
 
 
 

La musicoteràpia: Descoberta  del 
mon emocional dels nens amb 
autisme. 

Resum: 

La música enriqueix la vida, i per tal motiu es necessari que envolti al nen  amb autisme 

en  un ambient musical ric i controlat en estímuls, donat que aquesta experiència 

sensorial és el que li proporcionarà un desenvolupament emocional, psicofisiològic i 

social equilibrat. 

La majoria d’aquests nens requereixen major quantitat , diversitat i qualitat  d’estímuls 

que la resta de nens. La Música s’utilitza amb èxit pels seus efectes positius, produint 

relaxació o acció, segons els casos, i creant una atmosfera d’alegria i confiança. 

Cada cop més són més evidents les mancances en l’àrea de l’educació emocional dels 

nens  amb discapacitats i la necessitat  de trobar un camí  per  expresar i canalitzar-les. 

Amb un bon  programa  de Musicoteràpia  millora  la salut emocional  que es 

fonamental per a l’ésser humà, sense la qual tota la resta se’n pot veure afectada. 
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Objectius que es pretenen aconseguir 

Potenciar la seva capacitat d’atenció i concentració 

A través de seguir atentament les sessions musicals, que ja per sí atreuen d’una forma 

excepcional el nen aprèn a respectar els temps, ritmes, pauses, i silencis que la sessió 

comporta.  Entrar dins del  discurs musical d’aquesta manera el nen pot traslladar el que 

ha aprés d'una forma lúdica a  casa, a l’escola, al carrer.. 

 Aprendre a canalitzar els seus sentiments d’una forma correcta 

Una bona  educació emocional  és  fonamental. Ta l  i com he indicat anteriorment, 

molts d’aquests nens tenen dificultats per expressar-se d’una forma verbal adequada i la 

música els permet transmetre les seves sensacions, emocions  i d’aquesta forma poder-

se alliberar i treure fora les seves pors, angoixes, alegries... 

Coordinar els moviments 

El ritme, la dansa, és a dir, el moviment que comporta el cos al ritme de la música ajuda 

al nen a coordinar  millor braços i cames. En moltes sessions hi ha parts de dansa on el 

nen balla al ritme de la música a través d’uns moviments senzills marcats pel 

musicoterapeuta que l’ajuden en el seu desenvolupament psicomotriu. 

Desenvolupar el llenguatge 

Aquest desenvolupament és molt important i no s’ha de deixar de banda, hem de 

procurar que el  nen s’expressi  verbalment el millor possible. Procurarem acompanyar 

molts ritmes musicals amb paraules  per tal de que el nen ens segueixi i desenvolupi al 

màxim el seu llenguatge oral. La imitació i repetició d’expressions, jocs verbals, 

rítmics, exercicis d’entonació, interpretació de melodies i cançons amb intervencions 

d’expressions afectives i emocionals, gestos, moviments, etc, són de gran importància i 

avenç terapèutic tant a nivell individual com de grup. 

Les cançons que més agraden als nens amb  autisme  són aquelles en les que intervenen 

repeticions, onomatopeies animals…han de ser escollides tenint en compte el grau de 

desenvolupament psíquic del nen i dels seus propis interessos. No hem d’oblidar que en 

moltes ocasions inventen o expressen cançons que han escoltat i que relacionen amb 

situacions que en aquell moment estan for a de context però que tenen un fort significat 

pel nen.  

Aquestes activitats han de ser aprofitades per establir una comunicació positiva amb el 

nen, intentant que l'ajudin a posar ordre en el seu interior, molts cops caòtic ,  i que no 

s’aïlli tant en el seu món particular, podem repetir paraules, cantar estrofes improvisant, 

acompanyant amb percussió, moviments…Dependrà de la disposició que observem i 

del moment adequat. El cant i l’activitat corporal del moment són les expressions 



 
 
 

musicals més enriquidores afectiva i emocionalment. A través del cant podem intentar 

trencar el bloqueig  i  les barreres amb nens on és difícil comunicar-se verbalment. És 

una tasca difícil I que necessita un estudi exhaustiu de cada cas i un plantejament molt 

especialitzat dels objectius i activitats.  

Improvisar i crear melodies 

Aquesta li dóna molta seguretat al nen, perquè l’ensenya a desangoixar-se davant de 

situacions que li són noves i d’altra banda també augmenta la seva autoestima ja que es 

veu capaç de realitzar obres per si mateix que augmenten la seva confiança. 

 Comunicar-se verbal i no verbalment 

Aquest objectiu, a través de la música, si la sessió està ben estructurada i el terapeuta és 

una persona ben preparada, no és gaire difícil d’assolir ja que a l’infant no li costa 

d’entendre  el discurs musical  i gaudeix amb les activitats.  Esta present en L’aqui i 

l’ara. 

Tenir cura del material (instruments) 

El nen veu la importància d’aconseguir uns determinats objectius, no li és difícil 

comprendre que el material ha de ser ben tractat per poder obtenir una sonoritat i un 

discurs musical estètic. 

Tipus de sessió en que participa 

Sala de musicoteràpia  

La sala on hem de treballar la musicoteràpia ha de respectar unes condicions 

tant ambientals com espaials. 

En primer lloc ha de tenir unes dimensions adequades, convé que sigui àmplia però no 

excessivament ja que correm el perill de que els nens es sentit com perduts I no siguin 

capaços d’orientar-se ni dominar l’espai. Considerarem si el treball es desenvoluparà a 

nivell individual o de grup per acotar més o menys l’espai o distribuir-lo adequadament. 

Segons el tipus d’activitats, nombre de nens i manipulació d’instruments. 

Ha de comptar amb suficients i 

variats instruments. Si és 

possible, es destinarà un lloc 

(armaris, prestatgeries…) per 

poder-los ordenar i guardar quan 

no s’utilitzin, o quan necessitem 

l’espai que ocupen per altres 

activitats, tals com la dansa, jocs,  



 
 
 

Estructura de les sessions 

 Són de caràcter individual i  al cap del temps si els nens en la seva evolució ho 

permeten es fan a en petit grup de dos, tres o màxim   

Es divideixen en 4 parts que són les següents:  

Abans de començar les sessions es porta a terme  una entrevista amb els pares, 

L’anamnesi, l’historial clínic- musical i es  pacten els objectius que volem aconseguir 

amb el tractament de musicoteràpia. 

Cançó de Benvinguda. 

Improvisació- instrumental.  ( metodologia Nordoff- Robbins)El nen agafa un 

instrument i expressa com se sent. El musicoterapeuta acompanya amb un ritme 

obstinat. O seguint el seu discurs musical. 

Poden expressar el que ell consideri important del que li ha passat durant el dia a 

l’escola, amb la família ,els amics  o el que li ha passat durant la setmana.  En el cas de  

que no hi  hagi parla  ens basarem amb Les cançons del seu historial musical així com 

les seves preferències. 

Si son nens  que  els hi costa  l’expressió de sentiments ens basarem amb pictogrames i 

ajuda de cançons i audicions que expressin les emocions  bàsiques ( tristesa, alegria, 

ràbia i dolor) 

En acabar aquest exercici el musicoterapeuta toca una peça al piano i distribueix una 

sèrie de tasques entre els nens que consisteixen en tocar cadascú un instrument en un 

moment determinat de la peça, la qual cosa obliga al nen a estar atent al 

musicoterapeuta i als seus  companys. 

Posteriorment es fa una audició d’una peça famosa com pot ser: El carnaval dels 

animals, El trencanous, Les 4 estacions i el musicoterapeuta acompanya aquestes amb 

un conte amb il·lustracions, titelles, etc, realitzant diferents exercicis d’entonació vocal 

per tal que els nens no perdin el fil de que se’l hi està explicant. En diverses parts de 

l’audició se’ls fa participar a través de balls, cants, o tocant instruments. l’audició de 

sons d’objectes quotidians que el nen ha d’esbrinar per exemple el cant d’un ocell, el so 

d’una sirena de l’ambulància....  

La darrere part de la sessió es relaxació. Els nens escolten música clàssica mentre amb 

les llums tancades el musicoterapeuta els hi proposa un viatge musical a llocs idíl·lics 

on la música els transporta 

M’agradaria afegir que en Musicoteràpia també s’ha de respectar l’estat d’ànim que el 

nen presenta. I que és important captar a través de la música. Cal Acompanyar-lo en 

aquest procés. En el cas  que el nen presenta una conducta  d’aïllament o de moviments 

repetitius,, caldrà  desviar el seu comportament cap un altre centre d’interès i les 

activitats de musicoteràpia presenten aquesta versalitat  que els nens reben tan bé.És 



 
 
 

important que ell aprengui a comunicar-se amb nosaltres, però també és molt important 

que nosaltres també aprenguem a comunicar-nos amb ell, intentant entendre el seu món 

i respectant els seus temps 

Resultats, conclusions i Prospectiva 

Un cop acabada la sessió, el musicoterapeuta amb els seus col·laboradors analitza la 

sessió i es mira com ha respòs el nen en cada activitat. S’observa  a partir de registres 

escrits , vídeos, observacions i comentaris, en  quines activitats el nen es  mostra més 

segur  i quines els hi costa  més de realitzar, es veu quins punts de la seva conducta ha 

reforçat i en quins cal continuar treballant per tal d’assolir els objectius proposats. 

S’intenta modificar o potenciar algunes tècniques,  per tal que la següent sessió permeti 

al nen el seu desenvolupament més adient. La metodologia  que s’empra es deriva d’un 

anàlisi  del treball clínic  observacional enfocat des d’una visió  més qualitativa. 

Totes aquestes formes d'actuació que ha aprés en un context de musicoteràpia   les 

podrà transferir en un context formal com és l'escola,   a casa, amb la família.. li  pot 

permetre una millor concentració i seguiment de les classes, millora d’hàbits. Un 

coneixement més ampli del seu mon emocional. Una manera lúdica i satisfactòria  de 

comprendre’s així com el   gaudi que representa   interpretar   instruments  i  participar 

de les composicions musicals. 

No ens agradaria acabar aquesta ponència sense esmentar  la importància de 

l’estimulació primerenca que en aquests casos d’autisme és fonamental pel 

desenvolupament del nen .I també val a dir que aquests nens normalment es troben 

sobre protegits per part dels pares i això fa que molts cops presentin comportaments 

egocèntrics que dificulten la seva relació amb els altres.  S’ha d’intentar de fer-los 

entendre tant a ells com als seus pares que independentment de la seva discapacitat són 

nens que s’han de desenvolupar dins de les seves limitacions, tot potenciant al màxim 

les seves capacitats i tenint en compte que una actitud sobre protectora no els ajuda 

gens. 

Qüestions i Consideracions pel debat: 

Podem dir doncs que la musicoteràpia podria ser una eina per l’expressió 

emocional del nen amb autisme o nens amb necessitats educatives especials? 

 Per què la musicoteràpia obres vies  a l’expressió emocional més ràpidament que 

qualsevol altre teràpia? 

 L'evolució de la musicoteràpia,  ha anat avançant i les millores que gaudeixen els 

pacients actuals,  no són fruit de l’atzar sinó de l’esforç i l’estudi d’importants 

investigacions a nivell neurològic que demostren com la música afecta parts del cervell  

i psicològic que activen i estimulen la part emocional dels nens obrint un important 

camí  a les persones amb discapacitats per poder  gaudir cada cop més d’una millor 

qualitat de vida. 
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