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La tesi doctoral de Noemy Berbel Gómez avalua la 
qualitat de les escoles de música de les Illes Balears  
 
La tesi doctoral de Noemy Berbel 
Gómez, defensada a la Universitat de 
les Illes Balears, avalua la qualitat de 
les escoles de música de les Illes 
Balears. L’estudi La educación 
musical elemental en las Illes Balears: 
evaluación de la calidad de las 
escuelas de música l’ha dirigit el 
doctor Martí X. March Cerdà, del 
Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques. 
 
La recerca analitza l’evolució i la 
situació dels centres, amb la finalitat 
de poder dissenyar un instrument 
d’avaluació que s’ajusti al model 
d’ensenyaments musicals que 
imparteixen i avaluar la realitat actual 
de les escoles de música en termes 
de qualitat. Així mateix, es recullen 
altres variables que influeixen en la 
qualitat i el funcionament dels centres 
per tenir una visió més àmplia de la 
seva situació. En la recerca ha 
participat el 97,62 % de les escoles 
de música de les Illes Balears, tant de 
titularitat pública com privada.  
 
Com a resultat de la investigació es 
proposa un sistema d’indicadors 
basat en el model CIPP (Context-
Input-Process-Product), com a eina 
per analitzar la situació de les escoles 
de música en termes de qualitat, i 
s’assenyalen les seves fortaleses i 
debilitats, amb el propòsit de 
concretar diverses propostes de 
millora per fer front als seus punts 
febles. 
 
Entre les principals propostes de millora, s’apunta que s’haurien de revisar les condicions laborals 
del professorat, potenciar la coordinació de les escoles de música amb els centres d’ensenyament 
obligatori, revisar la procedència del finançament dels centres municipals i establir un sistema 
mancomunat o de cooperació entre les diverses escoles de música. Per una altra banda, l’estudi 
assenyala l’impacte social, cultural i educatiu que exerceixen aquests centres sobre l’ensenyament 
de la música a les Illes Balears. 
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