
1 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...i és que, en els moments més difícils, sempre  

ens quedarà la música. La música sempre serà un antibiòtic  

o una magnífica eina per aturar el temps en els moments  

més dolços de la vida, i que així mai faltin les forces en 

 els moments més durs."-  Àngel Lacall 

 

 

 

 

Laura Planas Pujadas 

4t d'Infermeria 

Treball de Fi de Grau 

Tutora: Sandra Gelabert 

Curs 2017-2018 

Efectivitat de la musicoteràpia 
com a tractament 

complementari al trastorn 
d'ansietat generalitzada 

Projecte de recerca 



AGRAÏMENTS 

En primer lloc, donar les gràcies a la meva tutora Sandra Gelabert, per la seva implicació i per 
haver-me guiat durant tot el procés de confecció d'aquest treball, per aportar-me noves idees i 
per les seves crítiques contructives que he agraït molt sincerement. 
 
Per altra banda, als meus pares i a les meves germanes per la seva disposició en la lectura del 
treball, per així poder donar-me diferents punts de vista per tal de contribuir en una millora 
constant del projecte. I gràcies al meu nebot Biel, per alegrar-me el dia i donar-me energia en 
els moments més difícils. 
 
Per últim, a les meves amigues, en especial a la Laia. Gràcies per donar-me suport i ànims quan 
més ho necessitava, però també gràcies per haver compartit amb mi una de les experiències 
que mai oblidarem. Gràcies per acompanyar-me durant aquest difícil camí, però també agraïr-
te els grans moments viscuts. 
 
Finalment, fer especial menció a un element clau en la elaboració del meu treball. Gràcies a la 
música. Et dóno les gràcies per existir, per donar-me una empemta quan més ho necessito, per 
l'entusiasme que em transmets, i per la il·lusió que sempre m'has aportat, m'aportes i sé que 
m'aportaràs.  
 
Per concloure, espero i desitjo que tothom que tingui la oportunitat de llegir aquest projecte, 
el gaudeixi tant com jo he gaudit fent-lo, i que alhora, contribueixi en l'aprenantatge de nous 
reptes encara ara força desconeguts per la societat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLOSSARI D'ABREVIATURES 
 
 

Concepte 
 

Sigles 

Trastorn d'Ansietat Generalitzada TAG 

Organització Mundial de la Salut OMS 

Anys de Vida Ajustats a la Qualitat AVAQ 

Hormona adrenocorticotrófica ACTH 

Hormona corticotrofina CRH 

Enquesta de Salut de Catalunya  ESCA 

Teràpia Cognitiva Conductual TCC 

Inhibidors Selectius de la Recaptació de la Serotonina  ISRS 

Inhibidors de la Recaptació de la Serotonina i Noradrenalina IRSN 

L'Associació Americana de Musicoteràpia  AAMT 

Teràpia Alternativa TA 

Musicoteràpia MT 

Teràpia Complementària TC 

Centre de Salut Mental CSM 

The State-Trait Anxiety Inventory  STAI 

Escala de Valoració de l'Estat d'Ànim EVEA 

World Health Organization Quality-of-Life  WHOQOL 

Comitè Ètic d'Investigació Clínica CEIC 

Statistical Package for the Social Sciences  SPSS 

 
 



4 
 

ÍNDEX 
 
1. INTRODUCCIÓ ..................................................................................................................... 8 

2. MARC TEÒRIC .................................................................................................................... 10 

2.1. TRASTORNS DE SALUT MENTAL ..................................................................................... 10 

2.2. TRASTORNS D'ANSIETAT ............................................................................................... 11 

2.2.1. Concepte ............................................................................................................... 11 

2.2.2 Epidemiologia ......................................................................................................... 12 

2.2.3 Classificació ............................................................................................................ 13 

2.2.4. Comorbiditats i pronòstic ...................................................................................... 15 

2.2.5. Tractament ............................................................................................................ 16 

2.2.5.1. Tractament psicoterapèutic ................................................................................ 17 

2.2.5.2. Tractament farmacològic .................................................................................... 18 

2.2.5.3. Tractaments alternatius: musicoteràpia .............................................................. 20 

2.3. MUSICOTERÀPIA .......................................................................................................... 21 

2.3.1. Definició ................................................................................................................ 21 

2.3.2. Història .................................................................................................................. 22 

2.3.3. Efectes de la musicoteràpia ................................................................................... 23 

2.3.4. Neurobiologia de la musicoteràpia ........................................................................ 24 

2.3.5. Tipus de musicoteràpia .......................................................................................... 25 

2.3.6. Musicoteràpia en l'àmbit sanitari ........................................................................... 29 

2.3.6.1. Musicoteràpia en la promoció de la salut ............................................................ 29 

2.3.6.2. Musicoteràpia i malaltia...................................................................................... 30 

2.3.6.3. Musicoteràpia i salut mental ............................................................................... 31 

2.4. INTERVENCIÓ INFERMERA ............................................................................................ 32 

3. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 35 

4. OBJECTIUS I HIPÒTESIS ...................................................................................................... 43 

4.1. OBJECTIUS .................................................................................................................... 43 

4.2. HIPÒTESIS..................................................................................................................... 43 

5. METODOLOGIA ................................................................................................................. 44 

5.1. DISSENY........................................................................................................................ 44 

5.2. ÀMBIT D'ESTUDI ........................................................................................................... 44 

5.3. POBLACIÓ D'ESTUDI ..................................................................................................... 44 

5.4. MOSTRA ....................................................................................................................... 44 

5.5. CRITERIS D'INCLUSIÓ .................................................................................................... 44 

5.6. CRITERIS  D'EXCLUSIÓ ................................................................................................... 44 

5.7. VARIABLES D'ESTUDI .................................................................................................... 45 



5 
 

5.7.1. Variables sociodemogràfiques i socioeconòmiques ................................................ 45 

5.7.2. Variables clíniques ................................................................................................. 45 

5.8. INSTRUMENTS .............................................................................................................. 46 

5.8.1. The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) ................................................................ 46 

5.8.2. Escala de valoració de l'estat d'ànim (EVEA) ........................................................... 46 

5.8.3. Qüestionari d'Oviedo del Son ................................................................................. 47 

5.8.4. Escala Rosenberg ................................................................................................... 47 

5.8.5. WHOQOL-BREF: World Health Organization Quality-of-Life (WHOQOL) ................. 47 

5.9. PROCEDIMENT ............................................................................................................. 47 

5.10. ANÀLISIS DE DADES .................................................................................................... 50 

5.11. ASPECTES ÈTICS .......................................................................................................... 50 

5.12. CRONOGRAMA ........................................................................................................... 51 

5.13. PRESSUPOST ECONÒMIC ............................................................................................ 53 

6. ANNEXES ............................................................................................................................ 54 

6.1. INCIDÈNCIA I PREVALENÇA D'ANSIETAT I DEPRESSIÓ .................................................... 54 

6.2. FULL INFORMATIU I CONSENTIMENT INFORMAT .......................................................... 55 

6.3. ESCALES I QÜESTIONARIS ............................................................................................. 57 

6.1.1. Qüestionari de dades sociodemogràfiques............................................................. 57 

6.3.2. The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) ................................................................ 58 

6.3.3. Escala de valoració de l'estat d'ànim (EVEA) ........................................................... 60 

6.3.4. Qüestionari d'Oviedo del Son ................................................................................. 61 

6.3.5. Escala de Rosenberg .............................................................................................. 63 

6.3.6. El WHOQOL-BREF: World Health Organization Quality-of-Life (WHOQOL) .............. 64 

6.4. INTERVENCIÓ ............................................................................................................... 66 

6.4.1. SESSIÓ 1: MÚSICA .................................................................................................. 66 

6.4.2. SESSIÓ 2: INSTRUMENTS LLIURES........................................................................... 67 

6.4.3. SESSIÓ 3: BALL CREATIU ......................................................................................... 68 

6.4.4. SESSIÓ 4: CANT POPULAR ...................................................................................... 70 

6.4.5. SESSIÓ 5: DIBUIX EMOCIONAL ............................................................................... 71 

6.4.6. SESSIÓ 6: COMPOSICIÓ LÍRICA ............................................................................... 72 

6.4.7. SESSIÓ 7: RESPIRACIÓ, AJUDA, MOVIMENT ............................................................ 73 

6.4.8. SESSIÓ 8: BONA SORT ............................................................................................ 75 

 
 
 
 
 
 

 
 



6 
 

RESUM 

 
Introducció: Els trastorns mentals són un dels majors desafiaments de la salut pública a la 
regió europea, mesurats per la prevalença, la càrrega de malalties i la discapacitat, els quals 
suposen alts nivells d'ús dels serveis assistencials i una pèrdua important de qualitat de vida 
per als pacients i els seus familiars. Amb el ritme creixent de la vida i l'estrès diari, els trastorns 
d'ansietat es presenten com un dels problemes més habituals en la nostra societat. 
Actualment es té consciència de l'elevada presència de l'anomenat '"under treatment" dels 
trastorns d'ansietat i depressius, i els que sí reben algun tipus de tractament, aquests no són 
del tot eficaços en l'alleugeriment dels símptomes. 
Per altra banda, la música és un patró autocuratiu del qual la humanitat s'ha servit des de 
temps immemorables per ajudar a eliminar tensions, pal·liar carències afectives i de tota 
mena, expressar l'alegria a través de la dansa, el dolor de la mort mitjançant les marxes 
fúnebres, la tendresa en les cançons de bressol, l'amor en les cançons romàntiques, el coratge 
en les danses guerreres, etc. La música pot ajudar a individus amb ansietat i depressió a 
percebre i mantenir una identitat o un sentit més positiu de si mateix i aconseguir augmentar 
el nivell de felicitat i l'estat d'ànim directament relacionat amb la sensació de benestar.  
Aquest estudi s'encamina a la comprovació de la utilitat de la musicoteràpia com a intervenció 
infermera en el tractament d'aquesta classe de trastorn.  
 
Objectiu: Avaluar l'eficàcia de la musicoteràpia com a teràpia complementària en el 
tractament del trastorn d'ansietat generalitzada (TAG) 
 
Metodologia: Estudi analític, quasi experimental i prospectiu, el qual es portarà a terme al 
Centre de Salut Mental del Gironès. La població d’estudi inclourà a totes aquelles persones 
que siguin visitades dins el mateix centre i siguin diagnosticades segons els criteris del DSM-V 
de TAG. La mostra es seleccionarà per mitjà d’un mostreig de conveniència. El procediment de 
recollida de dades per a la mesura de les variables d'estudi es basarà en proporcionar una sèrie 
de qüestionaris auto administrats i heteroadministrats als diferents participants. L’anàlisi 
quantitatiu i qualitatiu de dades es realitzarà mitjançant el programa estadístic SPSS.  
 
Paraules clau: salut mental, ansietat, musicoteràpia, intervenció infermera 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Mental disorders are one of the greatest public health challenges in Europe, 
measured by prevalence, disease burden and disability, which represent high levels of use of 
healthcare services and a significant loss of quality of life for the patients and their families. 
With the rising pace of life and daily stress, anxiety disorders have become one of the most 
common problems in our society. Nowadays there's awareness of the high presence of the so-
called "under treatment" of anxiety and depressive disorders, and those who do receive some 
kind of treatment, these are usually not entirely effective in lightening the symptoms. 
On the other hand, music is a self-curative pattern that humanity has been using since 
immemorial times for helping to eliminate tensions, lack of affection and all kinds of emotions, 
express joy through dance, pain of death through funeral marches, tenderness in lullabies, love 
in romantic songs, courage in warrior dances, etc. Music could be helpful in individuals with 
anxiety and depression to perceive and maintain their own identity or most positive sense of 
himself and increase the level of happiness and their mood directly related to the feeling of 
wellbeing. This study intends to confirm the efficacy of music therapy as a nurse intervention 
in the care of generalized anxiety disorder (GAD). 
 
Aim: Evaluate the efficacy of music therapy as a complementary therapy in the treatment of 
GAD.  
 
Methods: An analytical, almost experimental and prospective study, which will be carried out 
at the Center of Mental Health of "El Gironès". The study population will include all those who 
are treated in the same center and diagnosed according to the DSM-V criteria of GAD. The 
sample will be selected by means of a sampling of convenience. The data collection procedure 
for measuring the study variables will be based on providing a series of self-administered and 
hetero-administered questionnaires to the different participants. Quantitative and qualitive 
data analysis will be carried out using the SPSS statistical program. 
 
Key words: mental health, anxiety, music therapy, nurse intervention 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
La vida emocional de l'ésser humà comença ja des de l'úter matern. Allà es configura la seva 
forma de "ser" i "estar" a la vida. Hi ha nens que neixen amb predisposició al somriure i altres, 
mostren una habitual expressió de tristesa; uns són pacífics, relaxats i altres intranquils. La vida 
emocional acompanya l'ésser humà fins la seva mort. 
No es pot negar que dins la societat actual del segle  XXI es pot palpar un ambient sec, de 
monotonia, avorriment, inestabilitat i amargura. No serà que ens falta una adequada educació 
sentimental? La regulació de l'emoció és una habilitat crítica per a la salut i el benestar 
emocional (1).   
Els problemes de salut mental, com la depressió, l'ansietat i l'esquizofrènia, són la causa 
principal de discapacitat i de jubilació anticipada en molts països i una gran càrrega per a les 
economies, exigint una acció política (2).  
L'ansietat ocasional és la més comuna i primitiva reacció emocional que tenen els mamífers i 
és percebuda com un senyal d'alerta que adverteix d'un perill amenaçador, freqüentment 
desconegut (3). És una emoció que tothom, algun cop a la vida haurà sentit. Però la línia entre 
la normalitat i la patologia en l'ansietat és considerablement fina (4).  
A més, actualment, dins la nostra societat, abunden les persones que rebutgen al malalt 
mental, l'estigmatitzen i li assignen una connotació negativa, com si la seva condició patològica 
hagués estat una opció escollida lliurement. Un trastorn mental no és un estil de vida que algú 
selecciona voluntàriament, encara que molts poden adaptar-se de manera bastant inestable a 
viure en la societat en la qual pertanyen.  L'estigma i la discriminació, particularment al voltant 
dels trastorns mentals i el suïcidi, dissuadeix la decisió de comprometre's i mantenir el 
contacte amb els serveis de salut mental (2), així com la idea de buscar suport i ajuda en les 
persones més properes, per tant, no reben l'ajuda que necessiten.  Moltes vegades, la família 
no pot o no vol entendre la situació, provocant  un empitjorament de la seva condició i 
pronòstic (5).  
 
Els sistemes de salut encara no han respost adequadament a la càrrega dels trastorns mentals 
(6). Segons un estudi de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), només s'han reconegut 
aproximadament la meitat dels casos de trastorns d'ansietat, i només un terç dels pacients 
afectats reben tractament (7).  L'OMS estima que entre el 35% i el 50% de les persones amb 
aquest tipus de trastorn en els països desenvolupats, i el 76%-85% dels països en 
desenvolupament, no reben tractament (8). Per contra, alguns pacients amb símptomes 
d'ansietat lleu o transitòria reben tractament innecessari o inadequat (9).  
Per tant, la cura de la nostra salut mental i les nostres emocions, va més enllà de l'ús de la 
farmacologia (10). 
 
L'art, en canvi, ha estat considerat sempre com l'instrument més poderós del qual disposa 
l'home per aprofundir, comprendre, refinar, sublimar les seves emocions i sentiments. D'aquí 
l'enorme valor educatiu i terapèutic de l'art per contribuir a l'equilibri psíquic de l'ésser humà 
(11).  
La música és considerada un art i una de les teràpies amb evolució creixent pel que fa el seu ús 
en la pràctica clínica.  Un dels àmbits en els quals s'empra amb major freqüència és en el 
sector de la salut mental, tant en la seva promoció,  manteniment o recuperació. Les persones 
som éssers innats a la música (12).  
Algunes raons per recurrir-hi són el desig d'augmentar les opcions disponibles, la major 
demanda dels serveis de salut i la creixent insatisfacció amb aquests, així com l'interés per 
l'atenció integral de la persona (13).  
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La música no pot ser considerada, mai, com un luxe per omplir un temps, perquè afecta a 
l'ésser humà en la seva totalitat biològica, física, neurològica, psicològica, social i espiritual. Es 
pot veure com una espècie de comportament "immunològic", una pràctica d'exercici de salut 
relacionada a un context cultural de la vida quotidiana, la qual proporciona una millor gestió 
de l'autocura, de la qualitat de vida i una millor salut (14). 
Per tant, la música és un poderós intèrpret d'emocions, i sovint s'utilitza involuntàriament com 
a eina per regular l'estat emocional. A més, l'enfocament de la musicoteràpia pot ser més 
accessible i menys estigmatitzada que les formes tradicionals de psicoteràpia (1).  
 
Per altra banda, el treball d'infermeria es fonamenta amb el cuidatge integral i holístic de la 
persona, tenint una ment oberta, compromís i respecte cap a ella. L'infermera compta amb 
una posició privilegiada per poder integrar aquestes teràpies a la pràctica (13).  
 
Aquest projecte s’orienta cap a l'avaluació del nivell d'eficàcia de la musicoteràpia en individus 
que pateixen de trastorns mentals, específicament el trastorn d'ansietat generalitzada (TAG).  
Els resultats obtinguts haurien de proporcionar als professionals de la salut informació sobre 
els nous tractaments terapèutics disponibles dins el camp infermer. Aquests resultats 
aconseguirien, per una banda, millorar la simptomatologia d'aquesta classe de pacients, i per 
l’altra, augmentar l'implementació de cursos formatius en l'àmbit de la musicoteràpia.  
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2. MARC TEÒRIC 
 

2.1. TRASTORNS DE SALUT MENTAL 

 
La salut mental és una part integral de la salut i el benestar, tal com es reflecteix a la 
definició descrita per l'OMS: "La salut és un estat de total benestar físic, mental i social i no 
només l'absència de malaltia" (2)(15). L'OMS consagra el dret a la salut mental com un 
altre dret humà (16).  

 
Els determinants de la salut mental i els trastorns mentals inclouen no només els atributs 
individuals com la capacitat de maneig dels pensaments, emocions, comportaments i 
interaccions amb els altres, sinó també factors socials, culturals, econòmics, polítics i 
ambientals com ara les condicions de treball i el suport social comunitari (2).   
En aquest món canviant, es produeixen canvis cada vegada més greus en la freqüència i 
tipus d'estressors que, combinats amb certes vulnerabilitats personals, provoquen un 
augment general dels trastorns mentals (16).   
 
Els problemes de salut mental, que apareixen per la pertorbació i el desordre d'activitats 
mentals i psicològiques (17), fan referència a les alteracions de tipus emocional, cognitiu 
i/o de comportament en què queden afectats processos psicològics bàsics com són 
l'emoció, la percepció, l'aprenantatge, l'estat d'ànim, les habilitats per relacionar-se amb 
els altres (18), el llenguatge, el comportament, les sensacions, etc, la qual cosa pot 
provocar una disminució de capacitats en l'adaptació de la persona en el seu entorn 
cultural i social creant-se una forma de malestar subjectiu (2).  
Els trastorns mentals tenen un significat social, no només per qui els pateix, sinó també per 
l'ambient amb el que conviuen diàriament (15).  
 
Els anys de vida ajustats a la qualitat (AVAQ) són una mesura dels anys que un individu ha 
viscut en perfecte estat de salut, ajustat amb el nombre actual d'anys de vida d'aquest. Per 
exemple, un any de vida viscut en perfecte estat de salut equival a un AVAQ. Els trastorns 
psiquiàtrics influeixen en molts aspectes de la qualitat de vida i, per tant, tenen un impacte 
important en els AVAQ. Els trastorns depressius produeixen una pèrdua del 55% d'AVAQs i 
els trastorns d'ansietat, del 30% (19).  
 
Per a la majoria de les parts del món, els trastorns mentals es mantindran invisibles i en 
una baixa prioritat en comparació amb altres patolgies amb més reconeixement global (6). 
No obstant, la promoció de la salut mental, la prevenció i el tractament dels trastorns 
mentals són fonamentals per protegir i millorar la qualitat de vida, el benestar i la 
productivitat dels individus, les famílies, els treballadors i les comunitats, augmentant així 
la força i la resiliència de la societat en general (20). 
 
Els òrgans de divulgació de la OMS calculen que els trastorns mentals comuns continuen 
augmentant a tot el món i constitueixen un problema de salut pública, per la seva 
freqüència i conseqüències a nivell personal, familiar i social. Prop d'un 10% de la població 
mundial n'està afectat, i els trastorns mentals representen un 30% de la càrrega mundial 
de malaltia no mortal (21).  
Estudis més recents informen de dades més actualitzades en què s'evidencia un increment 
del 18% entre el 2005 i el 2015 (15).  Es calcula que, aproximadament, el 27% de la 
població europea adulta està afectada per almenys un trastorn mental (19).  
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Gran part dels problemes mentals afecten als joves. L'edat mitjana d'inici és de 14 anys per 
als trastorns d'ansietat, de 20 anys per als trastorns de substàncies i de 30 anys per als 
trastorns afectius (6). 

 
2.2. TRASTORNS D'ANSIETAT 
 
2.2.1. Concepte 

 
Tots els organismes busquen mantenir l'homeòstasi. L'estrès es pot definir com una resposta 
neuroquímica a la pèrdua de l'equilibri homeostàtic, motivant l'organisme a realitzar activitats 
que la restauraran (22).  
L'estrés davant de diverses situacions és inherent a la condició huma, un requeriment fisiològic 
per a la nostra supervivència. La resposta fisiològica sorgeix davant d'una situació estressant, 
que s'extingeix quan es controla el desencadenant i l'equilibri es restableix. La resposta es 
torna patològica quan és desproporcionada, quan el subjecte no pot modificar el 
desencadenant de les crisis, o bé quan no hi ha cap estímul que l'hagi pogut provocar. És 
necessari poder anticipar-nos a aquesta resposta fisiològica per poder evitar que esdevingui 
patològica (4). La resposta a l'estrès biològic és altament adaptable a curt termini (22). No 
obstant, l'ansietat es presenta quan aquesta situació estressant es manté permanent en el 
temps un cop el factor ha desaparegut (23). El terme "ansietat" prové del llatí anxietas, que 
significa angoixa o aflicció (4). Pot conduir a la disminució cognitiva accelerada, als canvis 
neurodegeneratius i al deteriorament de la salut física i mental. Aquests efectes neurotòxics de 
l'estrès crònic o ansietat han estat vinculats a una sèrie de resultats de salut negatius, incloent-
hi les disfuncions en el funcionament cognitiu, l'augment de la susceptibilitat a la malaltia 
infecciosa, la cardiovascular cerebral, l'ansietat i la depressió, i la demència (22)(24).  
 
La neurobiologia de l'estrès  
 
La resposta a l'estrès biològic és un conjunt d'interaccions entre l'activitat neuroendocrina, 
autonòmica, metabòlica i del sistema immune que implica múltiples bucles de 
retroalimentació a nivell dels sistemes nerviosos central i perifèric. Junts, aquests sistemes 
generen comportaments adaptatius a curt termini, incloent-ne l'excitació, la vigilància i 
l'atenció focalitzada, i inhibeixen temporalment funcions que no són essencials durant una 
crisi, com ara l'alimentació i el creixement (22).  
 
El circuit inicia a través del nervi òptic que capta la imatge i l'envia al tàlam, el qual és el centre 
de recepció de la informació. Aquest enviarà missatges a la amígdala, la qual sembla ser clau 
en la modulació de la por i l'ansietat (3), i s'encarregarà de la recepció i reconeixement. Un cop 
s'ha produit aquest fet, s'envia ràpidament una alerta de perill a l'escorça prefrontal. Llavors 
s'ha de produir una connexió inversa perquè l'organisme sigui capaç de donar una resposta a 
la situació. Així doncs, s'enviarà un missatge des del tàlam a l'escorça visual, on es produeix la 
recepció i anàlisis d'imatges, que enviarà a la vegada un altre missatge a l'escorça per l'anàlisi 
final i l'emissió d'ordres als sitema nerviós i musculoesquelètic (25).  
L'efecte de l'estímul sobre els nuclis que reben i processen la informació s'anomena l'activació 
de l'eix hipotàlam-hipòfisis-suprarenal (3), ja que l'hipotàlam estimula a la hipófisis perquè 
produeixi adrenocórticotropina (ACTH). L'ACTH arriba a l'escorça de la glàndula suprarrenal per 
via sanguinia, per estimular la producció de cortisol, el qual es trobarà al plasma per frenar 
l'activitat del sistema inmunològic i bloquejar la resposta inflamatòria (25).  
 
El sistema límbic, que controla les respostes emocionals del cervell humà, alerta el cos quan 
aquest es troba sotmés a l'estrès. També emmagatzema els records emocionals i els torna a 
reproduir per relacionar experiències passades al present. Quan els factors estressants no 
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desapareixen, els senyals repetitius del sistema límbic trenquen la capacitat del cervell per 
prendre decisions, i es produeix una desadaptació entre aquestes estructures (26).  
 
Canvis físics de l'estrés 
 
Quan l'estrés esdevé crònic, l'augment de cortisol en sang passa a ser permanent. Aquest fet 
comporta que l'organisme es mantingui continuament en alarma per l'afrontament de 
situacions de perill. També suposa que el sistema immunològic resti debilitat. Es produeix una 
vasoconstricció que permet la concentració de plaquetes a l'endoteli facilitant el 
desenvolupament d'algunes patologies com l'infart (25).  
Al mateix temps, es produeixen canvis cardiovasculars, com ara la freqüència cardíaca elevada 
i l'acceleració de la respiració, que serveixen per augmentar l'oxigenació i el subministrament 
de glucosa al cervell i els músculs esquelètics, facilitant així la resposta i produint l'augment del 
flux sanguini cerebral (22). 
 
Hormones implicades 
 
Diversos neuroquímics són claus en la resposta a l'estrès. Aquests inclouen els 
glucocorticoides, com el cortisol, el qual regula el metabolisme i la funció immune. Els canvis 
cardiovasculars són induïts per les catecolamines, la noradrenalina, la dopamina i l'epinefrina 
(adrenalina) (27). Altres mediadors importants de la resposta a l'estrès inclouen l'àcid gamma 
aminobutíric i les hormones hipotalàmiques, l'hormona alliberadora de corticotropina (CRH), la 
ACTH, la serotonina i l'endorfina (22). 
 
Etiologia i factors de risc 
 
Les causes dels trastorns d'ansietat són actualment desconegudes però probablement 
impliquen una combinació de diversos factors que inclouen factors genètics, ambientals, 
psicològics i de desenvolupament (28). Els individus amb antecedents familiars, tenen una 
probabilitat superior a patir-los, en comparació amb aquells que no portin aquesta càrrega. No 
obstant això, aquests últims no estan exempts de patir-los (28) (29). El segon factor que hi 
intervé  és l'ambiental. Per tant, l'estrès es troba estretement relacionat amb el medi ambient, 
i l'àmbit laboral pot estar associat amb el desenvolupament de la síndrome de bourn out (30). 
La influència d'un ambient alterat augmenta de manera important les possibilitats que una 
persona sana es pertorbi mentalment. Pacients amb problemes socioeconòmics de llarga 
durada i de determinades poblacions ètniques, poden estar en major risc. Per exemple, els 
pacients de raça negre tenen menys probabilitats (9).  La investigació ha suggerit que l'història 
d'experiències estressants o traumàtiques, com ara la violència domèstica, l'abús infantil o 
l'assetjament escolar, un dolorós estat de salut a llarg termini o un historial d'ús de drogues o 
alcohol són també factors ambientals rellevants a tenir en compte (28).  
En comparació amb la població general, els trastorns d'ansietat són més freqüents entre els 
pacients amb altres trastorns mentals, amb malaltia física crònica (9).  
El component psicològic de cada individu també hi juga un paper important. La timidesa o 
l'inhibició del comportament en la infància poden esdevenir un element clau (28). 
 

2.2.2 Epidemiologia 
 

L'última estimació de Salut Global a disposició de l'OMS és de l'any 2015 (31). Entre els 
trastorns mentals més comuns trobem els trastorns d'ansietat i trastorns depressius. Com que 
moltes persones experimenten simultàniament les dues condicions (comorbiditat), és apropiat 
unir aquestes dues. Dels diferents tipus de trastorns d'ansietat presenta la major incidència el 
TAG (32). 
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A nivell mundial, s'estima que 322 milions de persones pateixen depressió, equivalent al 4,4% 
de la població mundial. Gairebé la meitat d'aquestes persones viuen a la regió d'Àsia 
Sudoriental i la Regió del Pacífic Occidental. Les taxes de prevalença varien segons l'edat, 
arribant al pic més alt durant l'edat adulta avançada (de 55-74 anys) i en joves de 15-29 anys 
(31).  Pel que fa l'ansietat, a nivell mundial, 264 milions de persones la pateixen, equivalent a 
un 3,6% de la població mundial. Aquest resultat reflecteix un increment del 14,9% des del 
2005. Les taxes de prevalença no varien substancialment entre els grups d'edat, tot i que hi ha 
una tendència observable cap a una menor prevalença entre els grups d'edat més avançada. 
En aquest cas, la regió amb més prevalença també és la regió Sud-Asiàtica amb el 23% del 
total, segons les estadístiques de 2015 de la OMS. Tot i així, la diferència entre la segona i 
tercera regió amb un % més elevat, la Regió de les Amèriques i del pacífic occidental 
respectivament, és menor (31).  
 
Tal i com s'ha esmentat anteriorment, el major nombre de casos a nivell mundial d'ambdós  
trastorns mentals comuns es troba al Sud-est asiàtic i a la regió occidental del pacífic. Aquest 
fet s'explica ja que cada una d'aquestes regions inclouen els països d'Índia i China. Com es pot 
observar, el fet de tenir més casos no significa que hi hagi més prevalença. Aquest 
esdeveniment podria explicar-se pel fet que aquestes són les zones del món més poblades, i 
com a conseqüència el seu número de casos en trastorns mentals comuns és també major. A la 
gràfica (veure Annexes) es pot comprovar que el sud-est asiàtic no és el més prevalent, la 
primera posició pel que fa als trastorns d'ansietat és la regió de les Amèriques.  
La distribució d'edat i sexe dels trastorns varia. Malgrat aquesta variació en els trastorns 
d'ansietat és bastant constant amb una proporció femenina:masculina aproximada de 2:1 a tot 
l'interval d'edat (7)(9). A més, els trastorns d'ansietat apareixen cada vegada a edats més 
primerenques, amb una mitjana estimada dels 15 anys (32).  
 
Més concretament al nostre país, l'any 2015 van ser detectats 2.408.700 casos de depressió, 
representant el 5,2% de la població. Respecte els trastorns d'ansietat, es van registrar a 
Espanya 1.911.186 casos durant l'any 2015, representant el 4,1% de la població (31).  
 
Pel que fa al territori català, aquests trastorns afecten al 16,6% de la població de ≥15 anys, més 
a les dones (20,8%) que als homes (12,2%). Els percentatges de tals patologies s'han vist 
disminuides respecte el 2014, en què es registrà un 18,2% de catalans amb problemes de 
depressió o ansietat (33).  
Segons els resultats obtinguts per l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) durant l'any 2015, 
els grups de població que pateixen problemes d’ansietat o de depressió en percentatges més 
elevats són les persones que pertanyen a les classes més desfavorides i les persones amb 
estudis primaris o sense estudis. 
A Catalunya trobem un bon pronòstic, en el període 1994-2015, la prevalença de persones 
amb problemes d’ansietat o de depressió augmenta fins a l’any 2006 i a partir d’aleshores 
s’observa una tendència decreixent (34). 
Malgrat la bona evolució en la població catalana, no hi ha evidència que les taxes de 
prevalença global han canviat en els últims anys (7).  
 
Segons l'OMS, s'assumeix que aquests, l'any 2030, es convertiran en la primera causa de 
discapacitat (35). 

 
2.2.3 Classificació 

 
S'han produit algunes modificacions dins el manual de diagnòstic DSM-V, respecte l'anterior 
DSM-4, com són la inclusió de 2 trastorns no considerats trastorns d'ansietat en l'anterior 
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entrega, com és el cas del mutisme selectiu i trastorn per separació. Un altre canvi rellevant ha 
estat l'exclusió del Trastorn obsessiu-compulsiu i el Trastorn d'estrés posttraumàtic (29). Així 
doncs la classificació actual consta de: 

  

 Trastorn de pànic: Presència de crisis greus d'ansietat inesperades i recurrents (atacs 
de pànic), amb diversos graus d'ansietat anticipada entre els atacs. Almenys una 
d'elles va seguida durant un mínim d'un mes d'inquietud o preocupació persistent 
per l'aparició de noves crisis o les seves conseqüències, i/o per un canvi significatiu i 
desadaptatiu (29). Solen arribar al seu punt més àlgid als 10 minuts i duren entre 30 i 
45 minuts (9).  

 
• Trastorn d'ansietat generalitzada: Ansietat i preocupacions excessives, persistents 

amb dificultat de control, sobre diversos esdeveniments o activitats que s'associen a 
tres o més símptomes de sobreactivació fisiològica.  Sovint, les preocupacions es 
centren en temes quotidians, com ara responsabilitats laborals, salut familiar o 
assumptes menors (29).  

 
• Agorafobia: Por o ansietat que apareix pràcticament sempre en dos o més situacions 

prototípicament agorafòbiques com és en els transports públics, llocs tancats o 
oberts, fent cua o estar en mig d'una multitud, i/o estar fora de casa (29). La persona 
veu aquestes situacions com a circumstàncies on la fuga pot ser difícil o vergonyosa, o 
pot ser que l'ajuda no estigui disponible en cas de símptomes de pànic (36).  

 

 Trastorn d'ansietat social: Por o ansietat intensa que apareix pràcticament sempre 
en situacions socials en les que la persona s'exposa a la possible crítica i avaluació de 
la resta de persones. Les principals preocupacion es basen en el temor de sentir-se 
avergonyit, humiliat, rebutjat o menyspreat en les interaccions socials (9)(29).  

 
• Fòbia específica: Aparició d'ansietat o por intensa i persistent, pràcticament 

immediata respecte un objecte, situació o activitat específica. Els pacients són 
conscients que la por és excessiva i és desproporcional al perill real, però no ho poden 
superar (9)(29).  
 

• Trastorn d'ansietat per separació: Por o ansietat intensa i persistent al fet d'haver-se 
de separar d'una persona amb la qual hi ha un vincle estret, i s'evidencia amb 
manifestacions centrades en la preocupació, malestar psicològic subjectiu, rebuig a 
quedar-se sol a casa i/o presència de malsons o símptomes físics davant la separació 
(29). El sentiment va més enllà de l'adequat per a l'edat de la persona (9). 

 
• Mutisme selectiu: Incapacitat persistent de parlar o respondre en una situació social 

específica, tot i fer-ho sense problemes en d'altres situacions (a casa i en presència de 
familiars propers). A la pràctica, segueix reservat per edats primerenques (29).  

 
• Trastorn d'ansietat induïda per una substància o medicació: El quadre clínic es 

caracteritza fonamentalment per la presència de crisis d'angoixa o ansietat i en el que 
existeixen evidències que aquests símptomes es desenvolupin durant o poc després 
de la intoxicació, abstinència d'una subtància o per la presa d'una medicació capaç de 
produir-los (29). 

 
• Trastorns d'ansietat degut a una malaltia mèdica: Crisis d'angoixa o ansietat amb 

evidència de que és conseqüència directa d'una altra condició mèdica (29).  
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Finalment, també s'inclou el trastorn d'ansietat especificat i el trastorn d'ansietat no 
especificat (29). 
 

Criteris diagnòstics DSM-V pel diagnòstic del trastorn d'ansietat generalitzada (TAG) 
 
Els criteris diagnòstics segons l'última revisió del Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns 
mentals, en aquest cas, el DSM-5, són els següents: 
 

A. La característica essencial del TAG és l'ansietat i la preocupació excessiva que 
s'observen durant un període de ≥ 6 mesos i que es centren en una àmplia gamma 
d'esdeveniments, situacions o activitats (com en l'activitat escolar o laboral). 
 

B. A l'individu li és difícil controlar aquest estat de constant preocupació. 
 

C. L'ansietat i la preocupació s'associen a tres (o més) dels sis símptomes següents (i 
almenys alguns d'aquests han estat presents durant els últims sis mesos. En els nens 
n'hi ha prou amb la presència d'un d'aquests símptomes addicionals): inquietud o 
sensació d'estar atrapat o amb els nervis de punta, fàcilment fatigat, dificultat per 
concentrar-se o quedar-se amb la ment en blanc, irritabilitat, tensió muscular, 
problemes de son. 

 
D. Tot i que els individus amb TAG no sempre reconeixen que les seves preocupacions 

són excessives, els provoca un malestar clínicament significatiu o deteriorament en 
l'àmbit social, laboral, i altres àrees importants del funcionament. 
 

E. L'alteració no és atribuible als efectes fisiològics d'una substància ni a una altra 
afectació mèdica ni està relacionada amb cap altre trastorn mental (29). 

 
Altres símptomes associats 
 
Sovint aquest trastorn va acompanyat de símptomes somàtics que es tradueixen en canvis 
fisiològics, dins dels quals s'hi troba la taquicàrdia, tremolors, sequedat de boca, sudoració, 
dificultat per respirar, nàusees, cefalees, rigidesa muscular (27), dolors crònics, fatiga, 
irratibilitat, diarrea, marejos, vasoconstricció perifèrica i central, inquietud, midriasis (9), 
molèsties estomacals, síncope (37),  estimulació de la deposició fecal i polaquiúria (10).  
 
Entre els canvis psicològics destaquen la dificultat per fixar i mantenir l'atenció, de comprensió 
o de memòria. També sol haver-hi la presència de canvis afectius. Poden aparèixer la tristesa i 
la desesperança, la qual cosa augmenta les possibilitats que la depressió es faci intercurrent.  
 
La limitada detecció dels trastorns d'ansietat en l'atenció primària s'ha observat en diversos 
països durant molts anys. Aquest reconeixement limitat es relaciona, en part, amb la dificultat 
d'expressió emocional, ja que molts pacients no exterioritzen les seves emocions i 
pensaments, i la major part dels professionals sanitaris troben dificultats en detectar tals 
símptomes (9).  

 
2.2.4. Comorbiditats i pronòstic 

 
Moltes persones amb trastorns d'ansietat també compleixen simultàniament criteris de 
diagnòstic per a un altre trastorn, aquest patró s'anomena comorbiditat. Es registren alts 
nivells de comorbiditat entre els trastorns d'ansietat i la depressió major, el trastorn bipolar, 
l'esquizofrènia i el trastorn obsessiu-compulsiu, el trastorn de pànic (4) i l'abús de substàncies 
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(30).  Per tant, el TAG pot derivar a altres diagnòstics, especialment en trastorns de depressió. 
La depressió major es produeix en gairebé dos terços dels pacients amb TAG (7)(8).  
La presència d'aquesta comorbiditat comporta un període de recuperació més llarg. El binomi 
depressió-ansietat dificulta el tractament, empitjora el pronòstic i incrementa el risc de 
deteriorament físic, especialment quan el quadre clínic es torna crònic (8).  
 
És important destacar que el risc de comportament suïcida augmenta amb la comorbiditat. Les 
persones amb més d'un trastorn mental tenen riscos significativament més alts (38). Els 
trastorns mentals estan fortament relacionats amb el suïcidi (20). Aquests prenen un gran 
nombre de vides de la nostra societat. Més de 800.000 persones moren cada any per suïcidi, i 
segons les dades obtingudes per la OMS l'any 2015, és la segona causa principal de mort entre 
persones de 15 a 29 anys d'edat. Hi ha indicis que, per cada adult que dur a terme un suïcidi, 
possiblement més de 20 ho han intentat sense èxit. El suïcidi va representar prop de l'1,5% de 
totes les morts a tot el món, situant-se en les primeres 20 causes principals de mort l'any 2015 
(38).  
Les taxes de suïcidi a la regió europea són molt elevades. La taxa anual suïcida mitjana és de 
13,9 per 100.000, però hi ha una gran variació (38). Als països europeus, els homes moren 5 
vegades més per suïcidi que les dones (20).  Aquest fet és possible si es té en compte que els 
homes utilitzen mètodes més letals (38).  
Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, durant l'any 2015 es registraren un total 
de 495 casos de suicidis al territori català, amb més incidència en homes que en dones, 
mentre's que els resultats obtinguts a Espanya foren de 3.602, també amb predomini masculí 
(39).   
 
Una quantitat significativa de persones que contemplen el suïcidi estan experimentant 
ansietat, depressió i desesperança i poden sentir que no hi ha altra opció. És important 
entendre quins són els senyals d'advertència (38).  
El suïcidi és un problema complex i, conseqüentment, les activitats de prevenció exigeixen la 
coordinació i col·laboració de múltiples sectors de la societat, incloses les de salut, educació, 
treball, etc. La prevenció del suïcidi no s'ha abordat apropiadament a causa de la falta de 
sensibilització respecte el mateix com a problema de salut pública principal i el tabú existent 
en moltes societats. És important augmentar la sensibilitat de la comunitat i superar el tabú 
perquè els països avancin en la seva prevenció (5). En el Pla d'acció per a la salut mental de 
l'OMS 2013-2020, els estats membres de l'OMS s'han compromès a treballar per assolir 
l'objectiu global de reduir la taxa de suïcidi als països en un 10% per al 2020 (38).  

 
2.2.5. Tractament 

 
El tractament per a malalties mentals sol ser complicat i costós (18). Per avaluar als usuaris 
amb ansietat, els professionals de la salut han de tenir en compte en primer lloc les possibles 
causes mèdiques subjacents. Si aquest no és el cas, s'haurà d'investigar la presència d'altres 
trastorns. Un cop l'individu és diagnosticat s'haurà de procedir a l'elecció del tractament, 
tenint en compte que l'objectiu sempre serà ajudar-lo a sentir-se millor i, a viure de la forma 
més normalitzada durant el dia a dia (40). 

L'elecció d'un tractament determinat ha de ser influenciat per la base de l'evidència científica, 
per les característiques de la persona, per la intensitat i la durada de la malaltia, les 
comorbiditats, l'impacte dels símptomes a la vida quotidiana, les preferències d'aquest, 
l'experiència dels professionals mèdics i la disponibilitat de la intervenció proposada. Per tant, 
aquesta és individualitzada (9).  
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En un inici, es pot suggerir provar un curs individual d'autoajuda, per veure si aquest ajuda a 
fer front l'ansietat (28)(41). No obstant, existeixen diversos tractaments eficaços per als 
trastorns d'ansietat, incloent diferents formes de psicoteràpia i medicació (4)(42). La decisió 
sobre si s'ha d'escollir la psicoteràpia, la farmacologia o una combinació dels dos, sempre que 
sigui possible,  s'ha de deixar a lliure elecció del pacient ja que els fàrmacs poden tenir efectes 
secundaris, interaccions i contraindicacions. Tanmateix, els pacients han de ser informats 
sobre les diferències considerables en l'eficàcia dels tractaments oferts i la seva relació risc-
benefici (43).  
 
Majoritàriament es creu que un enfocament holístic del tractament, que implica intervencions 
farmacològiques i psicològiques, és primordial per ajudar a la psiquiatria (18).  

2.2.5.1. Tractament psicoterapèutic 
 
La psicoteràpia sempre s'ha utilitzat per obrir la creativitat mitjançant la mobilització de 
processos inconscients i emocionals per millorar l'associació i la verbalització d'un material 
preconscient i preverbal (44). Normalment s'aconsella provar el tractament psicològic abans 
de rebre fàrmacs (10). 
Igual que amb els enfocaments farmacològics, cal tenir en compte que la resposta al 
tractament psicològic no és immediata. En algunes ocasions, es pot produir un agreujament 
transitori dels símptomes. Important ressaltar la possible dependència que es pot generar amb 
el terapeuta. Els bons resultats a curt termini no garanteixen bons resultats a llarg termini (9). 
 
Grups de suport o d'autoajuda  
 
Es pot oferir inicialment un tractament de suport no específic a les persones amb TAG sense 
complicacions. Poden beneficiar-se d'unir-se a un grup d'autoajuda i compartir els seus 
problemes i assoliments amb altres. Parlar amb un amic de confiança pot donar suport, però 
no és necessàriament una alternativa suficient per deixar d'atendre a altres tractaments.  
Poden oferir una oportunitat per compartir experiències i estratègies d'afrontament (41)(45).  
 
Teràpia Cognitiva Conducutual (TCC)  
 
La TCC ha estat ben establerta com un tractament eficaç de la depressió i l'ansietat (46). Ajuda 
a la persona a desenvolupar la capacitat d'identificar i desafiar els pensaments negatius poc 
realistes. Aquests pensaments són substituits per assegurar una major sensació de control (9). 
La modificació dels esquemes de pensament de la persona en relació amb les seves 
percepcions relacionades amb una situació desagradable, mitjançant un procés de 
confrontació, propicia un estil d'afrontament basat en la seva capacitat individual per assolir la 
resolució de la situació. Aquesta teràpia ajuda a l'individu a entendre i controlar altres punts 
de vista dels factors estressants, com són els canvis i conflictes que es poden patir durant la 
vida. A més, ensenya diferents maneres de reaccionar davant situacions que produeixen 
ansietat i temor. Dos components independents específics de la TCC són la teràpia cognitiva i 
la teràpia d'exposició. La primera, no ensenya habilitats personals i socials per fer front a tals 
sentiments i situacions. La teràpia d'exposició es centra en afrontar els temors que pateixen 
per tal d'ajudar a les persones a participar en activitats que han estat evitant (41). La TCC es 
pot realitzar individualment o amb un grup de persones que tenen problemes similars (46). 
Entre les psicoteràpies, la TCC és el mètode més estudiat (43). 
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Mindfullness i relaxació aplicada  
 
El mindfulness treballa centrant la consciència de la persona en el moment present i 
reconeixent i acceptant certs sentiments (45).  La relaxació aplicada es centra en relaxar els 
músculs d'una manera particular durant situacions que solen causar ansietat.  L'objectiu dels 
exercicis de relaxació és permetre que els individus examinin el seu cos sencer. Animen a 
controlar els músculs, disminuir la tensió i relaxar-se (41)(47). 
 
Altres 
 
La psicoteràpia interpersonal és un tractament psicològic dissenyat per ajudar a una persona a 
identificar i abordar problemes en les seves relacions amb familiars, amics i altres persones 
(48). La psicoeducació brinda informació a la persona sobre els problemes vinculats a la seva 
situació personal de salut, de la mateixa manera que les diferents estratègies de les quals es 
disposen perquè adquireixi  recursos d'afrontament (27). 

2.2.5.2. Tractament farmacològic 
 
Els professionals han d'estudiar en primer lloc les estratègies de tractament no 
farmacològiques. Han d'oferir sempre escolta empàtica, reafirmació i orientació (40).  
 
La medicació no cura els trastorns d'ansietat, sinó que sovint alleuja els símptomes. A més, 
freqüentment no donen els resultats esperats sobre la malaltia, mentre que tenen efectes 
secundaris relativament grans (41). Cal destacar que la resposta al tractament no és immediata 
i que sovint es produeix un empitjorament transitori dels símptomes (9).  
 
L'elecció d'un fàrmac no només s'ha de fer a partir de la seva eficàcia sinó també tenint en 
ment els possibles efectes secundaris, contraindicacions i interaccions (43). Els fàrmacs més 
comuns utilitzats per combatre els trastorns d'ansietat són antidepressius i ansiolítics (32)(43).  
 
Ansiolítics 
 
Ajuden a reduir els símptomes de l'ansietat, la por i la preocupació extrema. Els més comuns 
s'anomenen benzodiazepines, les quals són tractaments de primera línia pel TAG que es poden 
utilitzar com a tractament a curt termini durant un període d'ansietat especialment sever, ja 
que ajuden a alleujar els símptomes dins dels 30-90 minuts de prendre el medicament (41). No 
és segura l'eficàcia de les benzodiazepines en alleujar els símptomes depressius en pacients 
amb trastorns d'ansietat i, per tant, els antidepressius haurien de tenir preferència en pacients 
amb importants símptomes depressius coexistents (9).  
Com a benzodiazepines a utilitzar es recomanen alprazolam, bromazepam, lorazepam i 
diazepam. Tot i així, segons la llista model de l'OMS, el diazepam és el medicament essencial. 
Encara que les benzodiazepines són molt eficaces en el tractament dels símptomes d'ansietat, 
no es poden utilitzar durant llargs períodes de temps, ja que poden arribar a ser addictives si 
se'n fa un ús de més de quatre setmanes, induint a una dependència i síndrome d'abstinència. 
Per tant, no es recomana per a ús rutinari (43).  L'objectiu principal és pal·liar els símptomes 
per permetre a la persona començar amb tractaments basats en la TCC (41).  
El consum de benzodiazepines a Catalunya ha continuat creixent de manera progressiva en els 
darrers anys, mantenint-se en molts casos com un tractament de llarga durada (49).  
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Antidepressius 
 
Si els símptomes d'ansietat no han desaparegut, es pot provar amb un antidepressiu. Els 
antidepressius s'utilitzen per tractar la depressió, però també són útils per tractar trastorns 
d'ansietat. Els antidepressius poden provocar que algunes persones tinguin pensaments 
suïcides. Per aquest motiu, qualsevol persona que pren un antidepressiu hauria de controlar-
se, especialment quan comenci a prendre la medicació. Els antidepressius tarden generalment 
setmanes en alleujar els símptomes i, un cop aconseguida la remissió, el tractament s'ha de 
prolongar per prevenir la recaiguda (9).  
En la majoria dels casos, el primer medicament que s'oferirà serà un tipus d'antidepressiu 
anomenat Inhibidors Selectius de la Recaptació de la Serotonina (ISRS) (49). Aquest tipus de 
medicació funciona incrementant el nivell d'una substància química anomenada serotonina. 
Els més comuns són la fluoxetina, el citalopram, la sertralina i la paroxetina. Si no és d'ajut 
després de dos mesos de tractament, o si està causant efectes secundaris desagradables, es 
realitzarà un canvi cap a un altre ISRS alternatiu (41). Quan no hi ha resposta després de cinc 
setmanes, amb una assaig previ d’1 o 2 ISRS, es pot iniciar el tractament amb un altre tipus 
d'antidepressiu conegut com a Inhibidors de la Recaptació de la Serotonina i Noradrenalina 
(IRSN). Aquest tipus de medicament augmenta la quantitat de serotonina i noradrenalina al 
cervell (49). La duloxetina i la venlafaxina (IRSNs), han demostrat eficàcia en el tractament a 
curt i a llarg termini del TAG (9).  
Altres fàrmacs antidepressius són els antidepressius tricíclics, els quals són eficaços en alguns 
trastorns d'ansietat, però es troben associats a una major presència d'efectes adversos que els 
ISRSs o IRSNs, i per aquest motiu, en general, el seu ús s'hauria de reservar després d'una no 
resposta o una mala tolerància al tractament inicial amb un ISRS o IRSN (9).  Alguns exemples 
són la imipramina, la clomipramina, l'amitriptilina i la nortriptilina (49). 
 
Inquietuds sobre efectes adversos 
 
Molts pacients experimenten efectes adversos no desitjats i angoixants del tractament 
farmacològic. Molts temen desenvolupar un dependència a la medicació. Aquesta por al 
tractament provoca una difícil adherència al tractament. Per aquestes raons, molts dels que 
podrien beneficiar-se del tractament no ho fan, i molts dels que es sotmeten a aquest, el 
retiren de forma precoç a causa de l'aparició d'efectes no desitjats.  
Es considera que la intervenció farmacològica és un tractament simplement simptomàtic i no 
definitiu (9). 
 
Al tenir constància de l'eficàcia d'ambdós intervencions, farmacològiques i psicològiques, una 
pregunta lògica a plantejar-se és quina intervenció és més eficaç i si les intervencions 
combinades poden ser de més utilitat que qualsevol intervenció de forma individual.  
Actualment, hi ha una gran controvèrsia al voltant d'aquesta qüestió. Per una banda, el 
resultat principal de l'anàlisi de l'estudi de Bandelow et al, va concloure que la majoria dels 
fàrmacs utilitzats per als trastorns d'ansietat tenen mesures significativament més efectives 
que les teràpies psicològiques, i els resultats s'aconsegueixen en un temps més curt (43).  
 
No obstant, algunes guies pel tractament dels trastorns d'ansietat, avaluen la psicoteràpia com 
una opció de tractament equivalent o fins i tot superior a la teràpia farmacològica. Quan 
s'apliquen individualment, tenen almenys una eficàcia similar en el tractament agut (9). Segons 
els resultats de Cuijpers P et al, el tractament amb antidepressius tricíclics és significativament 
menys eficaç que la psicoteràpia, mentre que no hi va haver diferències significatives entre 
altres tipus de farmacoteràpia i psicoteràpia. A més, es va obtenir que el tractament 
mitjançant teràpia de suport no dirigida era menys efectiu que la farmacoteràpia (42). 
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S'ha comprovat que les taxes de reincidència són menors en els casos on s'inicià amb un 
tractament psicoterapèutic (9). D'altra banda, l'estudi de Castillo S et al,  contradiu l'afirmació 
anterior. Conclou que la psicoteràpia millora les respostes post-tractament dels pacients, però 
els beneficis no es mantenen en el seguiment a llarg termini (16).  
 
També és possible que hi hagi diferències entre les diferents formes de psicoteràpia. Segons el 
National Institute for Health and Clinical Excellence entre d'altres estudis, l'eficàcia de la TCC i 
la relaxació aplicada és superior a la d'altres intervencions psicològiques (45). 
 
Tanmateix, l'atenció multimodal que implica intervencions psicosocials a més del tractament 
farmacològic és important (50). Tot i que s'han observat mesures efectives amb tractaments 
combinats, és incert si la combinació de tractaments psicològics i farmacològics està associada 
a un benefici a llarg termini més gran que el que es pot veure amb un enfocament terapèutic 
individual (32) (45).  
 
No obstant, tot i que existeixen molts tractaments, tant les proves farmacològiques com les no 
farmacològiques suggereixen que almenys el 50% dels pacients amb TAG segueixen patint 
símptomes malgrat els tractaments de primera línia. Per tant, és important proposar i explorar 
noves maneres de millorar el tractament d'aquest trastorn, mitjançant la utilització d'altres 
propostes de tractament (32). 

2.2.5.3. Tractaments alternatius: musicoteràpia 
 
L'enfocament de la medicina convencional tendeix a ser més invasiu, agressiu, i posa el seu 
accent en la salut com a absència de malaltia. En canvi, les teràpies alternatives (TA) són 
considerades intervencions terapèutiques, naturals, no invasives, utilitzades a favor del 
benestar de la persona i de la seva salut (51).  
Es defineixen com a "tota tècnica terapèutica que intenta millorar la salut al marge de la 
medicina convencional, com un conjunt divers de sistemes, pràctiques i productes mèdics i 
d'atenció sanitària que no es considera actualment part de la medicina alopàtica convencional" 
(13). Si una pràctica no convencional s'utilitza conjuntament amb la medicina convencional, es 
considera complementària. En canvi, si una pràctica no convencional s'utilitza com a substitut 
de la medicina convencional, s'anomena alternativa. 
Aquestes es classifiquen en: la teràpia ment-cos són tècniques per incrementar la capacitat de 
la ment per influir en les funcions corporals i els símptomes (meditació, yoga, Tai Chi, etc). La 
teràpia amb base biològica recòrre a substàncies que es troben a la naturalesa. En tercer lloc, 
les teràpies de manipulació basades en el cos es basen en la mobilització d'una o més parts del 
cos, mentre que les teràpies energètiques s'enfoquen a l'ús de camps d'energia (13).   
 
A Europa són els pacients amb malalties cròniques resistents a la medicina convencional els 
que majoritàriament tendeixen a elegir aquestes tècniques. L'augment del número d'usuaris 
que acudeixen a les consultes que ofereixen aquest grup de teràpies va en augment. I a més, 
cada vegada són més els professionals de la salut que es formen i investiguen. Segons les 
dades oferides pel Consejo General de Enfermería, s'estima que a España, són més de 15.000 
infermers i infermeres els que empren les TA en la seva pràctica habitual. Tot i així, a Espanya,  
s'informa de la falta de regulació específica en formació i qualificació en TA. Els diferents tipus 
de professionals que practiquen aquestes teràpies són els metges amb formació, graduats 
universitaris en Ciències de la Salut i persones no graduades amb algun tipus de formació no 
oficial en TA sense autorització. D'acord el Real Decret 3166/1966 només estan autoritzats a 
realitzar actes mèdics els professionals sanitaris (13).  
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Tanmateix, la posició dels professionals de la salut davant aquestes teràpies no és unànime, hi 
ha els convençuts d'elles i que ja les utilitzen, els que consideren que han de formar part dels 
recursos de salut, els que comencen a interessar-se per elles, els que valoren positivament que 
s'iniciï el seu ensenyament a les escoles i els que les segueixen considerant marginals (11). 
Quan es combina amb l'atenció mèdica convencional, hi ha una relació dosi-efecte significativa 
per a molts símptomes psiquiàtrics com la depressió i l'ansietat, i com a conseqüència, en la 
qualitat de vida (12).  

 
2.3. MUSICOTERÀPIA (MT) 
 

La música, una benedicció meravellosa i divina, ha curat la ment i l'ànima humana des de 
temps immemorials (52). Sent una de les formes d'art abstractes i primitives més fines, ha 
estat entrellaçada amb la cultura i la psique humana. La música sempre ha estat un medi per a 
expressar emocions i sentiments experimentats, des de desesperació o agressió a amor (53).  
 
La música, és un tipus de llenguatge, el qual té la capacitat no només de transmetre o 
expressar emocions, sinó també d'influir en elles (24). Pot tenir molts impactes i significats 
psicològics socials per a les persones en diferents èpoques del seu desenvolupament. Per 
aquesta raó, la MT és una de les TA més comunes (54).  
 
La MT és una intervenció que ha demostrat que la música no és únicament un objecte 
d'entreteniment o fenomen cultural (53). El seu objectiu és ajudar a les persones a 
desenvolupar relacions i abordar qüestions que potser no es poden desenvolupar o abordar 
mitjançant paraules (55). Ofereix una varietat única d'experiències musicals d'una manera 
intencionada i apropiada per desenvolupar canvis en el comportament i facilitar el 
desenvolupament de les habilitats (56). Consisteix en una interacció entre professional, 
pacient, música i el mitjà utilitzat per oferir-la (57).  
 
Mitjançant la utilització d'aquestes teràpies, els professionals sanitaris poden arribar a 
interactuar amb el pacient amb més facilitat i rapidesa que amb qualsevol altra teràpia verbal 
clàssica (58).  
 
La música és un mètode natural, de fàcil ús i molt econòmic. El benefici dels tractaments 
basats en la música és que no són invasius (37)(53). A més a més, no implica la possible 
presència d'efectes adversos (22)(37), i juga un paper fonamental en la millora del rol físic, 
psíquic, social, emocional i espiritual de la persona (59). Així doncs, un dels aspectes 
interessants de la MT consisteix a avaluar la seva utilitat en la disminució de la farmacoteràpia 
(60). 

 
2.3.1. Definició 

 
La MT és una disciplina relativament nova i en plena expansió (61). L'Associació Americana de 
Musicoteràpia (AAMT) la defineix com "l'ús de la música prescrit per una persona qualificada 
per produir canvis en el funcionament psicològic, físic, cognitiu o social d'individus amb 
problemes de salut o educatius" (62). Tota intervenció de MT hauria de contemplar les 
següents fases: derivació i acceptació del pacient al tractament, avaluació inicial, planificació, 
implementació del tractament, documentació i tancament (63). 
 
Musicoterapeuta 

 
La MT és proporcionada per un professional degudament format amb èmfasi terapèutic 
(64)(65). Es pot considerar al musicoterapeuta un membre més en l'equip assistencial. Per 
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tant, també ha de gaudir de les competències dels altres professionals de la salut relacionats 
amb la persona, com són l'empatia, l'habilitat en crear una bona relació terapèutica entre 
professional i pacient, una bona comunicació, etc (66).  
Ha de mantenir un paper de suport i interactiu, dins d'una relació terapèutica estable (52). La 
relació terapèutica constitueix una part important en la MT (61)(66). El musicoterapeuta 
acompanya a la persona, la sosté i la guia a través de la música pels camins que necessita 
transitar, sense establir una jerarquia, i es presenta com a força dinamitzadora del canvi (10). 
No ha de limitar el tractament en l'eliminació dels símptomes, sinó també en ajudar als 
pacients a posar-se en contacte amb les habilitats perdudes o inaccessible (13). Realitzen 
avaluacions continuades del progrés i el rendiment, i fan recomanacions per a la futura 
consideració (56). Un últim aspecte a assenyalar és la importància del treball en equip. En 
l'àmbit hospitalari i sanitari, el musicoterapeuta sol treballar en estret contacte amb els 
professionals d'infermeria, logopedes i fisioterapeutes, així com amb oncòlegs, entre d'altres 
professionals (67).  
 
Diferenciació entre musicoteràpia i teràpia musical 

Podem distingir dues àmplies categories d'intervencions musicals: la teràpia musical, o també 
anomenada medicina musical, i la MT. La MT és una disciplina practicada per professionals que 
tenen coneixements amplis sobre la música i capacitat per crear-la i entendre-la, i que es 
dediquen en profunditat al seu ús terapèutic. En aquesta, la música i la relació amb un 
terapeuta qualificat, té un paper primordial (68). L'ús de la música pot ser realitzada o creada 
pel terapeuta i/o el pacient, o també pot ser l'escolta passiva. Aquest procés inclou la 
valoració, el tractament i l'avaluació (69).  
La medicina musical, per la seva banda, és l'ús de l'escolta passiva (13)(67). A més, en general, 
no hi ha cap intent de l'investigador de formar una relació terapèutica amb el subjecte (63).  
La teràpia musical és una de les intervencions que la infermera pot realitzar, però no es pot 
considerar MT en la seva plenitud. Tot i així, és tant àmplia l'extensió de la seva pràctica dins 
l'àmbit infermer que la formació d'infermeres en MT és cada cop més freqüent (13)(63).  
 
En l'actualitat aquesta diferència és poc apreciable en la pràctica i s'usa en general el terme de 
MT per a designar a qualsevol forma d'ús terapèutic de la música (61).  

2.3.2. Història 
 
Al llarg dels diferents períodes històrics i contextos culturals, la música ha acompanyat l'ésser 
humà afavorint la seva evolució com a element socialitzador, formatiu i transmissor de valors 
culturals (70).  
La creença de la música com a "medicina" té arrels que s'estenen a l'inici de la història de la 
humanitat a través de rituals curatius, considerant-la la més vella forma de cura (22). Al llarg 
de la història, la importància de la música va ser advertida per molts pensadors (54).  Plató i 
Aristòtil van ser uns dels primers personatges en afirmar la seva eficàcia en els canvis d'humor 
i emocions. Plató recomanava la dansa i la música a persones que patien angoixa, por o terror 
(65)(71). Hipòcrates fou un dels primers en utilitzar-la en malalts mentals (54). Altres filòsofs 
occidentals com Pitàgores, Schopenhauer i Nietzsche, han donat també testimonis de la seva 
comprensió dels poders curatius de la música i la seva fe en el seu ús pràctic per aportar 
equilibri i harmonia. Altres personatges cèlebres com Charles Darwin (66) van assenyalar la 
potència emocional de la música. En l'Antiga Roma, la música de caràcter militar era 
energètica, capaç de produir salut i coratge. Al segle XVIII es produeix un canvi definitiu, passa 
a ser medicina científica (54). 
I finalment, durant la segona meitat del segle XIX es produeix un gran creixement de la música 
com a teràpia educativa en institucions, socials i sanitàries, de diversos països, sent Estats 
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Units (EEUU) el primer a portar a terme programes d'intervenció en MT en institucions 
hospitalàries (16). La MT comença a ser una professió organitzada al 1940. Actualment, l'AAMT 
realitza estudis als Estats Units amb la finalitat de donar a conèixer els efectes que té la música 
en els pacients de diferents edats (54).  Tot i així, la majoria d'aquests s'han portat a terme en 
els països asiàtics. Aquest fet es justifica si tenim en compte que les pràctiques de salut 
complementàries i alternatives tenen un valor històric, social i cultural rellevant en aquests 
països, els quals valoren altres visions mèdiques i integren aquestes pràctiques en el sistema 
sanitari (72).  
 
No obstant, la MT en el nostre entorn, concebuda com a disciplina terapèutica, té una història 
relativament jove, però creixent. Com a tal, és molt nova a Espanya. Hi ha pocs centres que 
formin a musicoterapeutes professionals, convertint-se el seu exercici en una activitat que avui 
dia és practicada per diferents professionals com terapeutes ocupacionals, psicòlegs i 
infermeres (73).  
 

2.3.3. Efectes de la musicoteràpia 
 

La música està confeccionada mitjançant una pluja de sons, però va més enllà, és una 
estructura, un llenguatge, en definitiva, un art (58).  

 
La MT és un procés dirigit a una finalitat clara, es busca mantenir o recuperar un estat de 
benestar utilitzant experiències musicals i les emocions i relacions que es crean a través de les 
mateixes per a l'assoliment d'un canvi.  
La música avoca un ampli rang d'emocions, des de l'excitació fins a la relaxació, de l'alegria a la 
tristesa, de la por a la seguretat, i fins i tot la combinació d'aquestes (22). La concepció de la 
música com a potenciadora de sentiments, va estimular la mentalització social sobre les 
possibilitats terapèutiques de la música, sobretot en l'àmbit de les malalties de l'estat d'ànim, 
específicament en estats depressius amb inhibició psicomotora i estats d'agitació i ansietat (4).  
 
La música pot ser considerada una eina per a la canalització de les emocions i la relació 
personal i humana que s'estableix entre pacient i terapeuta (10). Per tant, la música afecta a 
l’àrea emocional, disminuint les emocions negatives i potenciant les positives, augmentant els 
mecanismes de suport. La música permet l'abocament de sentiments d'autorecuperació, 
d'autoconfiança, d'autoeficàcia, autocontrol i plaer. Té la propietat de combinar un gran 
ventall d'efectes, amb la capacitat de produir vitalitat, felicitat i esperança (14).  
Dins l’àrea cognitiva la música activa les funcions cognitives com la memòria, estimula la 
memòria episòdica i autobibliogràfica, i facilita l’aprenentatge i record de paraules, així com 
certes melodies o ritmes evoquen determinats records a través de les memòries associatives 
(63). La MT també comporta altres canvis en la cognició, com són la millora de la concentració i 
participació, la capacitat d'atenció i escolta i l'increment de la creativitat (70).  

 
La música també afecta a l'establiment o restabliment de relacions interpersonals a través de 
la potenciació de la interacció social i la comunicació (73). La comunicació a través d'aquesta és 
més profunda i immediata que mitjançant la paraula el que li confereix un alt poder 
socialitzador. Permet així superar bloquejos en la comunicació a nivell social, com és la 
timidesa, el mutisme, la por al contacte i les dificultats d'expressió (51). Les expectatives dins 
d'aquest àmbit són altes, ja que es desitja un augment de l'interecció social no només dins les 
teràpies sinó també en el seu entorn habitual, la millora en la comunicació i l'expressió d'idees 
i sentiments i l'increment de la confiança amb un mateix. Tots aquests conduiran a una major 
col·laboració i cohesió grupal (70). 
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La MT no només indueix les respostes afectives de la persona. Els estímuls musicals poden 
afectar, d'altra banda, a diversos paràmetres fisiològics de l'organisme, depenent de si són 
relaxants o activants, la qual cosa es troba supeditat a característiques musicals com el tempo, 
volum, etc (74).  
Entre els canvis fisiològics més importants que produeix es troben la modificació del ritme 
cardíac, la velocitat de respiració, la transpiració i altres sistemes autonòmics (22). En 
definitiva, accelera o retarda les principals funcions orgàniques (ritme cerebral, circulació, 
respiració, digestió i metabolisme), incrementa o disminueix el to i l'energia muscular i altera 
l'activitat neuronal en les zones del cervell implicades en l'emoció (10).  
 
L'estrès i l'envelliment tenen efectes perjudicials tant en les respostes del sistema 
immunològic, com en el debilitament de les defenses contra nous patògens. Les emocions 
positives, com l'optimisme, i els estímuls que provoquen aquestes emocions, com l'humor i el 
riure, poden mitigar els efectes negatius de l'edat i l'estrès. Tenint en compte que la música 
millora l'estat d'ànim, és raonable que també pugui millorar la funció immune (10)(22). De la 
mateixa manera, l’estimulació auditiva rítmica permet incentivar les funcions motrius i facilitar 
el moviment. Per últim, també influeix dins de l’àrea del comportament (73).  
 
El resultat de tots els possibles efectes produïts, els quals guien a un estat d'ànim millorat, és 
probable que condueixi al compliment farmacològic i psicosocial, a una major assistència a 
majors conductes participatives i a estar més disposat a assistir a altres tractaments (18).  

 
2.3.4. Neurobiologia de la musicoteràpia 

 
El conjunt de les funcions cerebrals és supremament complex. Hi ha diverses hipòtesis 
proposades sobre possibles bases de l'impacte de la música, però el mecanisme precís encara 
no està clar (53). No obstant això, l'evidència actual demostra l'efecte de la música sobre la 
neuroquímica i la neurofisiologia que apunten cap a la seva capacitat d'induir canvis 
estructurals en el cervell, així com la capacitat d'alteració de les secrecions neuroquímiques 
(75). 
L'extensa activació que es presenta en el cervell durant el processament musical depèn d'una 
àmplia xarxa neural cortical i subcortical i la interacció complexa de les funcions creatives i 
emocionals del cervell dret i les funcions d'organització matemàtica del cervell esquerre que 
actuen en conjunt per equilibrar tots els elements en l'activitat musical (76).  
 
La regió cerebral dreta contribueix a l'excitació i les emocions negatives, mentre que l'esquerra 
a emocions positives (77). Escoltar música activa la regió frontal esquerra del cervell (47). 
 
Qualsevol acte musical suposa una sèrie d'efectes ordenats que impliquen un entrada, que 
inclou els òrgans dels sentits, el processament i la presa de decisions, la qual involucra el 
sistema nerviós central, i la sortida, fase en què participen els sistemes musculars i glandulars 
(74). 
En el cervell hi ha una sèrie d'estructures entre les quals la més important és el sistema límbic. 
Té un paper essencial en l'elaboració dels estats de motivació de l'organisme humà. El sistema 
límbic lligat a l'hipotàlem i a les activitats dels lòbuls cerebrals, intervé en la regulació de 
l'emoció i està associat a la conducta (57). La música és capaç d'activar estructures límbiques 
(78) i paralímbiques, la funció de les quals es troba anormal en els pacients amb grans nivells 
depressius o d'ansietat (75).   
Quan hi ha agressions físiques o psicològiques, el sistema límbic, activa el centre emocional. A 
partir d'aquí, l'amígdala es troba fortament activada i envia missatges a les glàndules 
suprarenals que provoquen l'alliberament de cortisol preparant el cos per defensar-se, causant 
sentiments de por i estrès. Quan una persona escolta música, l'escorça auditiva s'activa, 
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reduint l'activitat del complex amigdaloide inhibint d'aquesta manera la cadena de reaccions i 
l'alliberament del cortisol (79).  
El paper estimulant de la música també juga un paper important en la regulació del 
metabolisme i l'equilibri energètic mitjançant la regulació de l'activitat de l'eix hipotàlem-
pituïtari-adrenal (80).  
 
També estan relacionades altres estructures encarregades de  la memòria semàntica musical, 
la qual cosa ens permet reconèixer una melodia com a familiar (65). 
 
Efectes sobre el sistema neuroendocrí 
 
La música augmenta els nivells de diversos neurotransmissors. En primer lloc,  la dopamina (1), 
la qual està implicada en el plaer, l'oxcitocina, responsable de la unió social  (54) i les 
endorfines. Per altra banda,  modula les hormones implicades en l'estrès (cortisol, l'hormona 
alliberadora de CRH i l'hormona ACTH).   
 
La dopamina s'allibera uns segons abans del pic emocional, provocant respostes com 
sentiments de seguretat associats al plaer (66). Aquesta, regula la motivació i els 
comportaments orientats a l'assoliment d'objectius, jugant un paper crític en la predicció i 
l'aprenentatge relacionat amb esdeveniments recompensats en el futur (22).  
A més, l'estimulació del nucli accumbens també genera respostes hedòniques intervingudes 
per opioides endògens, els opiacis propis del cervell (10), que expliquen els sentiments plaents 
lligats amb actes instintius (65). Les endorfines són substàncies  que donen motivació i energia 
davant la vida, produeixen alegria i optimisme, disminueixen el dolor, contribueixen a la 
sensació de benestar, minimitzen l'estrés (78) i estimulen sentiments de gratitud i satisfacció 
(10). També s'han observat efectes positius en l'alliberament de neurotransmissors com la 
norepinefrina i la serotonina (47). La disminució en els nivells sèrics de noradrenalina es 
relaciona amb la inducció del son, un estat de relaxació profund i calma (81). 
 
Circuit anatòmic 

 
La música ingressa a l'oïda com un complex d'ones mecàniques (65), el so viatja en ones i 
produeix vibracions en la membrana timpànica de l'oïda o en qualsevol membrana o superfície 
en què es posa en contacte. Davant la presència d'un estímul extern, la informació ingressada 
per mitjà dels sistemes sensorials viatja fins el còrtex cerebral, el sistema límbic i els sistemes 
autonòmics i neuroendocrins (54),  on accedeix a mòduls específics per a la seva anàlisi i 
processament que generen una resposta cognitiva i/o conductual. Aquesta resposta pot ser 
l'execució instrumental, el cant, el moviment corporal, etc. Aquests processos també són 
presents en activitats bàsiques com caminar, parlar, etc (74). 

2.3.5. Tipus de musicoteràpia 
 
Les tècniques musicals utilitzades en aquesta teràpia dependran de l’objectiu que vulgui 
aconseguir el professional i de les condicions físiques i psíquiques del pacient, és a dir, són 
individuals (30)(67).  
 
Segons els seus efectes, la música es pot classificar en música sedant o estimulant. La primera 
té un ritme lent, suau (24)(68), amb una dinàmica predictible, harmònica, amb un timbre vocal 
i instrumental reconegut (68), i amb efectes tranquil·litzants (4). Per contra, l'estimulant es 
caracteritza per ritmes ràpids, volum alt (24) i augmenta l'energia corporal, induint a l'acció 
(10). 
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Segons els resultats obtinguts per Jiang J et al, la música sedant contrastada amb la música 
estimulant té un major efecte en la disminució de la tensió i en la creixent relaxació. No 
obstant, van revelar que, tal fet tant sols era aplicable quan la música no era basada en les 
seves preferències  (24).  
 
El ritme, la tonalitat, la intensitat, la melodia, el llenguatge, l'harmonia, la intrumentació i la 
veu s'utilitzen per ajudar al pacient a recuperar o descobrir el sentiment positiu (66). 
En pràctiques curatives, el ritme pot energitzar i estimular les nostres energies bàsiques 
principals (75). Els estímuls rítmics provoquen respostes psicofisiològiques sobre el ritme 
cardíac, l'encefalograma, el reg sanguini cerebral, la pressió sanguínia, la respiració i la fatiga. 
La melodia contribueix a l'evocació de records, comunicació i expressió d'emocions i 
pensaments. L'harmonia, al seu torn, afecta a la dimensió cognitiva (10).  
 
S'ha de tenir en compte, però, que la variació física, temporal o contextual en què s'escolta la 
música implica que, en un moment determinat, alguns sons es consideren positius i en un 
altre, pot considerar-se soroll (82). 
 
Musicoteràpia activa i receptiva 
 
Per altra banda, la MT pot ser aplicada de manera activa, receptiva, o combinades (12).  
La MT activa, està integrada per una sèrie d'activitats amb les que els pacients poden deixar 
volar la seva imaginació, les quals permeten una interecció directa entre pacient i terapeuta 
que ajuda a construir una relació musical entre ambdós. Les teràpies de música actives 
requereixen que les persones es dediquin a la creació de sons, la creació de la seva pròpia 
música (70).  
Dins la MT activa, trobem els mètodes improvisatoris, els de reproducció i els de composició 
(83).  
 
Improvisació musical 
 
Convé ressaltar que la improvisació musical és un dels mètodes actius més comunament 
utilitzats en la salut mental (84). En la seva aplicació, s'integra allò corporal, emocional i els 
diferents nivells cognitius d'un mateix. Al mateix temps, s'utilitza tot el cos per expressar 
intencions, emocions o records, el que la constitueix un mitjà especial d'autoexpressió (74). La 
improvisació lliure durant la teràpia es veu com una facilitat per a la manifestació i la 
comunicació dels estats interns, els conflictes inconscients i les emocions reprimides (74)(84). 
Tocar instruments o la simple acció de cantar una melodia en són clars exemples. A més, 
efectuant totes aquestes activitats s'està portant a cap un intent de reforç de l'autoestima, ja 
que la persona s'adona que ha estat capaç d'acabar una tasca satisfactòriament (70).  
Per altra banda, tocar instruments improvisadament al costat d'altres persones permet sentir 
proximitat i connexió, augmenta el sentit de confiança i la capacitat de comunicació profunda 
(52). 
Alguns estudis refereixen que utilitzar la bateria, per exemple, ajuda en l'expressió de 
sentiments com és la ràbia (85). 
Per altra part, la guitarra ha estat un dels instruments principals i essencials de la teràpia (81).  
I finalment, en un altre estudi, esmenten específicament la flauta "bufacanyes" i el piano (86). 
Tanmateix, les diferències d'efectes del tractament entre diversos instruments musicals encara 
no són clares (81).  
El cant també pot ser un mitjà expressiu i pot potenciar la cohesió social i la solidaritat (86).  
La possible explicació de l'efecte positiu de diverses sessions MT actives és que quan fan servir 
el moviment intens del cos de forma creativa i activa, es promou l'alliberament de la tensió 
física i psicològica (32).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197455613000725#!
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Per contra, la MT receptiva consisteix en l'escolta de música practicada pel terapeuta o 
pregravada (68), on el pacient és receptor de l'experiència musical. Aquestes experiències 
musicals es poden utilitzar per centrar-se en la consciència de l'estat mental del pacient, així 
com per facilitar la relaxació (87).   
Dins de les tècniques receptives, podem destacar l'efecte relaxant, l'anàlisi líric, així com les 
audicions musicals i l'escolta a través d'imatges (Guided Imagery and Music) (88), sense cap 
utilització d'instruments ni moviments (89). Aquest és un mitjà útil pels pacients en donar-se 
compte i tenir consciència de les seves pròpies emocions que fins ara no haurien sabut 
distingir i identificar, ajudant així en la seva expressió i promovent una conversació o interecció 
social (70).  
 
A nivell metodològic, s'ha de assenyalar que la musicoteràpia pot ser aplicada tant a nivell 
individual com grupal, segons les necessitats de cada persona (90). Tot i així, s'ha comprovat 
que l'organització del grup promou sentiments de pertinença, per la qual cosa pot resultar 
molt beneficiosa (91).  
 
La comparativa entre els dos mètodes és considerablement difícil, tinguent en compte que hi 
ha una gran variabilitat d'investigacions respecte aquest aspecte amb grans diferències pel que 
fa els seus resultats. Per una banda, segons Atiwannapat P et al, la MT receptiva aconsegueix 
resultats terapèutics amb més rapidesa, però el grup actiu pot tenir un efectivitat final major 
(12).  La recerca de Silverman M et al durant els dos estudis en què es comparaven ambdós 
intervencions, va resultar que un major percentatge de pacients va assistir a la condició de MT 
activa. No obstant, una de les incongruències va ser que els participants en la condició activa 
tendien a tenir percepcions lleugerament superiors de gaudí i comoditat, però no d'ajuda. 
Potser els participants van gaudir de les sessions i es van sentir còmodes amb el 
musicoterapeuta, però no necessàriament van percebre la utilitat de les sessions (92). Per altra 
banda, Matney B indica que els musicoterapeutes solen utilitzar mètodes receptius en la seva 
pràctica i destaca l'ús de tals mètodes per a la relaxació i la reducció de l'ansietat en la pràctica 
clínica (68).  
 
Elecció musical 
 
No tota la música és adequada per reduir l'ansietat. La selecció de la música és, per tant, una 
consideració important pels musicoterapeutes (24).  
 
Pel que fa a la definició de les cançons utilitzades en les intervencions, encara que alguns 
estudis aposten per a l'ús de determinats estils musicals, es valoren les preferències i les 
decisions dels individus (70)(80)(88) considerant que reflecteixen la identitat musical i la 
singularitat. Tota persona té una història musical connectada amb la seva historia biogràfica 
(52). L'escolta de cançons que tenen significat per a un mateix són una potent eina de treball, 
ja que l'audició de determinades peces a petició de la persona, desperta records i emocions 
(10). També s'ha mostrat que altera la connectivitat entre les àrees cerebrals auditives i 
l'hipocamp, regió responsable de la memòria i la consolidació de l'emoció social. En escoltar 
una cançó personal, el cervell recupera, en lloc de codificar, memòries autobiogràfiques i 
episòdiques emocionals (93).  
 
Aquesta indicació la corraboren nombros estudis. Jiang J et al, va concloure que els individus 
no mostren diferència entre l'escolta musical sedant i estimulant quan la música és elegida 
segons els seus gustos musicals (24). Gràcies els resultats obtinguts per Gasenzer E et al en el 
seu estudi, en el qual verificaven l'eficàcia de la música de Mozart i Beethoven, es va provar 
que cap pacient va informar una millora de sentiments després d'escoltar a tals autors (94) . 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Atiwannapat%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27261995
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197455612001037#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197455616301678#!
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Aquest estudi va ser recolzat per Verrusio et al el 2015  (95) i Xing et al (96). Alguns estudis es 
decanten per l'escolta de gèneres de música autosuficients que són únicament instrumentals i 
lents (22)(69)(78), com la música xinesa o japonesa (81). D'altres comparen els efectes dels 
diferents gèneres. L'estudi de Clements-Cortés A, va suggerir que la música clàssica té efectes 
més alts sobre la reducció de l'estrès en comparació amb la música no clàssica com el rock o el 
heavy metal (60). Els sons naturals com el so de les aus poden oferir beneficis que 
contribueixen a un sentiment positiu, una restauració percebuda de l'atenció i la recuperació 
de l'estrès (97). 
 
Els terapeutes, però, van assenyalar el valor de permetre que els joves amb malaltia mental 
s'expressessin a través de la seva música preferida, ja que en un estudi va haver-hi indicis que 
aquesta llibertat podia provocar possibles comportaments problemàtics segons les 
preferències musicals (98). Garrido S  et al va mostrar que les persones deprimides s'inclinaven 
a utilitzar música per donar suport a la reflexió en comptes de processar amb èxit dites 
experiències amb més probabilitat d'aïllar-se de les seves xarxes (99).  
 
L'atractiu de la música trista 
 
No obstant, tot i que sembla ser que la música alegre seria la més indicada, hi ha evidència que 
no sempre és així (100). S'ha indicat que la música trista s'escolta amb més freqüència en un 
estat d'ànim trist i una situació negativa (24). En general, es prefereix sentir emocions positives 
en comptes d'emocions negatives. Tot i així, la tristesa és un predictor més fort que la felicitat 
de voler escoltar música trista, com un mitjà per afrontar la tristesa i els estats afectius 
adversos negatius i fer-ho amb eficàcia (101).  A més, aquestes experiències solen descriure's 
plaents (102).  
 
L'individu simula una experiència real de tristesa i les respostes fisiològiques i hormonals 
només es diferencien de la pèrdua real en termes d'intensitat. Quan aquest còctel de resposta 
endocrina funcional s'allibera sense una pèrdua del món real, es planteja l'hipòtesi que es 
condueixi a experiències de confort i consol, i en altres paraules, al plaer (102). La música trista 
pot ser especialment útil quan les persones experimenten esdeveniments de vida negatius, ja 
que permet l'expressió, la identificació i la comprensió de la situació que pot ajudar al consol, a 
la reflexió i l'acceptació de fer front (88).  
 
No obstant això, la relació de l'oient amb la música té un paper addicional en la determinació 
de la profunditat de la tristesa o la felicitat que es sent en escoltar-la (88). Els mecanismes 
principals a través dels quals la música trista evoca tristesa es creu que implica l'empatia i el 
contagi emocional. Aquells qui tenen una major capacitat per participar i empatitzar amb les 
experiències dels altres també ho fan en el context de l'escolta musical, i també semblen 
gaudir més de l'experiència (102). 
 
Van den Tol A, et al trobaren una correlació entre l'escolta de música trista amb l'acceptació 
d'una situació negativa i les emocions negatives associades a aquesta (103). Tanmateix, encara 
que alguns estudis suggereixen que la validació de les emocions tristes a través de la música 
trista és adaptable, altres investigacions suggereixen que és menys adaptativa. Per exemple, 
també pot produir l'alliberament de la ira o la tristesa. Segons Annemieke J l'escolta musical 
trista com una forma adaptativa de fer front certes situacions, pot ser més adequada per les 
persones psicològicament sanes, ja que també són més propenses a aplicar unes estratègies 
d'afrontament sanes (104).   
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clements-Cort%C3%A9s%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25986297
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Així doncs, la música trista juga un paper especialment important a les persones que 
experimenten una situació negativa i han de fer front a la tristesa i a la gent que pateix 
depressió o ansietat.  
En definitiva, parlar de gèneres musicals més relaxants que altres és innecessari. L'experiència 
musical és única per a cada ésser humà i els efectes ansiolítics estaran determinats pels gustos 
i inclinacions individuals (105)(106)(107).  
 

2.3.6. Musicoteràpia en l'àmbit sanitari 
 
En l'àmbit mèdic la MT pot ajudar en el diagnòstic, tractament, comunicació (verbal i no 
verbal) i prevenció (52). L'aplicació de la música en el context de l'atenció sanitària sembla 
prometedora com a tractament complementari per promoure la comoditat i augmentar la 
satisfacció ambiental en l'àmbit sanitari (108).  

 
2.3.6.1.  Musicoteràpia en la promoció de la salut 

 
En la societat contemporània, la música és utilitzada per promoure el manteniment de la salut 
i el benestar en entorns clínics i no clínics. Gaudeix de la propietat de reduir l'estrès i l'ansietat 
en individus sans (22)(54)(86). Per tant, no només cerca efectes terapèutics, sinó també de 
promoció de la salut i d'augment de la qualitat de vida (71)(89). Aquesta podria representar un 
mitjà important de manteniment de benestar per a aquells que la practiquen rutinàriament 
(84).  
 
Pel que fa al món dels nens, la música és un mitjà idoni globalitzador del desenvolupament a 
nivell físic, emocional i social, és a dir, és la seva banda sonora durant aquest intens període de 
desenvolupament (14).  
Respecte l'adolescència és un període de transició, en què la situació entre un individu i el seu 
entorn social canvien constantment (54). La intervenció musicoterapèutica és una via per 
arribar al nucli de la problemàtica adolescent i exposar les eines d'autogestió i autoregulació 
dins del seu desenvolupament com a persones. L'estudi de Mora P i Pérez M, revalida 
l'afirmació anterior. El seu fruit va ser l'experiència d'una modificació de la conducta, de 
l'autoconfiança, empatia, autoestima i de les habilitats socials dels participants (109).  
 
L'efecte de la música, no tant sols és efectiu en el desenvolupament dels nens i adolescents. 
Aquest és només un exemple dels beneficis produïts per la múisica dins l'àmbit de la promoció 
de la salut i el benestar. Altres recerques existents també valoren la seva repercussió en 
diferents circumstàncies. És el cas de l'estudi descriptiu de Puig Llobet M i Lluch Canut T, en 
què s'avaluava l'eficàcia de la intervenció infermera de la musicoteràpia a la població sana com 
a preventiva en la promoció de la salut. Els resultats van estar satisfactoris i la major part dels 
participants van assegurar l'influència que aquesta havia tingut en el seu estat d'ànim (71). 
Per altra banda, el 85% de pacients sotmesos a cirurgia i anestèsia general experimenten 
ansietat preoperatòria. Aquesta pot afectar a la qualitat de la seva recuperació postoperatòria.  
La investigació de McClurkin S i Smith C, va demostrar que els enfocaments no farmacològics 
com la música són beneficiosos per al benestar general del pacient preoperatori (78)(108).  
 
Per últim, destacar que en certes situacions de la vida quotidiana de l'ésser humà, se'ns 
presenten reptes, que ens produeixen estrés, i els quals hem d'afrontar i superar. Tot i així, són 
situacions en les que és normal tenir aquesta sensació. En són clars exemples les dificultats per 
les quals han de passar els estudiants. Ince S i Çevik K van analitzar la utilització de la música en 
aquest àmbit i confirma que la MT fou eficaç (59). 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ince%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28214664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%87evik%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28214664
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2.3.6.2. Musicoteràpia i malaltia 
 
L'impacte de la MT com a intervenció terapèutica s'ha avaluat en nombroses unitats 
hospitalàries, no només per valorar la seva efectivitat sobre l'ansietat sinó també sobre moltes 
altres variables i trastorns (53). 
 
Per una banda, l'estudi de Pohl P et al, demostra que les intervencions musicals milloren la 
funció motora, la parla, la velocitat de la marxa i els símptomes emocionals en pacients amb 
malaltia de Pàrkinson (82), així com també pot produir un increment de la coordinació motora 
en pacients amb aquesta patologia (65). També redueix parcialment el déficit cognoscitiu, els 
trastorns agressius de comportament amb una conseqüent cooperació en les intervencions 
infermeres i augmenta els processos de memòria autobiogràfica en ancians amb demència 
(23)(65)(110)(111). És particularment beneficiosa per a persones amb Alzheimer (63)(14). Per 
altra banda, la MT pot ser beneficiosa per millorar la sincronització de la funcionalitat del 
membre superior després de l'accident cerebrovascular i en la comunicació en els pacients 
amb afàsia (112).  
 
Encara que l'evidència és limitada, s'ha descobert que en pacients amb malaltia crònica pot 
contribuir a millorar o mantenir la qualitat de vida (86). N'és un exemple l'estudi americà 
realitzat el 2013 en què s'investigà l'intervenció musical com a tractament de la fibromiàlgia. 
Aquest demostra l'efectivitat de la música per reduir la intensitat del dolor i altres símptomes 
(113).  
 
Per altra part, les dones estan més exposades a malalties psiquiàtriques durant el període 
postnatal. Lee va investigar els seus efectes en el postpart i va concloure que escoltar música 
durant el treball de part té un impacte positiu en el benestar maternal (114). 
 
Com ja s'ha esmentat en diverses ocasions la música és també eficaç contra diferents tipus de 
dolors. Dumbar M et al va concloure que eleva el llindar de dolor amb l'alliberament de 
endorfines i efectes positius (115). De la mateixa manera, el Departament de Salut del Regne 
Unit també ha destacat l'impacte positiu de la música en termes de dolor (116), així com 
també ho han fet una gran diversitat d'estudis (108)(117). Un dels dolors més comuns que 
s'intenta tractar és el dolor del pacient oncòleg (32)(52)(118).  El càncer és una malaltia que 
provoca canvis en la qualitat de vida, provocant depressió i ansietat, que poden influir en el 
control de les seves pròpies vides i el tractament. L'estudi realitzat el 2016 per Jasem M et al, 
va confirmar una reducció significativa del dolor i d'ansietat, i com a conseqüència una millora 
en la  qualitat de vida (66).   
 
La intervencó no farmacològica com és la música és també efectiva per reduir l'ansietat i 
l'administració de medicació dels malalts crítics amb ventilació mecànica. La música és un 
distractor potent que pot alterar els nivells percebuts d'ansietat ocupant els canals d'atenció 
del cervell amb estímuls auditius en lloc d'estímuls ambientals estressants. La cerca de Chlan 
LL et al, donà lloc a una major reducció de l'ansietat, de la freqüència i intensitat de sedació 
(119). A més, l'estudi de Araújo T et al,  va informar que quan s'escoltava música els pacients 
no tenien tanta sensació de soledat (79).  
 
Mitjançant la reducció dels nivells de soroll a la UCI neonatal, l'estabilitat fisiològica dels 
nounats malalts millora i, sobretot, promou el desenvolupament del cervell infantil. Es redueix 
la durada i la freqüència del plor, la freqüència cardíaca i la velocitat de respiració (120). El 
mateix ocòrre amb el so de l'hospitalització, el qual pot afectar el tractament i impedir la taxa 
de recuperació (108).  Els estudis han mesurat els beneficis potencials de la música en entorns 
hospitalaris (121). 
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La MT també pot tenir un paper rellevant en les cures pal·liatives (26)(73)(108).  L'objectiu 
principal és proporcionar experiències per millorar la qualitat de vida de l'individu, alleugerir 
els símptomes, oferir suport i confort, conèixer les necessitats espirituals de l'individu i abordar 
les psicològiques (122). Un estudi de l'any 2015 a Estats Units va demostrar com afecta la MT 
segons la localització del pacient en aquest context, obtenint millors efectes aquelles que 
reben atenció a la llar (123). 
 
També és eficient amb la família i els cuidadors del pacient (81).  
 

2.3.6.3. Musicoteràpia i salut mental 
 
Es reconeix la MT en l'enfocament de la recuperació de la salut mental (71)(72)(90). En primer 
lloc, pot comportar una major disminució de la simptomatologia obsessiva en pacients amb 
trastorn obsessiu-compulsiu (TOC) (124). En segon lloc, l'esquizofrènia afecta negativament 
l'afecte, el pensament, les percepcions, els comportaments i les relacions socials dels individus 
(125). La MT també ha agregat l'atenció als pacients amb esquizofrènia a millorar l'estat 

general, el funcionament social, les al·lucinacions auditives, la depressió i ansietat (126). A 
més, els pot fer sentir més vitals, elevats, alegres, esperançats, motivats i pot ajudar en la 
recuperació de l'autoidentitat (125). 
 
Els  nens amb trastorn de l'espectre autista són també un possible àmbit de la MT 
(53)(116)(127). En aquest cas, la MT pot facilitar l'expressió personal i el desenvolupament 
cognitiu, promoure l'autoeficàcia i la confiança, i millorar la idoneïtat del processament 
sensorial, la coordinació motora, l'alliberament emocional, desenvolupar habilitats de 
comunicació i la capacitat d'interacció social (128).   
 
El trastorn per estrès posttraumàtic és una resposta psicopatològica reactiva a un 
esdeveniment traumàtic que implica sentiments de soledat i aïllament de la societat, 
memòries traumàtiques intrusives, esclats d'enuig i sentiments d'impotència. En aquest cas, la 
MT pot reduir els símptomes i augmentar la unió, la pertinença, la connectivitat i la intimitat, 
així com l'accés intencionat als records traumàtics, facilitant la sortida de ràbia i recuperant 
l'autocontrol (85).  
 
També s'ha explorat el paper de la MT en la dependència de substàncies i els trastorns d'abús i 
ha resultat que és una teràpia adjuvant útil (53)(74).  
 
Diversos estudis han estudiat i confirmat els efectes de la música sobre l'estat d'ànim i els 
canvis emocionals. La música contribueix a tornar a connectar el pacient amb el seu entorn 
(10)(32)(59)(66)(117)(129). Els agents farmacològics típics en el seu tractament no sempre són 
eficaços. No obstant, la música produeix un efecte ansiolític, reduint els nivells d'ansietat 
(37)(130). La MT és beneficiosa també per la depressió, que sovint és una comorbiditat de 
l'ansietat o viceversa. La depressió i l'ansietat s'associen amb resultats negatius com el mal 
funcionament en activitats de la vida quotidiana i la qualitat de vida deficient, augment del risc 
d'ingrés a l'hospital i una major mortalitat (131).  
 
Els vincles entre la música i els símptomes del trastorn de l'estat d'ànim i ansietat són més 
significatius entre les noies, ja que podrien fer més ús de l'escolta musical com un intent de fer 
front els seus símptomes (54).  
 
La contribució de l'escolta musical a millorar l'estat d'ànim negatiu, succeeix a través de 
mecanismes com la distracció (126)(132).  
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Tot i que la música posseix la capacitat de despertar les emocions més profundes de l'ésser 
humà,  l'ús de la música com a eina per a la millora de l'ànim i el seu enfrontament està 
especialment present entre aquelles persones que sovint escolten música, que troben la  
música important i aquells que reaccionen emocionalment amb facilitat (88).  
 
La MT és percebuda en aquesta classe de pacients com un refugi on aconsegueixen treure's de 
la ment les preocupacions, un entorn que permet experiències de llibertat i pau, o almenys a 
certa distància de la seva lluita quotidiana. Paradoxalment, sovint es pot viure com un descans. 
La música ofereix una forma senzilla i elegant de tractar l'anhedonia, la pèrdua de plaer en les 
activitats diàries. En una situació de vida descrita com a plena d'obstacles, davant les 
amenaces a la salut mental i el dolor, la música connecta amb una esperança amplificada per a 
un futur millor. La música pot commoure una persona i ajudar-la a desplaçar-se del caos 
(14)(32)(125).  
 
Usant la música com a eina terapèutica, la infermera psiquiàtrica pot facilitar resultats positius 
per al pacient. La capacitat única de la música per generar l'alliberament emocional, ajudar els 
individus a controlar l'ansietat o per aconseguir estats emocionals particulars, es sol deure a 
experiències de la vida personal. Per tant, la música és individualista i no es pot sistematitzar 
(14).  
Destaca l'estudi de Flores E et al durant l'any 2015. L'aplicació de MT en aquest va ser efectiva, 
ja que va reduir significativament el nivell d'ansietat en pacients diagnosticats amb TAG que 
rebien al mateix temps tractament farmacològic (32).  
 
Actualment, estan sent desenvolupats nous instruments musicals electrònics perquè les 
persones sense formació musical, sense coneixement en la lectura de partitures, o fins i tot, 
persones amb discapacitats neurològiques, motores i cognitives puguin gaudir de la música de 
la mateixa manera en què ho farien d'altres. N'és un exemple l'anomenat Cyber Musical 
Instrument with Score (Cymis). Amb aquest, és possible "realitzar" música mitjançant 
moviments corporals, sense la necessitat d'instruments.  Cymis elimina les barreres tècniques 
associades a tocar un instrument musical (128). 

 
2.4. INTERVENCIÓ INFERMERA 

  
Les TA han estat introduides molt recentment en el nostre sisteme sanitari, però la realitat és 
que han format part de l'infermeria des dels seus inicis. En els últims anys, moltes infermeres 
han adoptat TA utilitzant-les de forma complementària per ajudar als seus pacients.  
Altrament, la OMS considera a la infermeria com l'agent rellevant per la obtenció de "Salut per 
a tots" i prega que els professionals facin ús de tots els recursos que tinguin al seu abast, ja que 
reconeix la importància de les TA a la comunitat. 
L'infermeria, com a ciència centrada en la persona, té un sòlid compromís amb la societat i ha 
de donar resposta a les necessitats, afavorint la llibertat d'elecció. D'aquesta manera, 
infermeria ha de poseeir certs coneixements sobre qualsevol tipus de tractament, ja sigui de 
medicina tradicional o de tècniques complementàries (TC) (13).  
 
Per tractar la relació entre les TC i la infermeria es pot començar a parlar de Notes on Nursing, 
on Florence Nightingale destaca la importància de la seva Teoria de l'Entorn. Va mostrar la 
seva preocupació per la higiene, tant personal com ambiental, i a finals del segle XIX va 
descriure la importància de factors com la il·luminació, la ventilació o el soroll en la salut i va 
exposar la seva convicció que una correcta manipulació de l'ambient i les seves condicions 
podia servir per prevenir i tractar malalties (133). Des de llavors, les TC i la seva filosofia han 
format part de la professió infermera (13).   
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Per altra banda, la música s'utilitza com a recurs en l'atenció humana des de l'antiguitat. En 
infermeria, com ja s'ha mencionat, es té com a referència històrica a Florence Nightingale 
(134), la qual la va utilitzar com a part de les cures que va prestar als soldats a la guerra de 
Crimea (4)(68). Nightingale descriu com les infermeres feien servir la veu i la melodia amb 
flautes per provocar efectes beneficiosos en els soldats. Aquests van tenir respostes positives. 
Així doncs, Florence Nightingale, va reconèixer l'ús de la música com a complement al 
tractament mèdic (79). En els temps moderns, en el període posterior a la Segona Guerra 
Mundial es va observar que s'utilitzava la música com a complement de la teràpia estàndard 
per a accelerar la recuperació de soldats ferits o discapacitats durant la mateixa (57). 
 
Tot i els esforços, no va ser fins a partir de la dècada dels quaranta del segle XX, en què els 
estudis científics no van fer referència a la música com a recurs terapèutic. Finalment, la North 
American Nursing Diagnosis Association (NANDA) va introduir diagnòstics d'infermeria 
relacionats directement amb les teràpies complementàries, així com les intervencions 
infermeres dins la Nursing Interventions Classification (NIC) (13). Així, dins la disciplina 
infermera, la Teràpia Musical (4400), està inclosa com una intervenció infermera en la 
taxonomia NIC, en la que es defineix com " la utilització de la música per ajudar a un canvi 
específic de conductes, sentiments o a nivell fisiològic" (70)(71).  
 
L'actual concepció multidimensional de la salut requereix un abordatge multidisciplinar i 
justifica la contribució de la MT com una disciplina recent. Les cures infermeres, enteses com a 
processos integrals, holístics i individuals poden enriquir-se amb les aportacions d'aquesta 
disciplina (70)(131). 
 
L'absència de professionals infermers graduats amb formació en aquest àmbit i en 
competències per aplicar-les, pot repercutir en el tractament i assessorament del pacient. Per 
tant, és important que les infermeres desenvolupin habilitats per utilitzar aquesta tècnica, 
considerant que no és un coneixement propi, sinó que té la possibilitat d'aplicació en equip 
amb altres disciplines.  Així com també seria necessari reflexionar i revisar els plans d'estudis 
del Grau en Infermeria per prendre consciència de la importància de les TC en la formació 
infermera i la seva implentació com assignatura, generant així professionals d'infermeria 
competents en la cura integral de la població (78). L'ús d'aquesta teràpia per personal que no 
té una formació en infermeria o formació musical en profunditat és preocupant, ja que entra 
en conflicte amb el paradigma d'infermeria d'atenció centrada en la persona i en la seguretat 
de la mateixa (64).  
Les infermeres poden utilitzar la música com a eina de gran abast, de manera simple, rendible i 
terapèutica, però tot això dins l'àmbit de les Intervencions d'Infermeria (68)(69).  Cal treballar 
els límits de la incorporació infermera en aquest àmbit, tenint en compte els límits disciplinaris 
entre el camp del coneixement de la infermeria i la teràpia musical (13).  
 
Per altra banda, l'ansietat és un problema de competència infermera, el qual ha de ser tractat 
mitjançant intervencions infermeres, entre elles, la MT (131).  
 
L'atenció de les infermeres implica una relació persona a persona i aquesta ha de ser tractada 
com a única. Una bona atenció d'infermeria es defineix com la manera d'estar present al costat 
de l'usuari durant la realització d'activitats d'infermeria. La interacció entre infermera i 
persona pot ser un recurs per prevenir i disminuir la depressió i l'ansietat. L'estudi de Lai HL et 
al, va comparar per una banda, l'intervenció musical amb la presència d'infermeria, i per 
l'altra, amb la seva absència. Tots els participants van informar que preferien la MT amb la 
presència del personal infermer (131).  
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Finalment, cal tenir en compte que els professionals d'infermeria són uns dels més afectats per 
l'ansietat, sobretot aquells especialitzats en l'àrea de crítics, oncologia i cures pal·liatives.  A 
més, una de les àreas infermeres més afectades també és l'infermera de salut mental, ja que 
ha de resistir circumstàncies on hi ha predomini de conductes agressives, hostils, depressives i 
suicides, la qual cosa influeix negativament en la salut mental dels equips. Així doncs la MT 
també seria aplicable al tractament de l'ansietat en personal d'infermeria psiquiàtrica, atès 
que no únicament millora l'ansietat, sinó que, secundari a això, dóna un augment en 
l'acompliment, productivitat i en les relacions humanes, la qual cosa es veuria reflectit en 
l'atenció que es brinda a l'usuari i en la disminució de costos per a la institució (30). 
 
En conclusió, els professionals, especialment infermeres, haurien de treballar per incorporar la 
MT en l'atenció rutinària dels pacients i en models de tractament per promoure el benestar. A 
través de la MT, es diu que les necessitats holístiques dels pacients es compleixen a través de 
'l'art de cuidar' (108). La infermera especialista en Salut Mental es troba davant la possibilitat 
d'augmentar els coneixements existents per contribuir a la millora d'una població creixent que 
demana cures basades en la millor evidència i proporcionades per professionals (11). Així que 
la MT no pot ser considerada una teràpia accessòria per part de las infermeres, sinó com un 
recurs fonamental, com un llenguatge insustituible per facilitar experiències de salut-malaltia, 
perquè la música, pot ser una nova forma de cuidar (70).   
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4. OBJECTIUS I HIPÒTESIS 
 
4.1. OBJECTIUS 

 
Objectiu general:  
 
Avaluar l'eficàcia de la musicoteràpia com a teràpia complementària en el tractament del TAG. 
 
Objectius específics: 
 
-Valorar l'efecte de la musicoteràpia en el canvi de l'estat d'anim d'un individu, així com en la 
seva autoestima.  
 
-Investigar la repercussió en la qualitat del son d'una intervenció de musicoteràpia.  
 
-Mesurar l'impacte de la musicoteràpia en la qualitat de vida d'una persona. 

4.2. HIPÒTESIS 
 
La musicoteràpia com a intervenció infermera és efectiva en el tractament complementari  en 
la reducció de l'ansietat entre d'altres símptomes relacionats amb l'estat d'ànim presents al 
trastorn d'ansietat generalitzada. 
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5. METODOLOGIA  
 
5.1. DISSENY 

 
Estudi analític quasi experimental i prospectiu.  
 

 5.2. ÀMBIT D'ESTUDI 
 

El pertinent estudi es durà a terme al Centre de Salut Mental (CSM) del Gironès. 
 

5.3. POBLACIÓ D'ESTUDI 
 

La població d'estudi estarà formada per aquelles persones ateses al CSM del Gironès, i 
diagnosticades segons els criteris del DSM-V de TAG. 
  

5.4. MOSTRA 
 
Es seleccionaran individus als quals es tingui fàcil accés, incloent a tots aquells que compleixin 
els criteris d'inclusió i exclusió i que conformin una mostra significativa i suficient per dur a 
terme la intervenció. 
S'escullirà una mostra  de 30 persones. Els 30 individus seran distribuits en 2 grups, en grup A i   
en grup B. Per tant, la mida de la mostra que s'obtindrà serà de n=30, on el grup A (n = 15) i el 
grup B (n = 15) seran seleccionats mitjançant un mostreig per conveniència. 

 
5.5. CRITERIS D'INCLUSIÓ  

 
o Persones majors d'edat, de fins a 70 anys, que acceptin participar voluntàriament en 

l'estudi i que signin el consentiment informat. 
 

o Diagnòstic clínic pel DSM-V de TAG d'un mínim d'un any  
 

o Símptomes ansiosos persistents tot i tractament estàndard (farmacològic i/o 
psicoterapèutic, entre d'altres) durant un mínim d'un any.  

 
o Adhesió al tractament habitual. 

 
o Els participants presenten sistemes auditius i locomotors sans amb agudesa auditiva 

preservada per proves clíniques preliminars.  
 

o Capacitat de parla i comprensió mantinguda en llengua catalana i castellana. 
 

o Contracte de compromís firmat per l'individu. Aquest es responsabilitzarà a assistir a 
les sessions programades amb anterioritat. 

 
5.6. CRITERIS D'EXCLUSIÓ 

 
o Menors d'edat i majors de 70 anys. 

 
o Persones amb abús habitual de substàncies tòxiques (alcohol, drogues, etc.). 

 
o Individus amb problemes auditius. 
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o Formació musical prèvia. 
 

o Comorboditat d'altres trastorns somàtics i/o psiquiàtrics. 
 

o Persones que no són capaces de comunicar-se. 
 

o Persones amb la incapacitat de comprensió, llegir o escriure en la llengua autonòmica 
i/o nacional.  

 
5.7. VARIABLES D'ESTUDI 

 
5.7.1. Variables sociodemogràfiques i socioeconòmiques 

 
 Edat (quantitativa): temps transcorregut a partir del naixement d'un individu (en anys). 

 
 Sexe (qualitativa): condició orgànica que distingeix l'home de la dona (dona o home).  

 
 Estat civil (qualitativa): Situació de les persones determinada per les seves relacions de 

família, provinents del matrimoni o del parentiu (solter, en parella, casat, divorciat, 
viudo). 
 

 Situació laboral (qualitativa): situació o element vinculat d'una o altra manera amb el 
treball, entès aquest últim com qualsevol activitat física o intel·lectual que rep algun 
tipus de suport o remuneració en el marc d'una activitat o institució d'índole social 
(actiu, aturat, jubilat, discapacitat). 

 
5.7.2. Variables clíniques 

 
 Ansietat (qualitativa): estat emocional transitori i fluctuant en el temps, que es 

caracteritza per sentiments subjectius conscientment percebuts, de tensió, aprensió, 
por i pensaments negatius (ansietat greu, moderada, lleu o abscència d'aquesta). El 
nivell d'ansietat serà avaluat mitjançant The State-Trait Anxiety Inventory (STAI). 
 

 Tractament actual (qualitativa): conjunt d'actuacions mèdiques i sanitàries que es 
realitzen amb l'objectiu de prevenir, alleugerir o curar una malaltia, un trastorn o una 
lesió (tractament farmacològic, psicoterapèutic o ambdós). 
 

 Estat d'ànim (qualitativa): estat psicològic que reflecteix les vivències. Mesurat amb el 
suport de l'Escala de Valoració de l'Estat d'Ànim (EVEA). 
 

 Son (qualitativa): s'avaluaran quatre aspectes; la facilitat de conciliació, la qualitat 
percebuda del son, la facilitat de despertar del son i la funció diürna. Els aspectes del 
somni descrits anteriorment seran mesurats mitjançant l'escala Oviedo. 
 

 Autoestima (qualitativa): confiança en les pròpies habilitats i valors, així com el 
respecte per si mateix (autoestima elevada, mitja o baixa). S'ha indicat l'Escala 
Rosenberg com a eina més apropiada en l'estimació de l'autoestima dels participants 
avaluats. 

 
 Qualitat de vida (qualitativa): mesura la diferència, durant un període de temps 

determinat, d'entre les esperances i expectatives de l'individu i les experiències actuals 
d'aquest. La qualitat de vida només pot ser descrita per l'individu i ha de tenir en 
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compte molts aspectes de la vida. El qüestionari World Health Organization Quality-of-
Life (WHOQOL)-BREF serà aplicat per la obtenció de la mesura de la qualitat de vida 
dels individus partícips del pertinent estudi. 

 
5.8. INSTRUMENTS  

 
Per a la realització de l'estudi es precisarà la utilització dels següents instruments 
(Veure Annexes): 

5.8.1. The State-Trait Anxiety Inventory (STAI), de Spielberger1 
 
S'emprarà l'Inventari d'Ansietat Estat-Tret, per l'avaluació del nivell d'ansietat del 
participant.  
Aquesta és una escala de mesurament de l'ansietat que consta de 2 parts, l'ansietat-
tret i l'ansietat-estat, cadascuna de les quals consta de 20 afirmacions perquè els 
subjectes descriguin com es senten. L'ansietat-estat es refereix a un estat emocional 
transitori, és a dir, és el nivell d'ansietat en un moment concret en funció d'una 
situació concreta i no de trets de personalitat del subjecte, pot variar amb el temps i 
fluctuar en intensitat. L'ansietat-tret es relaciona amb la susceptibilitat individual per 
percebre una gamma més àmplia de situacions com amenaçadores i respondre d'una 
manera ansiosa, per tant, es refereix  a l'ansietat experimentada en general. 
 
L'instrument consta de 40 declaracions auto-descriptives davant les quals l'individu 
respon en una escala d'intensitat de quatre punts avaluades per l'escala Likert de la 
següent manera: 0 (mai); 1 (a vegades); 2 (bastant); 3 (gairebé sempre). El total de 
cada escala varia de 0 a 60 punts, on una puntuació de 0 indica l'absència d'ansietat i 
una puntuació de 60 indica el nivell d'ansietat més elevat.  
 
Les preguntes es centren en els sentiments d'aprensió, tensió, nerviosisme i 
preocupació de l'individu.  
 
5.8.2. Escala de valoració de l'estat d'ànim (EVEA)2 
 
La EVEA, utilitzada per mesurar estats d'ànim, consta de 16 ítems, cadascun compost 
per una escala gràfica de tipus Likert de 11 punts, acompanyades per les paraules "res" 
(0) i "molt" (10).  
Totes les frases comencen amb les paraules "em sento" i continuen amb un adjectiu 
que representa un estat d'ànim (p. ex. "em sento trist", "em sento alegre"). L'escala 
pretén avaluar quatre estats d'ànim: ansietat, ira-hostilitat, tristesa-depressió i alegria. 
Cada un d'ells ve representat per quatre ítems que constitueixen una subescala, 
orientats tots en la mateixa direcció. 
 
Cada ítem es valora de 0 a 10 punts, després es suma directament la puntuació dels 
quatre adjectius corresponents a cada subescala i es divideix la suma per 4, s'obtenen 

                                                             
1 Spielberg CD, Gorsuch RL, Lushene RE. Cuestionario de Ansiedad Estado/Rasgo. Madrid: TEA. 
1982. 

 
2 Sanz, J. Un instrumento para evaluar la eficacia de los procedimientos de inducción de estado 
de ánimo: “La Escala de Valoración del Estado de Ánimo” (EVEA). Análisis y Modificación de 
Conducta. 2001; 27: 71-110. 
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4 puntuacions entre 0 i 10 que quantifiquen els 4 estats d'ànim anteriorment 
anomenats de la persona avaluada en el moment en què s'administra l'instrument.  
Una puntuació més alta en les subescales de la EVEA indica, respectivament, un major 
nivell de tristesa-depressió, ansietat, ira-hostilitat o alegria. 
 
5.8.3. Qüestionari d'Oviedo del Son3 
 
Es tracta d'un qüestionari heteroadministrat amb 15 ítems, 13 d'ells s'agrupen en 3 
subescales: satisfacció subjectiva del son, insomni i hipersòmnia. Els 2 ítems restants 
proporcionen informació sobre l'ús d'ajuda per dormir o la presència de fenòmens 
adversos durant el son. Cada ítem es puntua d'1 a 5, excepte l'ítem 1 que es numera 
de l'1 al 7. 
La subescala d'insomni oscil·la entre 9 i 45, on una major puntuació equival a una 
major gravetat d'insomni. 
 
5.8.4. Escala Rosenberg4 
 
L'autoestima serà mesurada utilitzant l'escala de Rosenberg, la qual és 
autoadministrada i té per objecte avaluar el sentiment de satisfacció que la persona té 
de sí mateixa. L'escala consta de 10 ítems, dels quals cinc estan enunciats de forma 
positiva i cinc de forma negativa.  
Dels ítems 1 al 5, les respostes A a D es puntuen de 4 a 1. Dels ítems 6 al 10, les 
respostes A a D es puntuen d'1 a 4. Si la obtenció de la puntuació final és d'entre 30 i 
40 s'indica una autoestima elevada, considerada com a normal.  Una puntuació de 26 a 
29 indica autoestima moderada, la qual cosa significa l'absència de problemes greus 
relacionats amb l'autoestima, però aquesta hauria d'intentar millorar-se. Per últim, 
davant d'una xifra inferior a 25, l'autoestima és baixa, així doncs hi ha problemes 
significatius d'autoestima. 
 
5.8.5. El WHOQOL-BREF: World Health Organization Quality-of-Life (WHOQOL)5 
 
Instrument genèric derivat del WHOQOL-100. Autoadministrada, es centra en la 
qualitat de vida percebuda per la persona, aportant un perfil de la mateixa i donant 
una puntuació global de les àrees i facetes que la componen. Va ser dissenyat per a ser 
usat tant en població general com en pacients. 
Conté 26 preguntes, dues d'elles són globals sobre la qualitat de vida i la salut general. 
Les 24 restants generen un perfil de qualitat de 4 dimensions: salut física, salut 
psicològica, relacions socials i ambient. 
Cada dimensió o domini és puntuat de forma independent. No hi ha punts de tall 
proposats. Quant més gran sigui la puntuació en cada domini, major és el perfil de 
qualitat de vida de la persona avaluada.  
 
5.9. PROCEDIMENT 
 

Primerament, el projecte serà entregat al Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) per a la seva 
adequada aprovació. Seguidament, es prendrà el primer contacte amb la direcció del CSM que 

                                                             
3 Bobes García J, González G, Portilla MP, Saíz Martínez PA, Bascarán Fernández MT, Iglesias Álvarez C, et 
al. Propiedades psicométricas del cuestionario Oviedo de sueño. Psicothema. 2000;12(1):107-12. 
4 Atienza FL, Moreno Y, Balaqguer I. Análisis de la dimensionalidad de la Escala de Autoestima de 
Rosenberg en una muestra de adolescntes valencianos. Rev Psicol. 2000; 12(2):29-42. 
5 Carrasco L. Versión española del WHOQOL. Madrid: Ergón. 1998. 
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conformarà l'àmbit d'estudi, i tot seguit s'informarà sobre la proposta d'intervenció a realitzar 
dins al mateix centre. La intervenció (Veure Annexes) oferirà als participants un total de 8 
sessions, a més de l'atenció estàndard. Les sessions, les quals seran idèntiques en ambdós 
grups (A i B),  es donaran a terme una vegada per setmana,  cada una d'elles gaudirà d'una 
durada de 60 minuts, durant un període de dos mesos; d'octube a novembre de l'any 2018. El 
grup A es citarà cada dimecres a les 18h, mentre's que el grup B ho farà els dijous seguint el 
mateix horari. Les 8 sessions es desenvoluparan a una aula habilitada; tranquil·la, a una 
temperatura ambient, i amb la lluminositat adequada a l'exercici a realitzar en cada sessió. 
Durant la intervenció, es demanarà als participants que apaguin els seus telèfons mòbils, 
mentre que els estímuls externs a l'habitació on es realitzarà la intervenció es minimitzaran en 
la mesura del possible. Les portes romandran tancades. 
 
La intervenció de MT serà proporcionada per un terapeuta certificat com a membre 
professional individual per la Federació Mundial de Musicoteràpia o per un professional de la 
salut amb formació a nivell de màster en MT. 
Les sessions es portaran a cap dins d'un marc terapèutic estructurat, on es formarà una 
interacció musical entre el terapeuta i els membres del grup. 
 
Abans d'iniciar la primera sessió, es demanarà als individus partícips que contribueixin a 
produir una recopilació de 2-3 peces musicals, incloent influències musicals sonores en 
diferents etapes del desenvolupament que tinguin un significat personal i els seus hàbits 
musicals actuals. Aquesta informació serà determinant per seleccionar la música que 
s'utilitzarà posteriorment durant les sessions. 
 
La intervenció es durà a terme en dues modalitats: receptiva i activa. L'aplicació de música 
receptiva s'entén al pertinent estudi, com la utilització de música preregistrada, en la qual 
l'usuari no participa activament en la seva creació i el terapeuta no hi manté comunicació 
verbal ni interacció. L'ús d'experiències receptives ha estat facilitada per les tecnologies de la 
modernitat. La música es presentarà a través d'auriculars Sony MDR-EX110LP a un nivell 
d'escolta còmode, sense excedir els 60-80dB. 
 
L'investigador convidarà als participants a prendre decisions personals com és la postura 
corporal per a asseure's, o la decisió de mantenir els ulls tancats o oberts.  
 
L'elecció musical serà també responsabilitat del propi participant, el qual podrà elegir d'entre 
una gran selecció a la biblioteca musical preparada per l'equip investigador i d'entre tot el 
registre de cançons seleccionades pel conjunt de participants. D'aquesta manera, es 
potenciarà l'autonomia dels subjectes i l'enfortiment dels vincles entre els mateixos. Aquest 
fet també  produirà una gran quantitat d'entusiasme i dedicació a la seva tasca de descriure les 
seves opinions, records, etc. Així doncs, aquesta elecció musical lliure es podria concebre com 
una eina interactiva i dialèctica, un mitjà per compartir experiències i un mitjà per representar 
els estats passats i actuals de salut i de benestar dels participants. 
El gran registre musical estarà compost per una gran diversitat de gèneres i peces; 
intrumental, lírica; popular, folklòrica, rock, clàssica, etc.  
 
Per altra banda, l'aplicació activa implicarà la participació tant del terapeuta com de la persona 
en la creació de la música. Aquesta tècnica permetrà l'expressió i alliberament d'emocions, 
l'estimulació sensorial i el desenvolupament de la imaginació i creativitat. Tot això dins un 
marc de llibertat i seguretat on els participants s'han de sentir escoltats, compresos i lliures.  
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Les activitats musicals actives que s'inclouran aniran des del cant, a la improvisació i als 
moviments corporals, fins la composició i el tocar una gran varietat d'instruments (flauta, 
pandereta, maraques, claus, cascavells, guitarra, triangle, sonalls, entre d'altres).  
 
Les 8 sessions previstes es dividiran de la següent manera: 
 

 Etapa introductiva: els inicis de les sessions es realitzaran de forma verbal, amb una 
breu intervenció de cadascun dels participants, així com també es descriuran les 
activitats de les mateixes.  
 

 Etapa d'implementació: endinsament en les activitats proposades.  
 

 Etapa de retroalimentació:  la tercera etapa, és a dir, la fase de conclusió, es centrarà 
en el resum i el feedback de les activitats d'intervenció, en la qual es durà a terme un 
grup de discussió perquè els participants anotin i expressin els seus assoliments o 
guanys respecte l'activitat. Per acabar, els darrers 10 minuts de cada sessió es 
destinaran exclusivament a l'escolta musical amb el propòsit d'induir a un major estat 
de relaxació (a excepció de la sessió 1 i 7)  . 

 
No obstant això, el procés de desenvolupament de la sessió número 1 i número 8, és a dir, la 
primera i darrera, patiran algunes modificacions respecte la informació descrita anteriorment. 
 
Avaluació 
 
S'utilitzarà el disseny pre-test i post-test, amb la MT com a variable independent i el nivell 
d'ansietat, estat d'ànim, autoestima, qualitat del son i qualitat de vida, com a variables 
dependents. A continuació, es presentaran els períodes d'avaluació de cada un dels 
qüestionaris que s'utilitzaran durant l'investigació per a la correcta valoració de les diferents 
variables d'estudi. 
 

 STAI: pel que fa la subescala ansietat-estat que composa dit qüestionari, serà avaluada 
durant la preintervenció, i més tard, en la postintervenció de cada sessió. Per contra, la 
darrera subescala que conforma l'STAI, és a dir, l'ansietat-tret, serà avaluada tant sols 
al període preintervenció de la primera sessió i a la postintervenció de la última 
trobada. 
 

 EVEA: aquesta serà emprada dues vegades per sessió (pre- i postintervenció), en cada 
una d'elles. 

 
 Escala de Oviedo del Sueño: les dades de qualitat del son es recolliran a través del 

contacte telefònic l'endemà de la sessió. 
 

 Escala Rosenberg: la seva aplicació es produirà abans d'haver iniciat la intervenció 
durant la primera sessió, i finalment, durant la postintervenció de la última sessió 
grupal.  

 
 Qüestionari WHOQOL-BREF: s'utilitzarà amb la mateixa freqüència que l'escala 

Rosenberg per la variable anterior.  
 
 



50 
 

5.10. ANÀLISIS DE DADES 
 
En primer lloc, totes les dades es recolliran en una única base de dades, Microsoft Office Excel 
2007. Es calcularan les puntuacions mitjanes per a cada una de les variables.  
Tot seguit, s'exposarà la descripció de les variables qualitatives mitjançant la distribució de 
freqüències, calculant-ne la freqüència absoluta, relativa i els seus respectius percentatges.  
 
L'anàlisi i codificació dels resultats, respecte les variables tant quantitatives com qualitatives 
que s'obtindran al final de l'intervenció, es realitzarà amb el programa estadístic Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versió 21.0 per a Windows, mantenint un nivell de 
confiança mínim del 95% (p <0.95).  
Les estadístiques mostraran la possible diferència entre els resultats de la prova prèvia i la 
prova posterior, i si aquesta és significativa. 
Els resultats seran representats gràficament mitjançant el diagrama de barres. 
 

5.11. ASPECTES ÈTICS 
 
Per dur a terme la intervenció descrita, en primer lloc es necessitarà l'autorització del centre 
on es té previst realizar-la i es seguiran els passos corresponents que estiguin vigents en el 
moment de la sol·licitud. 
 
El projecte sempre es realitzarà respectant els drets i valors de totes aquelles persones 
implicades en l'estudi, a més de garantitzar la confidencialitat de totes les dades personals, 
individuals i intransferibles que puguin ser extretes durant el projecte. Els autors declaren que 
seguiran els protocols del seu centre de treball sobre la publicació de dades de pacients i que 
cap usuari serà obligat a participar a l'estudi, tots els pacients inclosos en aquest hauran rebut 
informació suficient i hauran donat el seu consentiment. A tots els participants se'ls informarà 
verbalment sobre l'estudi, aclarint els seus dubtes, a més se'ls lliurarà un full informatiu i el 
consentiment informat (veure annexes) per escrit, sol·licitant la seva participació voluntària.  
El full informatiu detallará el propòsit de l'estudi, les seves característiques i els drets d'aquells 
partícips en la recerca. Cada participant tindrà l'oportunitat de llegir i comprendre la 
informació. En qualsevol moment durant l'estudi, el participant podria negar-se a participar. El 
consentiment detallat proporciona informació sobre els possibles riscos de l'estudi. A més, es 
lliurarà una còpia del formulari del consentiment a tots els participants.  
 
L'investigador assegura la confidencialitat de la informació, en totes les fases de l'estudi.  Així 
doncs, la informació adquirida de cada pacient és totalment confidencial i no es farà pública 
cap dada que pugui ocasionar la pèrdua de la seva intimitat, tenint en compte en tot moment 
la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, on 
l'objectiu és garantir i protegir les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones 
físiques, especialment el seu honor, intimitat i privacitat personal i familiar i la Llei 41/2002, de 
14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en 
matèria d'informació de documentació clínica.  
L'estudi té en compte els principis ètics bàsics i els enunciats en la Declaració d'Hèlsinki. 
 
Finalment es requereix l'aprovació del Comitè Ètic d'Investigació Clínica de l'hospital de 
referència.  
 
Dins de les consideracions legals, afegir que la infermera responsable del centre, durant la 
intervenció que es vol dur a terme, haurà d'actuar sempre d'acord amb el codi deontològic de 
la professió infermera. 
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5.12. CRONOGRAMA 
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Primera recerca bibliogràfica 
d'antecedents sobre el tema d'estudi 

                     

Revisió bibliogràfica: elaboració del 
marc teòric del projecte 

                     

Elaboració detallada del projecte de 
recerca. 

                     

Presentació del projecte al CEIC                      

Aprovació del projecte per part del 
Comitè 

                     

Reunió amb l'equip directiu del CSM i 
presentació oficial de la intervenció 
que es pretén realitzar. 

                     

Contacte amb el supervisor/a 
d’infermeria de l'unitat   

                     

Preparació de tots els documents 
necessaris 

                     

Contacte amb el Centre de Salut per 
recopilar informació sobre els usuaris 

que es gestionen 
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Selecció de la mostra                      

Contactar via telefònica amb els 
futurs participants  

                     

Fer arribar via correu el 
consentiment informat i el full 

informatiu 

                     

Reunió informativa amb els 
participants on es concreta data i 

hora per fer la primera sessió i on es 
solucionaran els dubtes dels 

voluntaris. 

                     

Intervenció                      

Anàlisis de les dades                      

Redacció dels resultats obtinguts i 
elaboració de la discussió 

                     

 Extracció i redacció de les 
conclusions del treball 

                     

Revisió final                      

Presentació dels resultats                      

                             Taula 1 Cronograma de l'estudi. 
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5.13. PRESSUPOST ECONÒMIC 
 
Recursos materials 

 
El grup A i grup B compartiran material durant les 8 sessions programades en ambdós grups, 
per la qual cosa el material que es requerirà serà el següent: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos humans 
 

Pel que fa els recursos humans, l'estudi constarà d'un infermera especialitzada en Salut Mental 
i formada en MT. Així com també es disposarà d'una infermera resident en Salut Mental, la 
qual donarà suport a aquesta primera com a col·laboradora durant l'intervenció sempre  i quan 
la infermera responsable necessiti ajuda.  

 
Taula 3 Despeses de recursos humans 

RECURSOS HUMANS 

INFERMERA RESPONSABLE 900€ 

INFERMERA AJUDANT 150€ 

TOTAL 1.050€ 
 

Si sumem el pressupost pertinent als recursos materials més el pressupost pels recursos 
humans, el pressupost total per aquest estudi serà d'aproximadament 2.118,88€. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 2 Despeses de recursos materials 

RECURSOS MATERIALS 

MATERIAL UNITATS PRESSUPOST 

CADIRES-TAULA 17 250€ 

PROJECTOR  RD810  1 64,99€ 

PC PORTÀTIL ACER ES1-132-C9NX 1 199€ 

ESTERILLES FITNESS 17 41,44€ 

REPRODUCTOR CD AVENZO AV6020 1 39,90€ 

AURICULARS INDIVIDUALS  LIAM & 
DAAN 

15 119,85€ 

MINI REPRODUCTOR MP4 PORTÀTIL 15 225€ 

CONJUNT D'INSTRUMENTS 16 100€ 

PAPER DIN A 4  500 2,65€ 

FOTOCÒPIES 240 a 0,05€ 12€ 

BOLÍGRAFS 15 4,75€ 

PINTURES 2 PAQUETS DE 24 9,30€ 

  TOTAL 1.068,88 € 
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6. ANNEXES 

6.1. INCIDÈNCIA I PREVALENÇA D'ANSIETAT I DEPRESSIÓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. Incidència mundial dels trastorns depressius de l'any 
2015, últim registre de la OMS. 

Imatge 2. Incidència 
mundial dels trastorns 
d'ansietat de l'any 2015, 
últim registre de la OMS. 

Imatga 3. Prevalença mundial dels trastorns depressius de l'any 2015, últim 
registre de la OMS. 
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6.2. FULL INFORMATIU I CONSENTIMENT INFORMAT 
 

Full informatiu  
 
Aquest full informatiu el convida en la participació del present estudi sobre el Trastorn d'Ansietat 
Generalitzada (TAG). El projecte de recerca ha estat validat pel Comitè Ètic d'Investigació Clínica i es 
porta a terme respectant els principis enunciats en la declaració de Hèlsinki i les normes de bona 
pràctica clínica. 
 
L'entrega d'aquest, pretén ser d'ajuda pel futur participant, perquè pugui rebre la informació 
correcta i suficient, i així pugui avaluar i jutjar si vol o no participar en aquest estudi. 
 
Voluntariatat 
 
Ha de saber que la seva participació en aquesta investigació és voluntària i que pot decidir no 
participar o canviar la seva decisió i retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que s'alteri 
la relació amb el seu metge ni es produeixi cap perjudici en el seu tractament. 
 
Objectiu i procediment 
 
L'objectiu concret de l'estudi és avaluar l'eficàcia de la musicoteràpia en el tractament 
complementari dels trastorns d'ansietat, concretament el TAG. 
 
Per la seva realització, s'han planificat fins a 8 sessions grupals, les quals gaudiran d'una durada 
estimada de 60 minuts i es portaran a terme durant el mes d'octubre i novembre del 2018. En 
participar en aquest projecte respondrà a diverses preguntes que li farà el professional sanitari 
mitjançant una sèrie de qüestionaris. En participar en l'estudi es compromet a respondre amb 
sinceritat les preguntes, i també en l'assistència de les diferents sessions. 
 
Confidencialitat 
 
Les dades es tractaran amb absoluta confidencialitat segons la llei orgànica que regula la 

Imatge 4. Prevalença mundial dels trastorns d'ansietat de l'any 2015, últim 
registre de la OMS. 
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confidencialitat de les dades informatitzades (Llei orgànica 5/1992), i s'utilitzaran exclusivament per 
als objectius d'aquesta investigació. Vostè té dret a demanar en qualsevol moment que s'eliminin 
les seves dades personals dels registres i a rebre'n els resultats. 
 
Riscos 
 
No es coneix cap efecte secundari o nociu en la realització d'aquesta teràpia. No obstant això, en 
cas que es sentís emocionalment afectat durant algun moment de la sessió, podria abandonar-la 
sense cap conseqüència. 
 
Compensació econòmica 
 
No rebrà cap compensació econòmica, reemborsament de despeses ni cap altre benefici material. 
 
Contacte 
 
En cas que volgués obtenir informació addicional sobre qualsevol etapa de la investigació i/o 
resoldre dubtes, pot posar-se en contacte amb el/la responsable de l'estudi xxxxxx via correu 
electrònic o via telefònica: xxxxxxx@hotmail.com o xxx-xxx-xxx respectivament. 
 

Consentiment informat 

 
Jo, Sr/Sra....................................................... amb DNI .................................he llegit el full 
d'informació i he tingut temps suficient per considerar la meva decisió. M'han donat l'oportunitat 
de formular preguntes i totes elles s'han respost satisfactòriament. 
Comprenc que la meva participació és voluntària i que puc retirar-me de l'estudi: 

 Quan vulgui 
 Sense haver de donar explicacions. 
 Sense que això repercuteixi en les meves cures mèdiques. 

 
Corroboro la meva conformitat per participar en l'estudi i dono el meu consentiment per a l'accés i 
utilització de les meves dades en les condicions detallades en el full d'informació. 
He rebut una còpia d'aquest document. 
 

Firma i DNI del responsable de l'estudi                                Firma i DNI del participant 
 
 
 
 
 
Girona, ___ de ____________________ del ___________ 
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6.3. ESCALES I QÜESTIONARIS 
 

6.1.1. Qüestionari de dades sociodemogràfiques 
 
A continuació, s'exposarà el qüestionari per a la recollida de les dades sociodemogràfiques que 
s'inclourà en l'inici de cada una de les escales que es mostraran posterioment. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qüestionari demogràfic bàsic 
 
Abans d'iniciar les enquestes agrairíem que contestés una sèrie de preguntes generals. S'haurà  
d'encerclar la resposta correcta o contestar els espais en buit. 
 
Data __/__/__                                           Sexe: M/F                                      Edat:__ 
 

 Actualment, quin és el seu estat civil? 
 

a) Solter/a 
b) En parella 
c) Casat/da 
d) Divorciat/da 
e) Vidu/a 

 

 Quina de les següents categories descriu millor la seva situació laboral? 
 

a) Empleat, ocupat 1-39 hores a la setmana 
b) Empleat, ocupat 40 hores a la setmana o més 
c) Aturat, a la recerca de treball 
d) Aturat, no busco treball 
e) Jubilat 
f) Discapacitat, sense possibilitat de treballar 

 

 El tractament que estic duent a terme en aquest moment pel meu trastorn d'ansietat és 
el... 
 

a) Tractament farmacològic 
b) Tractament psicològic 
c) Ambdós 
d) Tractament amb altres teràpies alternatives. En aquest cas, especificar quina/es: ________ 
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6.3.2. The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 

ANSIETAT-ESTAT 

Instrucciones: A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para 
describirse uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique 
mejor cómo se siente usted ahora mismo, en este momento. No hay respuestas buenas ni 
malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que 
mejor describa su situación presente. 

 Nada Algo Bastante Mucho 

1. Me siento calmado 0 1 2 3 

2. Me siento seguro 0 1 2 3 

3. Estoy tenso 0 1 2 3 

4. Estoy contrariado 0 1 2 3 

5. Me siento cómodo (estoy a gusto) 0 1 2 3 

6. Me siento alterado 0 1 2 3 

7. Estoy preocupado ahora por posibles 
desgracia futuras 

0 1 2 3 

8. Me siento descansado 0 1 2 3 

9. Me siento angustadio 0 1 2 3 

10. Me siento confortable 0 1 2 3 

11. Tengo confianza en mí mismo 0 1 2 3 

12. Me siento nervioso 0 1 2 3 

13. Estoy desasosegado 0 1 2 3 

14.Me siento muy atado (como oprimido) 0 1 2 3 

15. Estoy relajado 0 1 2 3 

16. Me siento satisfecho 0 1 2 3 

17. Estoy preocupado 0 1 2 3 

18. Me siento aturdido y sobreexcitado 0 1 2 3 

19. Me siento alegre 0 1 2 3 

20. En este momento me siento bien 0 1 2 3 
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ANSIETAT-TRET 

Instrucciones: A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para 
describirse uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 que indique 
mejor cómo se siente usted en general, en la mayoría de las ocasiones. No hay respuestas 
buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la 
respuesta que mejor describa su situación presente. 

 

 

 Nada Algo Bastante Mucho 

21. Me siento bien 0 1 2 3 

22. Me canso rápidamente 0 1 2 3 

23. Siento ganas de llorar 0 1 2 3 

24. Me gustaría ser tan feliz como otros 0 1 2 3 

25. Pierdo oportuniaddes por no decidirme pronto 0 1 2 3 

26. Me siento descansado 0 1 2 3 

27. Soy una persona tranquila, serena y sosegada 0 1 2 3 

28. Veo que las dificultades se amontonan y no 
puedo con ellas 

0 1 2 3 

29. Me preocupo demasiado por cosas sin 
importancia 

0 1 2 3 

30. Soy feliz 0 1 2 3 

31. Suelo tomar las cosas demasiado seriamente 0 1 2 3 

32. Me falta confianza en mí mismo 0 1 2 3 

33. Me siento seguro 0 1 2 3 

34. No suelo afrontar las crisis o dificultades 0 1 2 3 

35. Me siento triste (melancólico) 0 1 2 3 

36. Estoy satisfecho 0 1 2 3 

37. Me rondan y molestan pensamientos sin 
importancia 

0 1 2 3 

38. Me afectan tanto los desengaños que no puedo 
olvidarlos 

0 1 2 3 

39. Soy una persona estable 0 1 2 3 

40. Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones 
actuales me pongo tenso y agitado 

0 1 2 3 
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6.3.3. Escala de valoració de l'estat d'ànim (EVEA) 

EVEA 

A continuación encontrarás una serie de frases que describen diferentes clases de 
sentimientos y estados de ánimo, y al lado unas escalas de 10 puntos. Lee cada frase y 
rodea con un círculo el valor de 0 a 10 que indique mejor cómo te SIENTES AHORA 
MISMO, en este momento. No emplees demasiado tiempo en cada frase y para cada 
una de ellas elige una respuesta. 
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6.3.4. Qüestionari d'Oviedo del Son 

Durante el último mes 

1. ¿Cómo de satisfecho ha estado con su sueño? 
 

1 Muy insatisfecho 

2 Bastante insatisfecho 

3 Insatisfecho 

4 Término medio 

5 Satisfecho 

6 Bastante satisfecho 

7 Muy satisfecho 

           
       2. ¿Cuántos días a la semana ha tenido dificultades para ...... 

Ninguno 1-2 d/s 3 d/s 4-5 d/s 6-7 d/s 

2.1 Conciliar el sueño 1 2 3 4 5 

2.2 Permanecer dormido 1 2 3 4 5 

2.3 Lograr un sueño reparador 1 2 3 4 5 

2.4 Despertar a la hora habitual 1 2 3 4 5 

2.5 Excesiva somnolencia 1 2 3 4 5 

     
 3. ¿Cuánto tiempo ha tardado en dormirse, una vez que lo intentaba? 

 

1 0-15 minutos 

2 16-30 minutos 

3 31-45 minutos 

4 46-60 minutos 

5 más de 60 minutos 

 
          4. ¿Cuántas veces se ha despertado por la noche? 

 

1 Ninguna vez 

2 1 vez 

3 2 veces 

4 3 veces 

5 más de 3 veces 

       
Si normalmente se despierta, piensa que se debe a......(Información clínica)  
     a) Dolor  
     b) Necesidad de orinar  
     c) Ruido  
     d) Otros. Especificar. 
 

          5. ¿Ha notado que se despierta antes de lo habitual? ¿Cuánto tiempo antes? 
 

1 Se ha despertado como siempre 

2 Media hora antes 

3 1 hora antes 

4 Entre 1 y 2 horas antes 

5 Más de 2 horas antes 
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6. Eficiencia del sueño (horas dormidas/horas en cama) por término medio, ¿Cuántas horas ha 
dormido cada noche?¿Cuántas horas ha permanecido habitualmente en la cama?  
 

1 91-100% 

2 81-90% 

3 71-80% 

4 61-70% 

5 60% o menos 

 
7. ¿Cuántos días a la semana ha estado preocupado/a o ha notado cansancio o disminución en 
su funcionamiento sociolaboral por no haber dormido bien la noche anterior? 
 

1 Ningún día 

2 1-2 días/semana 

3 3 días/semana 

4 4-5 días/semana 

5 6-7 días/semana 

 
8. ¿Cuántos días a la semana se ha sentido demasiado somnoliento, llegando a dormirse 
durante el día o durmiendo más de lo habitual por la noche? 
 

1 Ningún día 

2 1-2 días/semana 

3 3 días/semana 

4 4-5 días/semana 

5 6-7 días/semana 

 
9. Si se ha sentido con demasiado sueño durante el día o ha tenido períodos de sueño diurno 
¿Cuántos días a la semana ha estado preocupado o ha notado disminución en su 
funcionamiento solciolaboral por ese motivo? 
 

1 Ningún día 

2 1-2 días/semana 

3 3 días/semana 

4 4-5 días/semana 

5 6-7 días/semana 

 
10. ¿Cuántos días a la semana ha tenido (o le han dicho que ha tenido) .....? (Información 
clínica) 
 

Ninguno 1-2 d/s 3 d/s 4-5 d/s 6-7 d/s 

a) Ronquidos 1 2 3 4 5 

b) Ronquidos con ahogo 1 2 3 4 5 

c) Movimientos de las piernas 1 2 3 4 5 

d) Pesadillas 1 2 3 4 5 

e) Otros 1 2 3 4 5 

 
11. ¿Cuántos días a la semana ha tomado fármacos o ha utilizado cualquier otro remedio 
(infusiones, aparatos, etc.), prescrito o no, para ayudarle a dormir? (Información clínica) 
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1 Ningún día 

2 1-2 días/semana 

3 3 días/semana 

4 4-5 días/semana 

5 6-7 días/semana 

 
Si ha utilizado alguna ayuda para dormir (pastillas, hierbas, aparatos, etc), describir________ 
 
 

CATEGORIAS ÍTEMS PUNTOS 

Satisfacción subjetiva del sueño Ítem 1  

Insomnio Ítems 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3, 4, 5, 6, 7  

Hipersomnio Ítems 2-5, 8, 9  

                                                                                             PUNTUACIÓN TOTAL  

 

6.3.5. Escala de Rosenberg 
 
Indicación: Cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como los 
sentimientos de valia personal y de respeto a sí mismo.  
 
Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de si 
misma. Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada.  
 
A. Muy de acuerdo  
B. De acuerdo  
C. En desacuerdo  
D. Muy en desacuerdo 
 

A B C D 

l. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida 
que los demás. 

    

2. Estoy convencido/a de que tengo cualidades buenas.     

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.     

4. Tengo una actitud positiva hacia mi mismo/a.     

5. En general estoy satisfecho/a de mi mismo/a.     

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a.     

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a.     

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mi mismo/a.     

9. Hay veces que realmente pienso que soy inútil.     

10. A veces creo que no soy buena persona.     
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6.3.6. El WHOQOL-BREF: World Health Organization Quality-of-Life (WHOQOL) 

Instrucciones: Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de 
vida, su salud y otras áreas de su vida. Por favor conteste todas las preguntas. Si no está 
seguro/a de qué respuesta dar a una pregunta, escoja la que le parezca más apropiada. A 
veces, ésta puede ser la primera respuesta que le viene a la cabeza. Tenga presente su 
modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones.  

 Muy mala Regular Normal Bastante buena Muy 
buena 

1. ¿Cómo calificaría su calidad de 
vida? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 
Las siguientes preguntas hacen referencia al grado en que ha experimentado ciertos hechos en las últimas semanas.  
 

 Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

3. ¿Hasta qué punto piensa que el 
dolor (físico) le impide hacer lo que 
necesita?  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4. ¿En qué grado necesita de un 
tratamiento médico para funcionar 
en su vida diaria? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

5. ¿Cuánto disfruta de la vida? 1 2 3 4 5 

2 6. ¿Hasta qué punto siente que su 
vida tiene sentido? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

7. ¿Cuál es su capacidad de 
concentración? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8. ¿Cuánta seguridad siente en su 
vida diaria? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3 9. ¿Cómo de saludable es el 
ambiente físico a su alrededor? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Las siguientes preguntas hacen referencia a si experimenta o fue capaz de hacer ciertas cosas en las últimas semanas, 
y en qué medida.  

 Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

4 10. ¿Tiene suficiente energía para la 
vida diaria? 

1  
2 

 
3 
 

 
4 

 
5 

5 11. ¿Es capaz de aceptar su 
apariencia física? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6 12. ¿Tiene suficiente dinero para  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 Muy 
insatisfecho/a 

Un poco 
insatisfecho/a 

Lo normal Bastante 
satisfecho/a 

Muy 
satisfecho/a 

2. ¿Cómo de satisfecho/a está con 
su salud? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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cubrir sus necesiades? 

7 13. ¿Dispone de la información que 
necesita para su vida diaria? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8 14. ¿Hasta qué punto tiene 
oportunidad de realizar actividades 
de ocio? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9 15. ¿Es capaz de desplazarse de un 
lugar a otro? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Las siguientes preguntas diga qué tan bueno o satisfecho se sintió con respecto a varios aspectos de su vida en las 
últimas semanas. 

 Muy 
insatisfecho/a 

Poco Lo normal Bastante 
satisfecho/a 

Muy 
satisfecho/a 

10 16. ¿Cómo de satisfecho/a está con 
su sueño? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

11 17. ¿Cómo de satisfecho/a está con 
su habilidad para realizar sus 
actividades de la vida diaria? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

12 18. ¿Cómo de satisfecho/a está con 
su capacidad de trabajo? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

13 19. ¿Cómo de satisfecho/a está de sí 
mismo? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

14 20. ¿Cómo de satisfecho/a está con 
sus relaciones personales? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

15 21. ¿Cómo de satisfecho/a está con 
su vida sexual? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

16 22. ¿Cómo de satisfecho/a está con el 
apoyo que obtiene de sus amigos/as? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

17 23. ¿Cómo de satisfecho/a está de las 
condiciones del lugar donde vive? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

18 24. ¿Cómo de satisfecho/a está con el 
acceso que tiene a los servicios 
sanitarios? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

19 25. ¿Cómo de satisfecho/a está con 
los servicios de transporte de su 
zona? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que usted ha sentido o experimentado ciertos sentimientos durante 
las últimas semanas. 

 Nunca Raramente Moderadamente Frecuentemente Siempre 

26. ¿Con qué frecuencia tiene 
sentimientos negativos tales como 
tristeza, desesperanza, ansiedad, o 
depresión? 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

6.4. INTERVENCIÓ 

   6.4.1. SESSIÓ 1: MÚSICA  
 
Durant aquesta es durà a terme una preparació, una preparació emocional i física dels 
participants abans d'implicar-los en l'experiència terapèutica. En aquesta sessió, es prepararà 
als pacients mitjançant l'ús d'exercicis d'expressió emocional. 
 

 

 
Escales preintervenció 

 
Prèviament al seu inici es procedirà a la passada de les següents escales; Escala STAI Tret i 
Estat, EVEA, Escala Oviedo, Rosenberg i el WHOQOL-BREF per indicar els nivells d'ansietat, 
entre d'altres elements, els quals ens serviran com a punt de referència per poder comparar-
los amb els resultats finals i concloure quina ha estat l'eficàcia de les intervencions.  

 

 
ETAPA INTRODUCTIVA 

 
Es disposaran a seure de forma còmode a les cadires prèviament preparades, les quals estaran 
col·locades en rotllana per tal de tenir una visió complerta i global de tots els participants. La 
sessió iniciarà amb la presentació de tots ells i del mateix terapeuta i el seu ajudant, els quals 
hauran d'introduir-se a la resta d'individus que formaran part del seu grup de treball durant les 
properes setmanes. En ella hauran d'anomenar el seu nom i explicar la importància de la 
música en les seves vides quotidianes, com també serà d'interès conèixer les expectatives 
respecte la intervenció que tenen cadascun dels individus que conformen el grup. A més, 
durant aquesta, se'ls proposarà fer una petita ronda on cadascú haurà de dir una qualitat i un 
defecte d'ells mateixos. 
A continuació, s'explicarà l'objecte del projecte i tot seguit, es realitzarà una breu descripció de 
l'activitat a seguir. 

 
ETAPA D'IMPLEMENTACIÓ 

 
Intervenció: La biblioteca musical creada amb la col·laboració dels participants amb la seva 
aportació de diferents peces musicals significatives per a cadascun d'ells, s'utilitzarà com a punt 
de partida d'aquesta primera sessió. En primer lloc, es demanarà a cada participant que esculli 
una cançó d'entre la gran varietat de la biblioteca i així compartir les seves preferències 
musicals. A través del terapeuta com a mediador, cada individu intentarà explicar per què s'han 
inclinat en l'elecció d'una peça determinada, els sentiments que li transmet, i el significat 
personal que aquesta representa. 
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ETAPA DE RETROALIMENTACIÓ 
 

Els últims 10 minuts de la primera sessió no es dedicaran a l'escolta musical, ja que tota la 
sessió haurà estat dedicada a ella. Aquests darrers moments seran destinats al feedback entre 
participants i terapeuta, on podran exposar la seva primera impressió de l'intervenció, així com 
també posar de manifest les sensacions i sentiments obtinguts durant la mateixa. 
 

 
Escales postintervenció 

 
Finalment, es tornarà a demanar a tots els participants la col·laboració per completar 
novament els qüestionaris següents: escala STAI d'ansietat-estat i l'EVEA. El fet que no es 
tornin a respondre les mateixes escales que hauran estat contestades durant la preintervenció, 
es produeix ja que la resta dels qüestionaris que han estat completats durant l'inici valoren 
variables generals, les quals no s'alteren en un curt període de temps i solen tenir tendència a 
la resistència al canvi. Aquestes seran valorades altra vegada al final de la teràpia. 
 

6.4.2. SESSIÓ 2: INSTRUMENTS LLIURES 

Mitjançant la MT activa, la qual serà protagonista d'aquesta sessió, s'intentarà realitzar 
l'exploració de diferents instruments musicals, on es potenciarà la llibertat d'expressió i es 
fomentaran noves vies de comunicació. 

 
Escales preintervenció 

 
Novament, i durant les pròximes 6 sessions posteriors, abans d'iniciar l'activitat de les diferents 
sessions, els participants hauran de completar l'Escala STAI d'ansietat-estat i l'EVEA. 

 

 
ETAPA INTRODUCTIVA 

 
Es donarà la benvinguda a tots els participants. Primerament, es començarà la sessió amb una 
petita i senzilla pregunta; " Podeu definir en una sola paraula com us trobeu?". Tot seguit, se'ls 
farà saber la intervenció que duran a terme al dia en qüestió, la improvisació mitjançant la 
instrumentació. Es presentaran tos els instruments que seran partícips d'aquesta experiència i 
s'explicarà a trets generals quines són les seves característiques i la forma correcta d'ús. Per 
intentar formar un ambient més dinàmic i amb un alt nivell de participació, el terapeuta en 
qüestió s'esforçarà perquè tots els participants col·laborin en la descripció dels instruments, 
mitjançant preguntes com: "Qui reconeix aquest instrument?", "Algú sap a quin grup musical 
pertany?", "Qui ha tingut la oportunitat de tocar-lo?".  
 

 
ETAPA D'IMPLEMENTACIÓ 

 
Intervenció: A continuació, es passarà a l'acció. El terapeuta farà la petició d'arraconar les 
cadires, ja que la intervenció es portarà a cap amb els participants drets i en posició en què 
tothom pugui veure's entre sí. Se'ls hi demanarà que tots adquireixin un instrument, els quals 
poden repetir-se si la situació ho requereix. La sol·licitud del terapeuta serà que cadascú amb el 
seu respectiu instrument escollit realitzi una melodia que representi l'estat d'ànim que 
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predomina al seu interior en aquell precís instant. Un cop hagi creat dita tonada, la resta haurà 
d'endevinar i argumentar quin estat d'ànim hauria volgut simbolitzar el seu company/a. Quan 
tothom hagi dit la seva, el protagonista de la melodia haurà de confirmar la resposta correcta i 
si l'expressió d'aquest sentiment intern ha estat útil per la seva alliberació. És a dir, per 
exemple, si es sentia enfadat i amb sensació de ràbia, si aquesta hauria disminuït amb la seva 
pertinent exteriorització. 
 
La segona part d'improvisació musical tindrà a veure amb la capacitat dels participants per a la 
creació de diferents sons individuals, els que acabaran units, formant així una peça musical 
instrumental creada per un gran conjunt de melodies diferents. Cada participant, amb el seu 
respectiu instrument, haurà d'intentar originar una petita melodia. El company del costat haurà 
de crear-ne una de nova. Llavors, el primer i el segon participant, successivament, tocaran les 
seves melodies i el tercer afegirà la seva, i així consecutivament fins arribar a l'últim. Aquesta 
activitat potenciarà la creença en les pròpies habilitats i aptituds, ja que els participants podran 
observar com han estat capaços d'acabar una tasca de forma satisfactòria amb el suport i 
l'interacció social. Durant la mateixa, se'ls animarà a fer volar la imaginació, tot allò que surt de 
la profunditat del nostre interior és vàlid i acceptable. 
 
Finalment, la darrera part de la sessió consistirà en la creació de sons i el seu efecte mirall, és a 
dir, l'imitació d'aquests. Es deixaran tots els instruments anteriors. El professional a càrrec de la 
sessió demanarà un voluntari per ser "el músic principal" de l'activitat (si no hi ha cap valent 
que es decideixi, serà el propi terapeuta qui l'esculli). El joc consistirà en què el terapeuta, 
juntament amb tots els participants, hauran d'anomenar alguns dels sentiments (tristesa, 
alegria, desconsol, dolor, pena, etc) existents que se'ls hi ocorrin. El participant escollit haurà 
d'imaginar-se i executar, amb el suport d'un instrument de lliure elecció, com seria aquella 
sensació descrita convertida en so. La resta hauran de copiar la melodia, i discutir si la tonada 
creada els ha transmès el sentiment anomenat. 
 

ETAPA DE RETROALIMENTACIÓ 
 
Finalment, es tornaran a recol·locar totes les cadires tal i com havien estat preparades en un 
inici. Tots els participants s'asseuran còmodament i tindran la oportunitat d'explicar com s'han 
sentit durant l'activitat. Per acabar, cadascú disposarà d'un parell d'auriculars que hauran 
d'utilitzar per escoltar música durant els darrers minuts de la sessió. La selecció musical i les 
característiques, com és el volum, han estat ja descrits dins l'apartat de Procediment. 
 

 
Escales postintervenció 

 
Per concloure definitivament la sessió, novament, i durant les pròximes 7 sessions posteriors, 
els participants hauran de completar l'Escala STAI d'ansietat-estat i l'EVEA per segona vegada 
per poder fer la comparació postintervenció. 
 

6.4.3. SESSIÓ 3: BALL CREATIU 
 
Aquesta sessió oferirà una oportunitat perquè els individus explorin i juguin amb la creativitat 
a través del moviment i la dansa en un entorn en el qual es trobin segurs. A més d'incorporar 
música per a la autoexpressió, també es produirà un efecte positiu sobre l'estat d'ànim i 
ajudarà al participant a alliberar el cos dels seus moviments habituals en els quals estava 
atrapat. 
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Els exercicis aportaran als participants una major consciència de les sensacions corporals, que 
es relacionen amb les diferents emocions. A més, la dansa és una acció considerada com a 
social, una gran forma de connectar amb els altres. 
 

 
Escales preintervenció 

 
Abans d'iniciar l'activitat, els participants hauran de completar l'Escala STAI d'ansietat-estat i 
l'EVEA. 

 

 
ETAPA INTRODUCTIVA 

 
Es donarà pas a l'entrada de tots els participants. Tots ells formaran rotllana i el terapeuta 
explicarà l'activitat a dur a terme, el ball.  
 

 
ETAPA D'IMPLEMENTACIÓ 

 
Intervenció: Totes les cadires seran col·locades de manera en què l'espai central quedi buit i 
suficientment ampli.  El terapeuta demanarà als participants que es posin en parelles. Aquestes 
podran ser de la manera que es cregui oportuna, sense donar importància als sexes que la 
conformaran, és a dir, poden estar compostes per home i dona, per dos homes, o finalment, 
per dues dones. El professional també hi participarà activament per així poder controlar i guiar 
des de l'interior de l'activitat. Es reproduirà l'inici d'una cançó, mentre que tots hauran de 
començar a moure's entre sí. El terapeuta comentarà que no es tracta d'un concurs de dansa i 
de ser nomenat el millor, simplement moure's al ritme de la música, donant així més confiança 
a aquells amb més dificultats d'expressió corporal. 

 
No obstant, sobtadament, la música canviarà espontàniament, moment en el qual tots hauran 
de cercar una nova parella de ball. Cada cop que la peça musical sigui substituïda per una nova 
cançó, també s'haurà de buscar nou company/a. 
 
Per acabar, durant els últims 5 minuts d'activitat es deixarà llibertat per ballar per tota la sala 
amb la persona que es vulgui fent els canvis que es desitgin, o si es vol, simplement ballar de 
forma individual. 
 

 
ETAPA DE RETROALIMENTACIÓ 

 
Per concloure la sessió, es tornaran a ressituar les cadires, on tothom, inclòs el terapeuta, 
s'asseurà còmodament. Llavors, es realitzarà una petita ronda d'opinions sobre l'activitat, 
sobre el seu efecte envers l'ansietat, entre d'altres. Finalment, se'ls hi proporcionarà un parell 
d'auriculars perquè puguin submergir-se en l'escolta musical durant els últims minuts de la 
sessió per acabar de relaxar-se i descansar de l'exercici prèviament realitzat.  
 

 
Escales postintervenció 

 
Novament, els participants hauran de completar l'Escala STAI d'ansietat-estat i l'EVEA per 
segona vegada per poder fer la comparació postintervenció. 
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6.4.4. SESSIÓ 4: CANT POPULAR 
 
Dins la MT, el cant és de gran utilitat per poder donar forma als pensaments, sentiments i 
emocions del participant i poder expressar allò que no pot comunicar-se amb el poder de la 
paraula. Per tant, l'intervenció de la sessió 4 serà usada com un mitjà d'autoexpressió, i com 
una manera de deixar anar tot tipus de tensions, així com per augmentar el nivell de benestar 
potenciant les emocions positives, generant fortes relacions interpersonals amb els altres, 
motivant-los a ser partícips en activitats, la qual cosa els hi generarà un sentit d'assoliment 
personal. 
El so del conjunt de les diferents veus del grup fomentarà un sentiment de comoditat i de 
pertinença. El cant grupal crearà un sentit d'unitat, de comunitat i seguretat, i inspirarà  
esperança. 
 

 
Escales preintervenció 

 
Abans d'iniciar l'activitat, els participants hauran de completar l'Escala STAI d'ansietat-estat i 
l'EVEA. 

 

 
ETAPA INTRODUCTIVA 

 
Es donarà la benvinguda a tots els pacients. El terapeuta explicarà quina serà l'activitat a portar 
a terme durant la quarta sessió d'aquesta teràpia, i que pel seu bon desenvolupament 
necessitarà de la col·laboració de tots ells mitjançant l'elecció de dues cançons conegudes per 
la major part del grup, i si és possible, per tothom, ja que tot seguit hauran de representar-les 
vocalment mitjançant les seves pròpies veus. La única norma imposada serà que una ha de ser 
més melancòlica i profunda, mentre que l'altra hauria de caracteritzar-se per tenir un ritme 
més ràpid, alegre i animat. Tots els participants, conjuntament, hauran d'indagar a la biblioteca 
musical, la qual cosa tindrà com a objectiu la posada en comú de quines són les dues cançons 
més conegudes per la majoria. 
 

 
ETAPA D'IMPLEMENTACIÓ 

 

Intervenció: Així doncs, un cop s'hagi dut a terme la discussió entre tots els participants i hagin 
pogut arribar a un acord, es procedirà al degut desenvolupament de l'intervenció. En una 
primera instància, tots els participants es mantindran asseguts i es realitzaran dues primeres 
reproduccions d'una de les cançons escollides (primerament s'iniciarà amb la més lenta) 
perquè tothom es posi en situació i recordi el ritme i part de la lletra de la qual està composta. 
Més tard, es sol·licitarà que tots els participants es posin dempeus. En cas que hi hagi dificultat 
per iniciar el cant com a conseqüència de la falta de seguretat dels mateixos participants, serà 
el terapeuta qui començarà, realitzant un cant en un to baix, al qual s'hi aniran sumant de mica 
en mica i sense pressa els demés. Cadascú tindrà el seu ritme, i per tant, deixarem que cada 
participant decideixi el millor moment que ell cregui oportú per unir-se al grup, sense 
pressionar. Aquell participant que tingui dificultat en recordar la lletra, podrà taral·larejar la 
tonada. 

Posteriorment, es realitzarà el mateix procés, però aquesta vegada augmentant el ritme 
mitjançant una cançó més animada, la segona seleccionada per unanimitat.  
El professional explicarà que, qui vulgui, podrà acompanyar el cant de les seves veus amb petits 
moviments corporals, tal com es va seguir a la sessió anterior, tot i que amb menys intensitat, 
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tant sols com un complement de la música. 

 
ETAPA DE RETROALIMENTACIÓ 

 
Com ja és sabut, s'acabarà la sessió amb una petita intervenció verbal de cadascun dels 
participants; descriuran com han viscut tal experiència grupal, i com s'han sentit amb ells 
mateixos. A continuació, es procedirà a l'escolta musical durant els darrers minuts. 
 

 
Escales postintervenció 

 
Els participants completaran l'Escala STAI d'ansietat-estat i l'EVEA per segona vegada per poder 
fer la comparació postintervenció. 

 

6.4.5. SESSIÓ 5: DIBUIX EMOCIONAL 
 
En la major part d'ocasions, l'expressió mitjançant la forma verbal pot ser molt més 
complicada que la no verbal. Per aquesta raó, gran part de la sessió 5, estarà dedicada en 
d'altres arts, que amb el suport musical, permeten altres formes d'expressió sense els 
requeriments habituals. 
A més, arribats a aquest punt, ens trobarem davant l'equador de la teràpia d'estudi, és per 
això que també s'introduirà una dinàmica en què els participants podran comprovar, com en 
tant poc temps, han pogut arribar a conèixer-se entre sí mitjançant les intervencions musicals. 
 

 
Escales preintervenció 

 
Abans d'iniciar l'activitat, els participants completaran l'Escala STAI d'ansietat-estat i l'Escala 
EVEA. 

 

 
ETAPA INTRODUCTIVA 

 
Com en cada sessió, els participants seran rebuts i convidats a asseure's a les seves pertinents 
cadires.  En aquesta ocasió, la sessió estarà composta per dues fases diferents, les quals es 
procediran a explicar.  
 

 
ETAPA D'IMPLEMENTACIÓ 

 
Intervenció: La primera activitat serà molt senzilla. El terapeuta, repartirà una sèrie de papers 
en què en cadascun d'ells hi hauran escrits diversos sentiments diferents. Un cop tothom tingui 
el seu, haurà de pensar en una cançó que li transmeti dita sensació. Quan tots els participants 
hagin elegit la seva resposta, hauran d'escriure-la a darrere del paperet i tornar-la al bol d'on 
ha estat repartit en un inici. Així doncs, cada paper tindrà dues bandes; per un costat tindrà 
escrit un sentiment, i per l'altra, una cançó que el participant al qual li ha tocat el paper, ha 
descrit que li transmetia tal emoció.  
Llavors, el terapeuta anirà extraient els papers d'un amb un i llegirà en veu alta els seu 
contingut, de manera que demanarà  a tots els participants presents que encertin qui ha escrit 
la resposta en qüestió. Un cop s'hagi endevinat, aquest haurà de saber exposar el perquè de la 
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seva elecció. 
 
Per altra banda, i en segon lloc, es procedirà a realitzar la segona i última activitat del dia. El 
terapeuta seleccionarà una peça musical instrumental segons el seu criteri. Aquesta serà 
reproduïda en la seva totalitat, i mentrestant els participants, mitjançant el dibuix, hauran 
d'expressar el que aquella peça els condueix a crear. Finalment, exposaran els dibuixos i 
n'explicaran el significat. 
 

 
ETAPA DE RETROALIMENTACIÓ 

 
Realització de feeback entre participants i escolta musical final com en cada sessió. 
 

 
Escales postintervenció 

 
Els participants completaran l'Escala STAI d'ansietat-estat i l'EVEA per segona vegada per poder 
fer la comparació postintervenció. 

 

6.4.6. SESSIÓ 6: COMPOSICIÓ LÍRICA 
 
Aquesta sessió, tindrà en compte, principalment, la capacitat d'expressió i de treball en equip 
de tots els participants. En ella, es treballarà la composició lírica. Aquesta aportarà un augment 
de la gratificació, de la sensació de benestar, de l'autoxpressió, de l'acceptació d'un mateix i el 
descobriment de potencials que es desconeixien. Per contra, reduirà l'autodesconfiança i les 
pors. 
 

 
Escales preintervenció 

 
Abans d'iniciar l'activitat, els participants hauran de completar l'Escala STAI d'ansietat-estat i 
l'EVEA. 

 

 
ETAPA INTRODUCTIVA 

 
Es donarà pas a l'entrada a tots els participants dins l'aula. Se'ls demanarà com s'han trobat 
durant la setmana i es procedirà a l'explicació de l'activitat, la qual consistirà en compondre 
una cançó a partir d'una estructura musical coneguda. Previ al seu inici, però, es proposarà una 
activitat per l'escalfament de la creativitat. Mitjançant l'aparell adequat, es projectaran una 
sèrie d'imatges. Els participants hauran de concebre quin tipus de melodia (ràpida, lenta; baix o 
alt volum, etc) els desperta tal figura, és a dir, quina banda sonora opinen que la imatge en 
qüestió amaga darrera. Es discutiran i argumentaran la varietat de respostes. Aquesta tècnica 
de visualització també aprofundeix en la inducció de la relaxació. 
 

 
ETAPA D'IMPLEMENTACIÓ 

 
Intervenció: Després de l'activitat prèvia anteriorment descrita, es passarà a la intervenció 
principal d'aquesta sessió. A continuació, tots els participants es dividiran en tres grups, 
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cadascun d'ells formats per 5 individus. Per a la composició musical, cada grup seguirà la 
mateixa estructura general. En primer lloc, es realitzarà una conversació entre els diferents 
integrants de cada grup per determinar quin serà el tema principal de la cançó a desenvolupar. 
Tot seguit, es portarà a cap una pluja d'idees entorn el tema triat. Un cop el grup tingui en 
ment el tema amb què es basarà la seva peça musical, procediran a escollir una cançó existent 
d'on extreure'n la melodia per poder crear-hi una nova lletra. En quart lloc, començaran a 
escriure la lletra de la cançó, procurant sempre tenir en compte els conceptes extrets de la 
pluja d'idees anterior. 
Finalment, com a últim pas, però no per això menys important, cada grup haurà de cantar 
davant la resta, en la mesura del possible, la lletra de la cançó composada juntament amb la 
melodia escollida. 
 

 
ETAPA DE RETROALIMENTACIÓ 

 
Per tancar la sessió, es portarà a cap una conversació final sobre l'experiència viscuda durant 
aquesta activitat. Per concloure definitivament, es realitzarà l'escolta musical durant els darrers 
minuts. 
 

 
Escales postintervenció 

 
Els participants completaran l'Escala STAI d'ansietat-estat i l'EVEA per segona vegada per poder 
fer la comparació postintervenció. 

 

6.4.7. SESSIÓ 7: RESPIRACIÓ, AJUDA, MOVIMENT 
 
Aquesta sessió representarà el pas previ per finalitzar l'experiència terapèutica. Aquesta etapa 
començarà a preparar al pacient per la conclusió del tractament mitjançant l'ús d'exercicis de 
MT on es produirà una connexió amb els records i la confirmació de les emocions expressades. 
 

 
Escales preintervenció 

 
Abans d'iniciar l'activitat, els participants hauran de completar l'Escala STAI d'ansietat-estat i 
l'EVEA. 

 

 
ETAPA INTRODUCTIVA 

 
Es donarà pas a l'entrada de tots els participants. Primerament, se'ls comentarà la dinàmica de 
la nova sessió, ja que aquesta estarà compresa de diverses activitats diferents. Dins la fase 
introductiva s'efectuaran una sèrie d'exercicis de respiració amb peces musicals temàtiques 
amb sons provinents de la natura. La respiració és un complement clau per aconseguir una 
bona relaxació. Els diferents tipus de relaxació que s'utilitzaran seran la respiració  quadrada i 
la respiració abdominal. 
 

 Respiració quadrada: La més simple. Inhalar, comptant fins a quatre, i exhalar, 
altra vegada fins a quatre, sempre pel nas. A mesura que els participants 
comencin a dominar l'exercici, s'intentarà el mateix procés comptant fins a sis, 
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i finalment, fins a vuit. Repetir seqüència en 9 ocasions. 
 

 Respiració abdominal: Amb una mà sobre el pit i l'altra sobre la panxa, s'inhala 
profundament pel nas, sentint al ventre créixer i els nostres pulmons estirar-se 
(la mà col·locada al ventre ha d'alçar-se, assegurant-nos que no ho faci la del 
pit). Repetir aquesta seqüència 5 vegades. 

 
Aquest exercici es realitzarà amb tots els participants asseguts còmodament al terra, sobre 
esterilles de fitness habilitades, per la qual cosa s'haurà d'arraconar tot mobiliari que pugui 
resultar un obstacle. El terapeuta col·laborarà activament en l'activitat per així poder controlar 
millor el seu correcte desenvolupament. 
 

 
ETAPA D'IMPLEMENTACIÓ 

 
Intervenció: Seguidament, s'executarà la segona i principal activitat de la sessió. La resta 
d'aquesta, acabarà de donar-se a en la mateixa posició i postura, és a dir, assentats al terra 
cadascú amb la seva respectiva esterilla.  
 
Llavors, el terapeuta, demanarà que cadascú dels participants rumiï sobre una situació en la 
què el seu estat emocional es trobava alterat i haguessin escoltat algun tipus de música per la 
seva recuperació, sense importar si el suport musical es va donar involuntàriament, o per 
contra, per una decisió personal meditada. Hauran d'expressar tal situació i explicar l'efecte 
que va tenir en el recobrament d'un estat més positiu.  
 

 
ETAPA DE RETROALIMENTACIÓ 

 
A diferència de la gran part de les sessions, aquesta finalitzarà amb un mètode distint els que 
s'havien presenciat fins ara. Aquest es tractarà d'una combinació de senzills moviments 
corporals acompanyats d'una peça musical instrumental. Dita intervenció serà guiada pel propi 
terapeuta. Tots els participants hauran de posar-se drets i seguir els seus passos: 
 

A. Balanceig: Es realitzaran moviments giratoris amb els braços d'un costat a un altre, 
donant petits cops al costat del cos contrari amb les mans obertes.  
 

B. Moviment del cranc. Lliscament cap als costats  
 

1) Es començarà lliscant cap a l'esquerre.  
2) Primer, es giraran les puntes, llavors els talons i després altra vegada les 

puntes; talons, puntes, talons, etc.  
3) Després fer el mateix cap a la dreta.  

 
C. Colpejant suaument al terra amb els talons. Aquest moviment és semblant a caminar 

sense moure's de lloc. El pes del cos ha d'anar canviant d'una cama a l'altra, i els braços 
es mouen d'un costat a l'altre. 

 
D. Aixecant els genolls  

 

1) Doblegar el genoll esquerre i pujar-lo tant com sigui possible cap el tronc.  

2) Extendre els braços amb les mans com si es volgués agafar una cosa de la 
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planta del peu.  

3) Estirar la cama i doblegar els braços portant les mans a la zona de la cintura.  

4) Repetir el mateix amb l'altra cama.  

5) Repetir 5 vegades per cada cama.  
  

E. Respiració final:  
 

1) Es realitzarà amb els palmells de la mà mirant cap avall.  
2) Exhalarem estirant els braços cap endavant.  
3) Inhalarem doblegant els braços cap endarrere, és a dir,  als costats (a baix de 

les axil·les).  
4) Repetirem 3 vegades.  

 

 
Escales postintervenció 

 
Els participants completaran l'Escala STAI d'ansietat-estat i l'EVEA per segona vegada per poder 
fer la comparació postintervenció. 

 

6.4.8. SESSIÓ 8: BONA SORT 
 
Aquesta última sessió representarà el final i, com a tal, implica facilitar la connexió i/o la 
relació terapèutica amb la vida del pacient. Aquesta ha estat dissenyada per facilitar el 
processament verbal i creatiu de l'experiència terapèutica general presentant conclusions i 
resumint els recursos obtinguts durant el curs del tractament. També permetrà al pacient 
processar el final de la teràpia. 
 

 
Escales preintervenció 

 
En aquesta ocasió, abans d'iniciar l'activitat, els participants  NO hauran de completar l'Escala 
STAI d'ansietat-estat i l'EVEA, ja que al final de la mateixa hauran de contestar a tots els 
qüestionaris, tal i com es va indicar a la primera de les sessions. 

 

 
ETAPA INTRODUCTIVA 

 
Arribats a l'última sessió de l'estudi, es donarà la benvinguda a tots els participants per darrera 
vegada. Es preguntarà a cada un d'ells com es senten d'estar davant la última trobada grupal 
de la teràpia. Llavors, se'ls hi exposarà en què consistirà la última activitat que duran a terme 
en conjunt. 
 

 
ETAPA D'IMPLEMENTACIÓ 

 
Intervenció: Durant aquesta, es procedirà a l'escolta receptiva d'una peça musical escollida pel 
terapeuta. Molt atentament, durant la seva reproducció, tots els participants hauran d'estar en 
silenci. Un cop aquesta hagi finalitzat, cadascú haurà d'exposar quin ha estat el record més 
memorable que s'emporta de l'experiència viscuda durant la teràpia, i la cançó que 
commemora aquest moment tant especial, és a dir, es durà a terme un període de 
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processament verbal de les imatges, que cadascú haurà tingut durant l'escolta. Finalment, 
hauran d'indicar l'efecte, així com també la utilitat que creuen que aquest tractament ha tingut 
en les seves vides quotidianes i en el seu ésser, a més de tot allò que han après i que quedarà 
per sempre més en la seva persona. 
Per últim, es demanarà que cada participant, nomeni una de les qualitats que ha pogut 
observar de la persona de la seva dreta, tal i com es va fer en la primera sessió, tot i que 
aquesta vegada, seran els teus propis companys qui et descriuran quins són els teus millors 
atributs. 
L'objectiu de la sessió és que el participant sigui conscient de tots aquells aspectes positius que 
ha assolit satisfactòriament amb dita teràpia.  
 

 
ETAPA DE RETROALIMENTACIÓ 

 
La última escolta musical no serà individual, sinó que per contra, entre tots els participants 
s'escollirà una última cançó que tindran el plaer d'escoltar de forma conjunta per última 
vegada. 
Per acabar, serà el terapeuta qui durà a cap la clausura definitiva de la teràpia. Aquest donarà 
les gràcies per la col·laboració i la motivació dels participants, i recalcarà que sense ells res 
hagués estat possible.  
 
Però principalment, farà èmfasi en la importància de la música i en el seu fàcil excés al dia a 
dia, i els donarà l'empenta perquè continuïn gaudint-la tal i com han fet fins ara durant cada 
una de les sessions. I que sobretot, tinguin sempre present dins seu que la música no es fa, ni 
mai hauria de fer-se per ser compresa, sinó per sentir-se.  
 

 
Escales postintervenció 

 
Al final de la última sessió, es tornaran a passar els segünts qüestionaris: l'escala STAI 
d'ansietat-estat i tret i l'EVEA, Escala Rosenberg i el WHOQOL-BREF per poder validar de forma 
més contundent quina ha estat l'evolució dels paràmetres mesurats durant l'estudi. 
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