNATURES ECTS 

1. Fonaments teòrics de la Musicoteràpia a. Introducció a la Musicoteràpia (MT) 

b. Psicologia de la Música 

c. Models de treball en MT 

2 

2 

4 
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d. Introducció a la recerca en MT 2 

2. Pràcticum(1) a. Pràctiques d’observació 

b. Pràctiques en centres projecte 

d’intervenció 

c. Supervisions individuals i  

self-experience 

2 

4 

 

3 

3. Formació Clínica a. Psicopatologia (on-line) 

b. Models psicoterapèutics 

c. Tècniques de Relació d’Ajuda 

4 

4 

2 

4. Formació Musical a. Formació instrumental  funcional  i  

recursos tecnològics per a la pràctica 

clínica (piano, guitarra, veu) 

b. Composició/Improvisació 

c. Formació corporal 

d. Formació i pràctica de conjunts 

10 

 

 

4 

2 

3 

5. Estratègies clíniques in Musicoteràpia a.  Musicoteràpia amb infants , nens i  

joves 

b. Musicoteràpia amb adults 

3 

 

3 

6. Projecte Final de Màster Projecte Final de Màster 6 

 (1)Pràctiques  

L'experiència pràctica en el camp de la musicoteràpia és cabdal per als estudiants, a fi de 

ser un programa viable i eficaç. El Pràcticum és un mòdul (Mòdul 2) orientat a la 

professionalització i consisteix en fer l'assaig de la funció clínica d'un musicoterapeuta, 

amb la supervisió d'un professional expert. Requereix el desplegament de les qualitats 

professionals imprescindibles per treballar en un context clínic, multidisciplinari i, es 

tracta doncs, d'una experiència d'ús i aplicació dels coneixements que es van adquirint 

en l'espai formatiu.  
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El pràcticum s'organitza en dos períodes específics. El primer període inclou l'observació 

i participació activa amb musicoterapeutes professionals, referents locals. En el segon 

període l'alumne diseña i porta a terme un projecte d'intervenció en una institució com a 

pas previ a l'exercici professional amb la tutorització i supervisió d’un musicoterapeuta 

professional. Aquestes supervisions es realitzen individualment mitjançant tutories 

personalitzades i en grup mitjançant seminaris. Una gran varietat de centres i entorns 

comunitaris de tot Catalunya en les àrees d'Educació, Salut Mental, Medicina i Geriatria, 

reben estudiants de musicoteràpia per a les seves pràctiques clíniques. 

 

PROFESSORAT 

Aquest màster compta amb la col·laboració i participació d'un bon nombre de professors 

musicoterapeutes amb especialització i llarga trajectòria professional i plenament actius en la 

pràctica clínica i la recerca. L’estructura i organització de les classes està plenament integrat en 

el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), amb l'objectiu que els alumnes combinin 

diferents capacitats: la recepció de la informació a través de classes teòriques, l'aprenentatge 

d'habilitats tècniques a través de l'experiència pràctica, i la introspecció personal a través de 

vivències i reflexions sobre actituds i comportaments apropiats per tal d'adequar-se i adaptar-se 

a les necessitats i demandes de l'entorn. Compartim i defensem la importància d'adreçar la 

dimensió humana, tant pel que fa al tipus de problemes que es tracten, com pel component 

humà que sempre ha d'estar present en qualsevol actuació terapèutica.  

Professorat 

Dra. Montserrat Bonet; Prof. Ester Momblant; Prof. Ester Bonal; Pro. Albert Gumí; Prof. 
Margarida Barbal; Prof. Perfecto Herrera; Prof. Àngel Valverde; Prof. Àlex Martínez; Dr. Antoni 
Miralpeix. Prof. Selina Worsley; Prof. Montserrat Garcia-Milà i Palaudàrias; Dra. Olga Herrero; 
Dra. M. José Pubill; Prof. Raquel Sáenz 

Musicoterapeutes 

Dra. Catherine Clancy ; Prof. Jonny Garcia;  Prof. Dàmaris Gelabert; Dra. Montserrat Gimeno; 
Dra.Patrícia Martí; Dra. Melissa Mercadal ; Dra. Clara Parra; Prof. Alicia Lorenzo; Prof. Mònica de 
Castro; Prof. Anna Menén, Prof. Fernando Dans.  

A més a més cada curs es conviden altres professors reconeguts a nivell nacional I internacional 
per imparter seminaris monogràfics específics. 

 

Calendari i Horari 

El Màster en Musicoteràpia té una durada de dos anys, a temps parcial. 
 
Primer any: 30 de setembre 2016 – 17 de juny 2017 
Segon any: 29 de setembre 2017- 16 de juny 2018 

Lloc  de realització 

Escola Superior de Música de Ctalunya (ESMUC) 
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C/Padilla, 155 (Edifici L’Auditori) 
08013 Barcelona 
Tel.: (+34) 93.352.30.11 
Fax: (+34) 93.349.71.08 
 

Preu: 5.750,00 € (a pagar en quatre quotes) 

 Procés d’admissió 

A més dels requisits generals per accedir a qualsevol màster,  s’haurà de demostrar:  

a) Coneixements musicals (en el cas que no es compti amb un títol de música) 

b) Coneixements d’anglès a nivell de comprensió lectora 

També s’haurà de presentar la següent documentació: 

1. Curriculum vitae 

2. Carta de motivació per cursar el màster 

El procés de selecció inclourà una entrevista personal presencial o via Skype. 

La documentació es pot enviar: 

• per correu electrònic a: info.postgraus@esmuc.cat 

• per correu postal o missatgeria. 

També es pot lliurar personalment de dilluns a divendres, d’10h a 13h, a la Secretaria de 

Màsters, durant el període de preinscripció. 


