
 

Trebalas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRAÏMENTS 

M’agradaria agrair a totes les persones que han posat el seu granet de sorra i 

han fet possible aquest treball.  

En primer lloc a la meva tutora ****, que m’ha guiat i animat a seguir endavant 

en tot moment.  

En segon lloc a les quatre persones que em van concedir una entrevista tot i 

les circumstàncies actuals. Gràcies per haver-me dedicat unes hores de les 

seves vides amb tota la dedicació del món. 

I per últim als amics i la família per ajudar-me en els moments més crítics. 

Especialment a la meva mare que ha estat al meu costat en tot moment. I 

sobretot a tu,*****.  

A tots ells moltes gràcies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDEX 

AGRAÏMENTS 

INTRODUCCIÓ GENERAL 3 

HIPÒTESI I OBJECTIUS DEL TREBALL 5 

PART TEÒRICA  

1. Introducció als conceptes de creativitat i talent 7 

1.1 Definició de creativitat 7 

1.2 La persona creativa 9 

1.3 Estimular la creativitat 12 

1.4  Definició de talent 17 

1.5 Les tres claus per desenvolupar el talent (segons Dan Coyle) 18 

2. Bases  biològiques 23 

2.1 El cervell 23 

2.2 Que s’activa amb la creativitat 24 

2.3 Que passa amb el talent i l’aprenentatge 25 

3.  Mites que s’han estès a la nostre societat sobre la creativitat i el talent 26 

3.1 Mites que s’han estès a la societat sobre la creativitat 26 

3.2 Mites que s’han estès a la societat sobre el talent 27 

4. Altres conceptes relacionats amb la creativitat 28 

4.1 Imaginació i creativitat 28 

4.2 Creativitat i Coeficient Intel·lectual 29 

4.3 Teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner i creativitat 29 

4.4. L’educació i la creativitat 31 

5. Altres conceptes relacionats amb el talent 32 

5.1 Trastorns obsessius i grans genis musicals 32 

5.2 Educació i talent 33 

PART PRÀCTICA  

6. Enquesta sobre la creativitat i el talent 35 

7. Entrevistes 42 

CONCLUSIONS 52 

REFERÈNCIES 55 

ANNEXES 57 



 



3 
 

INTRODUCCIÓ GENERAL 
 

El meu treball l’he centrat en aprofundir en el coneixement de dos conceptes: la creativitat i el 

talent. M’he proposat estudiar la relació que hi ha entre ells.  

Creativitat i talent són dos termes difícils de definir. Són conceptes abstractes. No hi ha una 

definició única i acceptada per tothom. Aquests dos conceptes són plens de matisos.  

A la meva vida sempre he fet activitats artístiques i creatives com ball, música o dibuix, que m'han 

despertat la part creativa, el pensament lateral definit per De Bono1, sento que m’han ajudat a 

crear un altre món de llibertat. Sobretot la música. És per això que em vaig decidir a fer aquest 

treball de recerca. Estic interessada en explorar com desenvolupar la creativitat i el talent, i perquè 

algunes persones esdevenen molt talentoses en un àmbit concret. 

És natural que cadascú tingui unes habilitats diferents, que una persona tingui facilitat per les 

matemàtiques i una altra per les llengües. Això és al que es refereix la teoria de les intel·ligències 

múltiples de Gardner. Ell revisa el terme de la intel·ligència i el defineix en funció de les aptituds 

de les persones en vuit àmbits diferents, sense limitar-se a les aptituds acadèmiques. Ell pensa  

que aquestes no asseguren un triomf i que no són un factor per conèixer la intel·ligència d'una 

persona. Gardner introdueix la idea que no hi ha una intel·ligència única, sinó vuit tipus 

d'intel·ligència; una d'elles és la musical. A nivell personal, penso que el fet d’haver practicat durant 

anys activitats musicals m'ha ajudat a desenvolupar la curiositat per explorar en un món que 

funciona amb uns altres codis: llegir temps, interpretar notes i pentagrames. 

M’ha interessat també investigar i informar-me sobre si la creativitat i el talent són innats o adquirits, 

és a dir, quin pes hi tenen els factors biològics o de predisposició genètica i quin pes hi té l’entorn. 

Jo penso que tots podem ser creatius, podem despertar aquesta part del cervell que se'ns oxida 

si no la fem servir. En aquest mateix sentit autors com Anders Ericsson, Geoff Colvin o Daniel 

Coyle2 defensen que l’exercici i la pràctica intensiva són molt més determinants que els gens a 

l’hora d’adquirir destreses complexes com ara tocar el violí o jugar a tenis. La naturalesa no ha 

premiat a unes quantes persones privilegiades sinó que són persones amb una gran capacitat de 

treball i esforç. Tenim un gran control sobre les activitats que desenvolupem i tenim més potencial 

del que suposem.  

 

 

                                                   
1  De Bono va aportar una visió nova del pensament humà, el pensament lateral; es busquen noves 
solucions menys freqüents i menys convencionals, és fonamental la riquesa de possibilitats, i el 
pensament vertical; que és selectiu i excloent cap a tot el que és insignificant, es basa amb la lògica. 

2 Psicòlegs i periodistes que defensen que el talent no és únicament un fet innat. 
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Vull indagar i investigar si la creativitat i el talent estan relacionats, si les persones talentoses són 

creatives i si són més creatives que la població general, si el que diu Dan Coyle al seu llibre “Las 

Claves del Talento” és cert; si darrera de persones amb talent sempre hi ha els tres elements dels 

que ell parla: la pràctica intensa, la ignició i un bon mestre, i si aquests són indispensables per 

arribar a posseir una gran habilitat o un talent. Demostrar que el talent no és un poder sobrenatural 

que se'ls atorga a unes quantes persones triades, sinó que com diu Dan Coyle és una possibilitat 

que se’t dona però s’ha de desenvolupar.  

 

M’he servit de l’ajuda de les lectures dels llibres “Las Claves del Talento” de Dan Coyle i 

“Motivación y Creatividad en Clase” de Kaye Thorne i també de dues revistes; “Influencia de una 

metodología creativa en el aula de primaria” i “El pensamiento creativo”. N’he tret la bibliografia 

que m’ha orientat per la part pràctica i m’ha ajudat a plantejar-me preguntes. M’han servit per a 

documentar i crear una base sòlida dels coneixements necessaris per a començar el treball i 

introduir-me en el tema. 

Com he dit abans, el que em proposo estudiar és una habilitat, un factor humà. Per això he triat 

fer-ho a través d’entrevistes amb profunditat que em permetran parlar amb persones talentoses, 

recollir les seves experiències personals, veure similituds i diferències en les seves històries de 

vida, comprovar si es compleixen les tres regles que Dan Coyle descriu al seu llibre i conèixer què 

en saben sobre els mites estesos a la societat sobre aquest dos conceptes.  

També m’he interessat per mesurar la creativitat de forma quantitativa. Per això he passat una 

enquesta massivament a persones de diferents edats. Per veure si variables com el sexe o l’edat 

estan relacionades amb una major o menor creativitat. En aquesta enquesta m’ha interessat també 

indagar sobre com entenen la gent aquests dos conceptes, com pensen que ha de ser un bon guia 

o mestre i quins mites i creences es mantenen a nivell social sobre aquests conceptes.  
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HIPÒTESI I OBJECTIUS DEL TREBALL 

 

Amb aquest treball vull estudiar què són la creativitat i el talent, la relació que hi ha entre ells i com 

es poden desenvolupar o potenciar.  Parteixo del supòsit que totes dues es poden millorar  amb 

una pràctica adequada.  Els objectius o tasques que em proposo són els següents: 

1. Conèixer les bases biològiques de la creativitat i el talent. 

2. Comprovar quins mites o falses creences es mantenen a la nostra societat sobre el talent 

i la creativitat. 

3. Avaluar la creativitat de les persones en relació a l’edat i el sexe. 

4. Comprovar si les persones talentoses són més creatives que la resta. 

5. Esbrinar com es poden exercitar o adquirir el talent i la creativitat. 

6. Comprovar si la pràctica intensiva, un bon mestre i la motivació són indispensables per 

arribar a ser talentos en un àmbit determinat, així com les qualitats que ha de tenir un bon 

mestre (hipòtesi de D.Coyle). 
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1. Introducció als conceptes de creativitat i talent 

1.1 Definició de creativitat  

Creativitat és un neologisme anglès comú, aquest concepte no es va incloure al Diccionari de la 

Real Academia Española  fins a l'edició de 1984. La defineix com: "Facultat de crear, capacitat de 

creació".  

És un concepte, molt ampli i molt difícil de definir, a cada disciplina s’utilitza diferent, es pot aplicar 

a molts àmbits de la vida; des de la música fins als negocis. Com diu David de Prado3 la creativitat 

no és només dels més petits, ell proposa avaluar la creativitat del món adult; la dels negocis o 

l’economia. 

Segons ell, la creativitat és desordre, llibertat, pensaments lliures, pensaments i paraules que 

lluiten per fer-se un lloc al cervell, la capacitat de decidir si el meu temps lliure el dedico a escriure, 

dibuixar, pintar, sortir a córrer o pensar amb un nou negoci. 

Tony Buzan4 en Head strong (2001) afirma que les idees creatives han de ser originals, fora del 

normal i per tant solen ser emocionants. 

Avui en dia moltes empreses busquen persones amb creativitat i estan interessades en la 

innovació. Una de les coses que es pot fer és proporcionar un bon ambient per intentar  

incrementar o motivar la predisposició de l'individu a ser més creatiu. Més endavant parlaré de 

tècniques per fomentar-la.  

La creativitat consisteix en generar idees, ser original i saber combinar les coses de manera que 

mai abans se li hagués acudit a ningú. Ser creatiu en un àmbit no et fa necessàriament ser creatiu 

en altres àmbits. La creativitat la podem fer servir en qualsevol situació, no s’ha de ser un gran 

artista, escriptor o músic. Consisteix en generar ideas, saber combinar les coses de manera que 

a ningú se li havia acudit abans i ser original, l’important és començar.  

Diferents autors i personatges han intentat definir la creativitat des del seu àmbit, cadascú aportant 

la seva idea de la creativitat, aquí n’hi ha alguns exemples que m’han semblat rellevants. Així 

podem veure com la defineixen des de diferents perspectives. 

Diversos psicòlegs com Guilford, De Bono o Gardner han definit la creativitat com: 

                                                   
3 "David De Prado és un dissenyador de serveis que lidera la disciplina global de Disseny de Serveis i 

l'equip de disseny de Banca d'Empreses a BBVA. 

4 Autor de les tècniques i mapes mentals que més tard explicaré com el del Leonardo da Vinci. 
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Guilford5 (1952):“La creativitat, en sentit limitat, es refereix a les aptituds que són característiques 

dels individus creadors, com la fluïdesa, la flexibilitat, l'originalitat i el pensament divergent”. 

 

De Bono6 (1974): “Es una aptitud mental y una técnica del pensamiento”. 

 

Gardner7 (1999): “La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en cualquier 

dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones, que yo denomino ‘inteligencias’, 

como la matemática, el lenguaje o la música. Y una determinada persona puede ser muy original 

e inventiva, incluso iconoclásticamente imaginativa, en una de esas áreas sin ser particularmente 

creativa en ninguna de las demás”. 

 

L’art normalment es crea per ser ensenyat a un públic, a uns seguidors. Els psicòlegs diuen 

que a l’ensenyar o plasmar la teva creativitat, el que es busca és l’acceptació d’un mateix. És 

un intent de que la valoració que fem de nosaltres mateixos sigui confirmada pels del nostre 

voltant. Un repte per nosaltres hauria de ser que el que pensem de nosaltres mateixos no 

estigui influït pel que els altres diuen de nosaltres. 

Alguns artistes l’han definit en relació amb la seva passió o la seva feina; Aquí n’hi ha un parell 

d'exemples. 

Matisse:8 “Crear és expressar el que es té dins de si”. 

Shakira9 “La creativitat és una caixa de sorpreses i mai saps que trobaràs a dintre teu” 

L’art ja sigui pintant, cantant, ballant… és una manera de buidar-te de deixar veure tot el que 

tens dins, d’expressar-te.  

Un altre punt de vista interessant és el més científic. 

                                                   
5 Joy Paul Guilford: Va ser un psicòleg nord-americà especialitzat en l'estudi de la intel·ligència ,va ser 

professor universitari a Nebraska, va col·laborar amb les seves recerques sobre les habilitats 
individuals. 

6 Edward de Bono (pàg. 3) 

7 Howard Gardner és un psicòleg americà conegut per reedefinir el concepte d'intel·ligència. 

8Henri Matisse va ser un pintor, escultor i dissenyador francès, que va destacar per un ús característic 
del color i per un dibuix fluid, brillant i original, va ser un dels artistes més importants de l’art modern. 

9 Shakira Isabel Mebarak Ripoll, més coneguda pel nom artístic de Shakira, és una cantautora, 
productora, ballarina i actriu colombiana del gènere pop-rock en castellà i anglès 
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Albert Einstein10 "La creativitat és contagiosa. Pásala". 

La creativitat és molt important a la ciència,  segons Ghassibi 11(2010) la creativitat és un dels 

components principals de la ciència, els científics busquen noves solucions, investiguen, 

analitzen per tant la búsqueda de solucions noves i innovadores és de gran ajuda en ells. 

Necesiten una base teórica, els processos creatius sempre depenen dels coneixements 

teòrics dels procediments disponibles i les possibilitats de generar ideas i combinacions 

conceptuals noves.12  

Per tant tot i que a mi el primer pensament  que em ve al cap si penso amb la  creativitat no 

és aplicada a la ciència, sembla ser que és un factor important per avançar i innovar en ella. 

1.2 La persona creativa 

Pots incitar a altres a ser creatius? Partim de la idea que el món laboral és un reflex del què 

ofereixen les escoles. Si creem generacions incapaces de pensar per ells mateixos i sense 

excitació per les idees noves no obtindrem innovació. 

La persona creativa, veu el món amb uns altres ulls, el percep a la seva manera, la creativitat és 

tenir la confiança de què tots els problemes tenen solució i busca-la fins a trobar-la. 

Aquestes són les 15 competencies/habilitats de la persona creativa.13 

 

1 Tenir la creença de ser creatiu  

2 Autoconeixement  

3 Introspecció – Món interior ric  

4 Automotivació elevada.  

5 Curiositat mental  

6 Pensament lògic + Pensament lateral (De 

Bono) 

7 Intuïció + Raó 

 

 

 

 

PSICOLÒGIQUES 

                                                   
10 Albert Einstein va ser un físic d'origen alemany, nacionalitzat posteriorment suís i nord-americà. Va 

ser el científic més conegut i important del segle xx. 

11 Joseph Ghassibi. és un metge de família de Boston, Nova York. 13 d’abril 2020. 

12 Com explica en aquest document "Creatividad y Ciencias. Un estudio biográfico de científicos." S'hi 
ha accedit el dia 13 d’abril 2020. 

13 Segons un document que he trobat a internet de la Universitat de Vic de Franc Ponti 

en el que avalua la creativitat a la nostra societat. 
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8 Facilitat per a la formulació de problemes i 

concreció de focus creatius  

9 Recerca constant d’idees (regularitat)  

10 Actitud transgresora  

11 Actitud aventurera  

12 Lideratge creatiu  

13 Pensament ingenu 

 

 

 

 

COMPORTAMENTALS 

14 Coneixement de mètodes creatius  

15 Coneixement de processos d’innovació 

 

TÈCNIQUES 

 

Gregory14 remarca que la creativitat és part integrada de tots nosaltres però que gradualment, amb 

les eleccions diaries, les decisions laborals que prenem i el model de vida que portem ens allunyem 

dels nostres impulsos creatius.  

Aquesta persona creativa, pot haver viscut una vida de preguntes i de suggeriments que han sigut 

ignorades o titllades de no tenir ni cap ni peus. I els ha desmotivat a continuar formulant-se 

aquestes preguntes. Posem l’exemple d’un nen d’onze anys, li agrada molt escriure i escriu un 

conte. La reacció dels pares a la seva creació condicionarà molt de com aquest nen continuarà 

desenvolupant aquesta creativitat o no. Uns pares que li diuen deixa això i centrat amb els estudis, 

li tallaran les ales i potser l'escriptura ja no formarà part de la seva vida. En canvi si l'animen a 

continuar creant i treballant la creativitat, amb la pràctica pot acabar desenvolupant una habilitat 

per a l’escriptura.  

L'entorn és un factor fonamental. Aconseguir que la seva idea sigui acceptada requereix una 

energia que, en molts casos, ja no tenen a l'haver esgotat el seu entusiasme inicial. 

Igual que definicions per creativitat també hi ha diverses teories que descriuen els trets bàsics de 

la persona creativa. 

                                                   
14 Danny Gregory és un escriptor i artista de Londres que ha escrit alguns llibres que han estat best-
sellers internacionals. 
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a) Guilford15 (1950) i Dedboud (1992), han suggerit set habilitats que componen la creativitat. 

Guilford va demostrar a més, que la creativitat i la intel·ligència són qualitats diferents.  Aquestes 

habilitats són: 

1. Sensibilitat per als problemes 

2. Fluïdesa: facilitat en el funcionament o el desenvolupament d'una cosa. 

3. Flexibilitat: facilitat per adaptar-se a les circumstàncies o als altres. 

4. Originalitat: característica del que és original perquè no és cap còpia ni cap imitació sinó que 

és fruit de la creativitat. 

5. Anàlisi: separació de les parts d'un tot per conèixer-ne els principis i els elements que el 

formen 

6. Síntesi: exposició breu dels punts essencials d'un assumpte o matèria. 

7. Penetració: Capacitat de pensar amb gran intel·ligència, rapidesa i claredat. 

 

b) Els set principis de Da Vinci 

Michael Gelb (1999) al llibre Pensar como Leonardo da Vinci16 descriu "set principis" que tenen 

una gran ressonància amb gent creativa;  

Curiosita: un comportament de curiositat inacabable per a la vida una busqueda 

permanent de l’aprenentatge a la vida. 

Dimostraxione:el compromís de comprobar el coneixement a través de l'experiència, la 

perseverança i la incitació d’aprendre dels errors.  

Sensezione: el refinament continuat dels sentits, especialment la vista, com a medis 

d’animar l’experiència. 

Sfumato: una disposició cap a l’ambigüitat, la paradoxa i la incertesa  

Arte/scienza: el pensament integral, establir un equilibri entre ciència i art, lògica i 

imaginació. 

Corporalita: cultivar la gràcia, la bona forma física i l’elegància. 

                                                   
15 Joy Paul Guilford, p.8 

16Gelb, Michael, Pensar como Leonardo da Vinci, 1999 
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Connesione: un reconeixement i apreciació per d’interconnexió de totes les coses, 

fenòmens i sistemes.  

Molta gent considerada creativa com ara Leonardo da Vinci17 o Richard Branson18, porten amb 

ells allà on van una llibreta per anotar-hi les idees que se'ls van acudint al llarg del dia. És una 

manera d'emmagatzemar i guardar la creativitat per no desestimar ni perdre cap idea. És l’única 

manera d’atrapar la creativitat amb el seu curs. 

Les grans ments creatives es continuen fent preguntes desconcertants amb la mateixa intensitat 

al llarg de la vida. Leonardo da Vinci, que el tenim com un model creatiu, que va canviar la manera 

de pensar de l’època, el podríem definir com una persona que mai es va cansar de fer preguntes. 

Tenia una curiositat inacabable, pròpia d’un nen. La curiositat va ser la font que va alimentar el 

seu geni durant la vida adulta.  

1.3 Estimular la creativitat 

Amb el temps vaig descobrir que el món no és un enigma sense resoldre esperant que arribi un 

geni ocasional i resolgui els seus misteris. El món, o la major part d'ell, és un espai buit esperant 

a ser omplert. Aquesta revelació va canviar la meva vida: no havia d'assentar-me i esperar que 

algú soluciones els enigmes, jo mateix podia llençar-me a l'espai. Era lliure d'experimentar amb 

les meves idees, inventar les meves pròpies perspectives i crear els meus propis futurs. 

(Charles Handy19, Más allá de la certidumbre, 1997) 

Jo fins abans d’estudiar la creativitat no m'havia plantejat que aquesta fos una capacitat que es 

pogués treballar i desenvolupar. Però la creativitat es pot potenciar, crear i desenvolupar a totes 

les àrees i a totes les edats des de la infantesa fins a la vellesa. Hi ha diversos exercicis o tècniques 

que ajuden a potenciar-la. I diferents situacions i entorns que l’afavoreixen. Tots tenim capacitat 

de ser originals, el que ha passat a moltes persones és que gradualment han anat tancant les 

portes de la confiança amb un mateix i així també a les mateixes capacitats creatives. 

L’hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona van realitzar un estudi en el que diu que es pot dividir 

el procés creatiu amb quatre fases. Preparació (observar i estudiar el voltant), incubació (apartar 

el tema de la ment un temps, distreure's del tema), il·luminació (veure la solució del problema) i 

per últim verificació (una valoració crítica de les idees que han sorgit). 

                                                   
17 Leonardo da Vinci (Vinci, Toscana, 15 d'abril del 1452 - Amboise, 2 de maig del 1519) 

va ser artista toscà del renaixentisme que va abordar a tots els àmbits del coneixement humà. 

18 Richard Branson, és un empresari anglès conegut per la seva marca Virgin, una discogràfica 
britànica. 

19 Charles Handy és un autor / filòsof irlandès especialitzat en comportament i gestió organitzativa. Ha 
estat classificat entre els Thinkers 50, una llista privada dels pensadors de gestió de vida més 
influents. 
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No tenim un interruptor per activar la creativitat i les nostres millors idees o les més creatives no 

van aparèixer o apareixen al nostre cap per art de màgia. Calen uns factors que ajudin a potenciar-

la i a fomentar-la. 

En primer lloc és important disposar d'una experiència. Necessitem uns coneixements i unes 

habilitats que provinguin d'una interacció amb les coses que succeeixen a la vida. Són necessàries 

unes aptituds.  

L'ambient en què estem immersos també pot afavorir, o per contra obstaculitzar que 

desenvolupem la nostra creativitat. En aquest sentit, resulta de gran profit analitzar com ha de ser 

un ambient que ens ajudi a fomentar aquesta habilitat.  

L'element indispensable perquè es doni la creativitat en un context determinat és que hi hagi 

llibertat i flexibilitat intel·lectual que permeti buscar camins diferents als convencionals. Així les 

persones se senten valorades i percebran que els seus èxits s'aprecien, el que provocarà que se 

sentin confiades i segures a l'hora d'expressar i mostrar les seves experiències, idees o 

innovacions. En moltes ocasions, l'oficina tradicional pot limitar la productivitat i creativitat de les 

persones. En contra, bars o restaurants, així com altres espais més informals, són bons exemples 

de com la creativitat pot ser més rendible en un altre tipus d'espais no convencionals.  

Van Gogh va dedicar molt de temps a col·lacionar imatges i va fer una cosa molt important com 

fan la majoria dels grans artistes va absorbir tots aquells aprenentatges i els va assimilar per a 

produir algu singular, únic i només seu. 

Això és el que defensa Austin Kleon20a ‘Steal Like An Artist’ parla de les deu coses que li hauria 

agradat saber quan va fer els seus primers passos com artista. Una d’elles és: “roba com un 

artista”. Ell diu que cap obra creativa és completament original. Res sorgeix del no-res, i qualsevol 

idea que tinguis parteix de l’acumulació de totes les idees que la precedeixen. Agafes una idea, la 

sumes a una altra i això produeix una cosa nova. 

També diu que els projectes paral·lels i els passatemps són importants per aconseguir una bona 

idea. És molt important que les persones creatives facin coses extres, perquè si tens passatemps 

intensos o projectes secundaris, és molt comú que, mentre treballes en aquests projectes, se 

t’acudeixin idees per a l’obra principal en la qual hauries d’estar treballant, o que aquest projecte 

secundari arrenqui i et porti on vols anar.  

 

Un dels objectius del món empresarial, es fomentar als empleats l’interés per fer-se una visió global 

del negoci. Ser curiosos i creatius està molt valorat a les empreses per això existeixen mètodes 

                                                   
20 Austin Kleon, va créixer en els camps de blat de moro d'Ohio i es va convertir amb un artista i 
escriptor. 
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per potenciar-los a la feina i al món adult, algunes de les tècniques per a potenciar-la tant a l’aula 

com a les empreses21: 

● Examinant les quatre àrees que una idea creativa ha de tenir segons Torrance: 

Fluïdesa, tenir moltes idees. Per exemple amb un simple joguet intentar alliberar un flux d'idees, 

preguntant-li com el podria millorar. 

Flexibilitat, pensar diferents maneres de fer servir les coses. Un exemple per a transportar a l'aula 

seria mostrant un objecte a la classe i demanar quants usos podrien donar-li. 

Originalitat, pensar coses originals i úniques. A l'aula ho podem aconseguir agafant una joguina, 

dient-li al nen que s'imagini que no és cap joguina i que s'imagini l'ús més interessant, brillant i més 

inusual. 

Elaboració, pensar amb detalls i afegir-los a la idea. Amb els nens els hi pots mostrar un article 

de la vida diària com ara un aspirador i preguntar-los per què més el podríem fer servir a part 

d'aspirar. 

● La tècnica de Tony Buzan22 que explica a Head strong: 

Deixar als alumnes un temps de dos minuts perquè en un full escriguin tan ràpidament com puguin 

tots els usos per a un penjador de roba. Llavors s’han de sumar i dividir entre dos els usos que 

han trobat, per obtenir la producció mitjana per minut. Tony Buzan va fer uns indicadors que et 

permeten saber a on s’ubiquen, de 4-5 és la mitjana global, 8 és un bon nivell d'enginy, 12 és 

excepcional i estranyi fins a 16 què és el nivell de genialitat.  

● Storyboarding (guions gràfics) 

Aquesta tècnica consisteix amb estimular als nens i nenes perquè imaginin que estan fent un 

documental, que la seva creativitat la utilitzin per inventar i crear, però sense escriure-ho ni 

dibuixar-ho enlloc, només imaginant-s'ho. Demanant-los que es facin esquemes mentals de com 

avançarà l'acció, què passarà, a on, a qui, quin serà el missatge del documental… Aquesta activitat 

es pot acabar amb una projecció o exposició oral. 

● Portar un diari il·lustrat  

Aquesta tècnica als Estats Units ha sigut bastant popular. Es pot utilitzar tant a l'aula com en l'àmbit 

personal. Consisteix amb crear un llibre en el qual hi anotes, dibuixes i fins i tot hi afegeixes petits 

objectes de la vida diària. Allà hi evoques tot el que necessites, històries del dia a dia, sentiments. 

                                                   
21 Algunes estan més enfocades a l’educació i altres son adaptables a les dos. 

22 Buzan va ser un autor i consultor educatiu anglès. Buzan va popularitzar la idea d'alfabetització 
mental, de pensament radiant i d'una tècnica anomenada mapping mental. 
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És una idea molt similar als quaderns de notes de Leonardo da Vinci que més amunt he exposat, 

amb la diferència que les seves anotacions acabaven sent autèntiques obres d'art. 

● Brainstorimng (pluja d'idees) 

Una de les tècniques que més es fa servir tant en l'educació com a les empreses, sobretot en els 

treballs amb grup.  El seu inventor és Alex Faickney Osborn i bàsicament consisteix amb escriure 

en un full o una pissarra totes les idees que set acudeixin, és una tècnica per ampliar el caudal 

d'idees. L'important d'aquesta tècnica és: no corregir, no valorar i no restringir. L'interessant és que 

les idees d'una persona poden estimular als pensaments de la resta i sorgeixen moltes idees. 

●  Mètode 6-3-5 

És una de les variants del Brainstorming. Redefineix la composició del grup, el nombre d'idees a 

aportar en cada ronda i el temps requerit per a generar aquestes.  

Definit el tema a treballar, cada persona del grup anotarà tres idees sobre la qüestió plantejada i 

una vegada transcorreguts cinc minuts de lliurar les seves notes al participant del costat, aquest 

al seu torn podrà aportar noves idees o completar les idees d'un altre participant. S'acaba quan 

cada integrant del grup recupera les seves anotacions donant per conclosa la sessió.  

● Combinació 

Partint de solucions existents, buscarem possibles combinacions que ens generin noves 

alternatives. Per exemple: sofà + llit = sofà llit. 

● Inversió 

Igual que en la tècnica anterior, partint de solucions existents, intentem millorar-les per corregir les 

seves mancances.  

Una impressora, per exemple, és una inversió de la màquina d'escriure.   

● Mètode de les paraules aleatòries 

El desenvolupament d'aquesta tècnica planteja associar qualsevol paraula o imatge fora del 

context en el qual es treballa i així aconseguint obtenint noves relacions mentals i per tant noves 

idees en les quals basar possibles solucions. Un cop tenim la paraula o imatge triada, realitzarem 

una llista de conceptes o relacions que tinguin a veure amb aquesta, per a posteriorment analitzar 

la llista obtinguda com a possibles solucions en la resolució del problema a resoldre. 

● Els sis barrets del pensament 

 Aquest mètode se li atribueix al Doctor Bono a principis dels anys 80. Es fonamenta per utilitzar 

sis maneres de pensar diferents, associades a l'acció de posar-se un barret d'un color o un altre. 

El barret pot ser físic o metafòric. Acaba sent com un joc de rol en el que cadascú defensa una 
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idea o manera de pensar (un barret), aquesta tècnica es pot utilitzar de diverses maneres es pot 

crear una secuencia de barrets si es necesita explorar un tema de forma efectiva o es poden 

utilitzar per moments. Cada un dels colors implica un tipus de pensament i són:  

-Pensament amb el barret blanc (objectiu). Amb ell es pretén una mirada objectiva de les dades i 

de la informació.  

-Pensament amb el barret vermell (intuïtiu). Impressions, judicis de valor, intuïcions, etc. -

Pensament amb el barret negre 

(lògic). Crític: errors, llacunes, etc.  

-Pensament amb el barret groc 

(optimista). Positiu: 

desenvolupador d’avantatges i de 

beneficis.  

-Pensament amb el barret verd 

(creatiu). Gestor del pensament: 

organitza els diferents 

pensaments, sintetitza i ordena 

les idees.  

-Pensament amb el barret blau (processador d'idees). Productor d'idees: generador de noves 

alternatives.  

 

● DAFO 

Habitualment és una eina de negocis, però també es 

pot utilitzar a les escoles perquè ajuda a adoptar als 

joves una visió més realista. És divideix un full amb 

quatre parts, la part de dalt de les columnes s'hi posarà 

el punt de vista des de on es vol analitzar, els punts 

forts i els punts dèbils es consideren qüestions internes 

i les oportunitats i les amenaces factors externs.  

 

● Transformació 

Es basa en la recerca de paraules de semblant significat, que puguin definir el problema a 

desenvolupar. Es pot utilitzar un diccionari de sinònims per buscar noves paraules.  

Christopher Jones proposa el següent exemple:  
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Un dissenyador té per encàrrec eliminar els bassals d'aigua de les voreres. Una primera solució 

podria ser, esperar l'evaporació. Però requereix un temps excessiu. En realitzar la recerca en el 

diccionari de la paraula evaporar, aquesta es defineix com eliminar sense deixar rastre, consumir 

lentament, atenuar, suprimir, escapar-se, esvair-se, etc. Algunes d'aquestes paraules proposen, 

noves idees. 

- Suprimir: Foradar el paviment i ondular-lo.  

- Escapar: Absorbir l'aigua amb un vehicle de neteja. 

- Esvair: Desenvolupar un paviment porós. 

 

Aquests són alguns dels molts mètodes que existeixen per a generar noves idees i ser més creatiu. 

És molt important tenir uns objectius marcats i clars per buscar, preguntar analitzar solucions 

originals. 

 1.4  Definició de talent 

Per ajudar-me a entendre què és el talent i començar-me a introduir-m’hi he buscat la seva definició 

al diccionari punt cat, i m’ha aparegut aquesta: “Especial aptitud intel·lectual, capacitat natural o 

adquirida per a certes coses (art, mecànica, etc.)”. 

La paraula “talent”, és complexa i ambigua, Dan Coyle el defineix com; la possessió d'habilitats 

repetibles. Per tant ser un prodigi no no és un indicador fiable d’aconseguir l'èxit a llarg plaç. 

 

Quan busquem la paraula talent a la xarxa, ens apareixen 1.470.000.000 resultats de pàgines web 

d’autoajuda, de com gestionar el talent a l’empresa, pàgines que prometen tenir les claus del talent, 

programes de televisió. Crec que ens emboliquem al parlar del talent; persones amb talent o amb 

perfils molt qualificats? 

 

Tothom té un talent. Una altra cosa és si n’ets conscient i en quina mesura l’utilitzes en els aspectes 

de la teva vida, segons Moulines.23 Perquè el talent és el resultat de la passió multiplicada per les 

hores dedicades a desenvolupar aquest talent. 

El talent és la suma de tres grans aspectes, el que puc fer, el que vull fer i el que acabo fent o faig. 

                                                   
23 Això és el que diu Josep Moulines, psicòleg del Treball i de les Organitzacions. 
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1. El que puc fer. Tot allò que tu ets, que està contingut en tu, en la teva persona. Tot allò que fa 

que estiguis preparat per fer alguna cosa, per afrontar un repte. Aquesta part està formada per 

aquests cinc elements bàsics: 

● Els coneixements. Tot allò que tu saps, que has après. 

● Les habilitats. Tot allò que has practicat i que ara ja domines, ho has integrat en tu. 

● Les competències. Allò pel que tens facilitat i que fa que davant d’una situació o repte 

siguis extraordinari o superior a la mitjana. 

● L'experiència. O experiències que has anat vivint. La suma d’aquestes proporcionen 

coneixements, habilitats, ajuden a desenvolupar competències i augmenten la teva 

capacitat d’intuïció. 

● L’autoestima. És important creure en tu i ser conscient de tot allò que ets i pel que estàs 

preparat/da. Moltes vegades ens oblidem dels recursos que tenim i de tot allò que ja ens 

hem anat demostrant.  

2. El que vull fer. Tot allò que em motiva i em mou a actuar, els teus motors. Cal intentar saber 

quins son. Allò que et dóna energia i que quan ho fas el temps et passa volant i et costa deixar-

ho. Alguna cosa no funciona quan esperem que la motivació ens arribi de fora.  

3. El que faig. Tot allò que acabes fent. La teva conducta davant els reptes i objectius, la teva 

forma de relacionar-te amb els altres i d’influir-hi, la teva actitud i resposta davant les diferents 

situacions que ens porta la vida. Tota aquesta part està relacionada amb les dues anteriors. 

1.5 Les tres claus per desenvolupar el talent (segons Dan 

Coyle) 

Perquè la nostra cultura ens ha fet creure en els genis? 

Durant els últims segles la cultura occidental ha entès el talent com a una dotació misteriosa. Un 

fet innat. Els gens no són cartes còsmiques, sinó llibres d'instrucció que posen a prova als éssers 

humans.Tenim un gran control sobre les habilitats que desenvolupem cadascú de nosaltres tenim 

més potencial del que suposem. 

Un clar exemple és el d’Albert Ellis 24 , va néixer l'any 1913 i va crear la classe de teràpia 

d'exsposició prolongada, ell d'adolescent era un nen molt tímid i no parlava amb la gent fins que 

un dia cansat d'això es va assentar a un banc a prop del jardí botànic de Nova York i es va proposar 

                                                   
24 Va ser un psicoterapeuta americà que va va crear la classe de teràpia d'exposició prolongada. 
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parlar amb totes les persones que s'hi assentaven. Va aconseguir per tant superar aquest "trauma" 

o aquesta gran inseguretat que tenia, a través de practicar.  

En aquest apartat em centro en el que Dan Coyle defensa i defineix en el seu llibre “Las claves del 

talento”, en el qual afirma que el talent no és innat sinó que es pot desenvolupart amb la suma 

d’uns quants factors. Citant M. Montessori25 també ho va dir. "Segons tots els psicòlegs no cal, per 

aprendre, més que posseir un interès profund i una atenció viva i sostinguda"26  

La clau del talent, centrant-me amb Dan Coyle és crear la unió de tres factors; la pràctica intensa, 

la ignició i un bon mestre instructor.  

1. La pràctica intensiva 

Com aprendre de la pràctica intensa? Dels errors és d'on s'aprèn, t'equivoques i pares atenció als 

errors que has fet. Intentes fer allò que vols aconseguir no et surt, pares, mires, analitzes 

exactament què és el que vols fer i ho fragmentes, ho ordenes i ho repeteixes lentament, fixa'n te 

amb l'error que has fet i provant d'aprendre del teu error així aconsegueixes que t'acabi sortint. 

Com diu Dan Coyle es tracta de trobar el punt dolç entre el què un sap i el que un intenta aprendre. 

Així trobant l'equilibri perfecte que incentiva voler continuar aprenent i dedicar moltes hores a voler 

que et surti. El moment en què l'error es converteix amb habilitat, tenir una meta, un objectiu. 

Com Coyle posa d'exemple, com pot ser que un país tan precari i amb pocs recursos com Brasil 

és d'on surten les grans estrelles del futbol, o com abans de la segona Guerra Mundial sense 

l'invent de Link els pilots d'avió eren nefastos i una gran quantitat acabaven sense vida.  

La clau d'aquests exemples els explica Coyle, és la pràctica intensa.  

Al Brasil no juguen a futbol amb un camp de gespa i amb una pilota reglamentària sinó que juguen 

amb els recursos que tenen. Juguen a futbol sala que comprimeix les habilitats essencials del 

futbol, Simon Clifford (la persona que va fer la investigació de perquè els jugadors brasilers són 

unes estrelles) va posar amb pràctica si creant les mateixes condicions que a Brasil podia formar 

estrelles del futbol, ho va aconseguir a Anglaterra.  

La mortalitat dels pilots d'avió va començar a disminuir en posar amb pràctica l'invent de Link una 

simulació d'avió on els pilots podien practicar i aprendre de l'error. Abans d’aquest invent per 

                                                   
25 Ciant Montessori, Maria va ser una pedagoga, científica, metgessa, psiquiatra i filòsofa, i una 
devota catòlica, feminista i humanista italiana. És la impulsora del conegut mètode Montessori. 

26 Montessori, Maria  "El Talent", Joan B. Manyà, prev. Part 1ª 

Barcelona, Ed. BALMES, 1936. 

 



20 
 

practicar, els pilots d’avió eren aquells més valents o més robustos, i s’enfrontaven al seu primer 

vol sense haver practicat abans per això no en sortien amb vida.  

En els dos exemples utilitzen la pràctica intensa perquè cometin i corregeixin els errors. Amb 

aquests exemples dels jugadors de futbol del Brasil i els pilots d'avió al fer aquesta pràctica intensa 

generen més mielina (més tard en parlaré extensament). 

Un altre exemple és el dels corredors de maratons. Abans del 1970 eren poques les persones que 

disputaven maratons, només les corrien els que consideraven que havien nascut per això. Però el 

concepte va canviar amb la descoberta de com funciona realment el sistema cardiovascular humà. 

La gent normal i corrent podia convertir-se amb corredors de maratons gradualment, amb la 

pràctica.  

L'esforç no és opcional, és un requeriment neurològic per aconseguir que el circuit de l'habilitat 

s'activi d'un mode òptim. Les germanes Brontë27, els Z-Boys28 són altres exemples dels fruits de 

la pràctica intensa. 

Què és el que fan els artistes o talentosos quan entrenen o practiquen? 

Envien a través dels circuits impulsos precisos que donen l'ordre de mielinitzar aquell circuit. 

Després de molt entrenament amb intensitat activen i optimitzen un nou circuit neuronal. A la 

mielina no li importes qui ets; li importa el que fas. 

Andres Ericsson29 juntament amb altres investigadors com Herbert Simon, Bill Chase estableixen 

"la regla dels deu anys" és un descobriment que data del 1899 i que demostra que l'habilitat a 

escala mundial en qualsevol camp requereix aproximadament una dècada de pràctica intensa.  

Com diu Ericsson "no hi ha cap classe de cèl·lula que els genis posseeixen i nosaltres no". A la 

investigació d'Ericsson mostra que la majoria dels experts a escala mundial, practiquen entre tres 

i cinc hores límit diàries independentment de l'habilitat que persegueixen.  

La real habilitat pels genis com Mozart està amb la capacitat de dur a terme pràctiques intenses 

d'un mode obsessiu. Aristòtil30 ja ho va dir "l'excel·lència és un hàbit". Això no significa que no hi 

hagi un petit percentatge de la població que tingui un desig innat obsessiu a millorar. 

Les tres regles de la pràctica intensa: 

                                                   
27 Tres famoses germanes amb un gran talent literàri. 

28 Van crear les bases del skateboard.  

29 K. Anders Ericsson va ser un psicòleg suec i Conradi Eminent Scholar i professor de psicologia a la 
Florida State University, reconegut internacionalment com a investigador en la naturalesa psicològica 
de l’expertesa i el rendiment humà. 

30 Aristòtil va ser un filòsof de l'Antiga Grècia. Se'l considera com un dels grans pensadors de la 
humanitat. 
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● Regla 1: Agrupar 

Absorbir-ho tot, dedicar temps a observar, escoltar l'habilitat. Dividir-lo amb trossos,  segmentar. 

Reduir la velocitat, alentir. 

● Regle 2: Repetir 

"La pràctica no et fa perfecte, la pràctica perfecte et fa perfecte" la repetició atenta. 

● Regla 3: Aprendre a sentir-ho 

Aprendre a practicar, entrenar. Com Coyle diu al llibre "primero afinad vuestros instrumentos: 

después afinad vuestros oídos" 

2. Ignició 

Un altre element clau és la motivació, el moment en què dius això és el que jo vull ser. T’arriba del 

món exterior. La ignició subministra l'energia, mentre que la pràctica intensa amb el temps canvia 

aquesta energia amb progrés.  

Un exemple és el de Bannister31 que a l'any 1952 va batre els quatre minuts al 1500 metres llisos, 

una marca que fins aleshores era una barrera impossible de batre. Després que ell superes 

aquesta marca, l'australià John Landy va batre també aquesta barrera dels quatre minuts. La 

següent temporada alguns altres corredors també van passar la barrera dels quatre minuts. Aquest 

fet va ser de gran rellevància al segle xx una marca que semblava impossible de millorar-la. Al 

haver-la superat Bannister molts altres atletes la van superar darrera seu. Aquests atletes van 

rebre un senyal molt clar, pots fer-ho i això els va motivar a vençel. 

Un altre exemple és el dels esportistes. Usain Bolt (segon de tres germans), Asafa Powell (sisè de 

sis) Justin Gatlin (quart de quatre) Maurice Green ( quart de quatre) aquesta és una mostra de 

com els més petits de la família s'han d'espavilar perquè el senyal en aquest cas és, estàs amb 

desavantatge.  

Com es pot explicar que una gran quantitat de persones importants al llarg de la història com ara 

Newton, Julio Cèsar, Lenin, Darwin van tenir pèrdues parentals de molt petits. Aquestes pèrdues 

de tant petits els fa despertar una falta de seguretat i pot alterar la percepció del nen amb el món i 

orientar la seva ment cap a la percepció del perill i les possibilitats a la vida.  

Això no vol dir que per ser un personatge històric has de ser orfe o que per ser un gran velocista 

has de ser dels petits de la casa, sinó que tots aquests factors proporcionen una motivació que fan 

esforçar-se més i que fan que practiquin més i en conseqüència és  desenvolupa més mielina. 

3. Un bon mestre instructor 

                                                   
31 Roger Gilbert Bannister, atleta fondista i neuròleg nord-americà. 
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El do d'algunes persones per combinar els dos elements vistos abans la ignició, que subministra 

l'energia inconscient necessària i la pràctica intensa, construir l'habilitat a través de la constància, 

per desenvolupar el talent als altres. 

Com fer un acompanyament i fer despertar aquesta ignició és la clau. L'entrenador dels Z-Boys32, 

el que feia era establir un repte en un moment clau (he sentit que tal fa allò tan difícil) i en segon 

lloc estimular el seu esforç (bona feina).  

Dweck psicòloga social a la Universitat de Stanford, estudia la relació que hi ha entre el llenguatge 

i la motivació, fa dos grups a un elogiant per la intel·ligència i a l'altre per l'esforç. El resultat acaba 

sent que els que són felicitats per la seva intel·ligència no s'arrisquen a millorar-se per no 

equivocar-se i fer una demostració de què ha disminuït o no són intel·ligents. En canvi els que se'ls 

felicita per l'esforç milloren i volen arribar més lluny. És més eficaç perquè realment és el que 

sentim. 

Els bons mestres són amb un temperament tranquil, reservats, escolten més del que parlen, 

assenyalen els passos a seguir concisos i breus, són específics i s'emmotllen a cada alumne. 

Wooden un molt bon entrenador de bàsquet els hi deia als jugadors ”no busqueu una millora gran 

i ràpida. Busqueu millorar cada dia de mica en mica amb petits canvis”. Aquesta és l'única manera 

de què es produeixi l'aprenentatge. La importància de la repetició fins a aconseguir l'automaticitat. 

Ho citava You Haven't Taught Until Theyave Learned33, un llibre del qual són autors Gallimore i 

Seven Nater exjugadors de Wooden. L'entreno centrat amb l'error, ben planificat i ric amb 

informació clara i concisa.  

Les quatre virtuts d'un bon mestre: 

1. L'habilitat que els professors desenvolupen al cap d'un temps estudiant i treballant com ser 

bons professors, el coneixement que tenen ells de la matèria. 

2. Capacitat de percepció, veure quin tracte necessita rebre cada alumne perquè cadascú és 

diferent i porta la seva motxilla carregada de diferents vivències. 

3. El reflex GPS, Unes directrius clares concises no a mitges. És important que sàpiguen 

localitzar els errors i les solucions a la primera. 

“Una de les coses que he après és que he d'empentar als alumnes al següent nivell”, Linda 

Spetin una excantant d'òpera que s'ha convertit en una de les millors mestres de l'art de 

cantar. 

                                                   
32  Els Z-boys eren un grup de patinadors de mitjans dels anys 70 de Santa Mònica i Venècia, 
Califòrnia,  van ser la base dels skaters actuals. 

33 Gallimore, Ronald i Swen. Nater You Haven't Taught Until They've Learned. Fitness Information 
Technology, Inc, U.S. (1 de diciembre de 2005). 1885693664  



23 
 

4. Honestedat teatral, fer teatre amb els alumnes i utilitzar el personatge que cada alumne 

necessita per aprendre.  

 

“Els mestres han de ser un guia al costat no un savi a l'escenari”34. Suposo que aquest és el repte 

de tot bon mestre i que aquesta acaba sent la clau i la diferència entre ser un bon instructor o no.  

 

2. Bases  biològiques  

2.1 El cervell 

El cervell suposa només el 2% del pes del cos però és responsable de totes les seves funcions. 

El cervell, consta de tres grans parts: el propi cervell, el tronc cerebral i el cerebel. 

L'escorça o còrtex cerebral  és la superfície més externa del cervell està continguda en el crani 

gràcies a nombrosos plecs i esquerdes. Només un terç de l'escorça està exposada superficialment, 

la resta està oculta en la profunditat dels solcs.  

El cervell està dividit en dos grans parts, l’hemisferi dret i l'esquerre, que estan connectats entre si 

per un conjunt de fibres, que constitueixen el cos callós. 

Cadascun dels hemisferis compta amb quatre lòbuls: frontal, parietal, temporal i occipital. I cada 

lòbul contribueix de manera diferent a les 

diferents funcions del cervell. Per exemple, a 

grans trets, el lòbul temporal ens ajuda a 

donar significat a la informació sensorial, 

auditiva i visual, i permet molts processos 

relacionats amb l'ús del llenguatge.  

En el cervell, a més,  trobem altres 

estructures, com el cerebel, encarregat, entre 

altres funcions, de rebre, processar i enviar la 

informació dels ulls, les orelles, els músculs i 

les articulacions, contribuint a mantenir l'equilibri i a que els moviments siguin coordinats i precisos. 

A la base del cervell es troba el tronc cerebral, que connecta la medul·la espinal amb el cervell i 

controla accions corporals automàtiques com el ritme cardíac, la tensió arterial i la respiració. 

La medul·la espinal no forma part del cervell, però és un component clau del sistema nerviós 

central, ja que comunica el cervell amb la resta de l'organisme, traslladant impulsos nerviosos 

procedents de diferents zones corporals i enviant senyals i ordres des del cervell a diferents 

regions del cos.  

                                                   
34 Dan Coyle Las Claves del Talento 
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Una característica interessant del nostre cervell és que està dividit en dues parts connectades 

entre si. Així doncs, tenim l'hemisferi esquerre del cervell i l'hemisferi dret del cervell. Aquests dos 

hemisferis  tenen tasques diferents. Però tot i això, treballen sempre junts en el procés de pensar. 

Ara es considera que no hi ha gent amb un hemisferi esquerre o dret dominant, tot i que una meitat 

pot dominar més que l'altra. 

 

L'hemisferi dret veu de forma global el problema, més que no pas l'analitza. Està relacionat amb 

la música, la pintura, les relacions espacials, els colors, el ritme, els dibuixos, la imaginació i la 

fantasia. L'hemisferi esquerre és la part acadèmica. Se'l relaciona amb la lògica, les 

matemàtiques, la raó, les seqüències,l'anàlisi, l'avaluació i, considerablement, amb el llenguatge. 

 

La gramàtica, sembla ser, està localitzada, gairebé del tot, en una àrea de l'hemisferi esquerre del 

cervell. El vocabulari, a més, també es troba a la meitat dreta. Fins i tot les persones esquerranes, 

que acostumen a tenir un hemisferi dret dominant, tenen el llenguatge a la part esquerra la major 

part de vegades. 

Quan escoltem una cançó, per exemple els dos hemisferis treballen junts. L'hemisferi dret 

reacciona davant de tota la cançó i processa la melodia. L'hemisferi esquerre se centra en la lletra. 

Una vegada comences a cantar, llavors utilitzes les dues parts del cervell al mateix temps.  

 

2.2 Que s’activa amb la creativitat 

De manera general, la creativitat es pot definir com l’habilitat per qüestionar assumpcions, trencar 

límits intel·lectuals, reconèixer patrons que resten amagats a primera vista, observar l'entorn de 

manera crítica i analítica i realitzar noves connexions entre elements aparentment dispars.  

Quan tenim pensaments creatius s’activen unes zones molt concretes del cervell que es troben en 

l’anomenada escorça prefrontal, la part més exterior del cervell que se situa més o menys per 

darrere del front (just sota el front hi tenim l’escorça frontal). Això indica, ja d’entrada, dues coses. 

Primer, que la creativitat s’origina al cervell i es gestiona en unes connexions neurals concretes. I 
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segon, que si hi ha connexions neuronals implicades, la plasticitat del cervell pot afavorir-la o bé 

alternativament fer-la disminuir.  

De forma resumida, quan dues neurones es connecten per primer cop assagen la utilitat d’aquesta 

nova connexió. Si resulta útil, la connexió es manté i fins i tot es reforça. Si no és útil, remet i 

desapareix. Doncs bé, en els infants, com en els adults, els pensaments creatius van associats a 

noves connexions. Si quan estan realitzant processos creatius els estimulem, les connexions que 

formen part del cervell creatiu es mantindran, i afavorirem que aquesta característica no vagi 

desapareixent amb l’edat. En canvi, si els menystenim, la sensació preconscient d’aquella persona 

serà que allò no serveix per a res, i la connexió desapareixerà.  

2.3 Que passa amb el talent i l’aprenentatge 

Aquí la paraula clau és la mielina, la mielina és la substància lipídica que recobreix algunes 

neurones amb la finalitat de fer més ràpides les connexions entre unes neurones i d'altres (sinapsi). 

Tota aquella habilitat humana prové d'una cadena de fibres nervioses que transmeten un petit 

impuls elèctric, un senyal que viatja a través d'un circuit. La mielina rodeja aquestes fibres 

nervioses, fa que el senyal sigui més ràpid i fort. Quan encenem el nostre circuit d'una manera 
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correcta, la nostra mielina respon cobrint el circuit neural i afegint-hi en cada nova capa una mica 

més d'habilitat i velocitat. Com més grossa sigui la capa de mielina més capacitat d'aïllament tindrà, 

de manera que els nostres moviments i pensaments seran més ràpids i precisos. 

La raó per la qual la mielina és tan important és perquè ens proporciona un model nou per entendre 

l'habilitat: és un aïllament cel·lular que embolcalla els circuits neuronals i que es desenvolupa amb 

resposta de determinats senyals. Com més temps i energia es dediqui a la pràctica feta 

correctament, més habilitat s'obtindrà, d’aquesta base és d’on Dan Coyle elabora la seva teòria.   

 

3.  Mites que s’han estès a la nostre societat sobre la creativitat i el 
talent 

3.1 Mites que s’han estès a la societat sobre la creativitat 

Els mites sobre la creativitat són abundants, però amb independència de quantes vegades ens els 

repeteixin, són mites, ni més ni menys. 

Si ens remuntem anys enrere, en els primers estudis sobre aquesta matèria, la creativitat es 

considerava que era una qualitat que tenien només determinades persones amb capacitats 

excepcionals. Però, contràriament, els estudis més recents posen l’accent en que per arribar a 

tenir la capacitat de ser creatiu la clau és no autolimitar-se.  

Aquí en desmenteix-ho alguns:  

 

● La creativitat és només pels artistes 

Totes les persones tenen la capacitat creativa. Crear és unir dues o més idees o elements. 

Qualsevol decisió que pren una persona al llarg del dia pot requerir creativitat, doncs es basa en 

una solució pensada per un repte o problema. La creativitat no respon únicament a  la imatge que 

tenim del pintor genial que té una gran idea o bé de l’escriptor que se li encén la bombeta per 

escriure un gran  guió per un llibre.  

● L’escola mata la creativitat 

Cada cop més escoles treballen donant espai en hores lectives a les aules per imaginar i pensar 

idees i solucions a diferents reptes. Saben que aquesta serà una capacitat bàsica per la vida dels 

seus alumnes. Hi ha fundacions com la Fundació per a la Creativació35 que ofereixen les eines i 

les metodologies necessàries als mestres per aconseguir-ho. També és veritat que hi ha moltes 

altres escoles que encara utilitzen metodologies que no ajuden a desenvolupar la creativitat. 

● La creativitat no es pot aprendre, o la tens o no la tens 

                                                   
35 La Fundació per a la Creativació és una entitat que col·laboren per fomentar la creativitat i la 
innovació en l’àmbit educatiu i familiar. 
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La creativitat té un factor innata a totes les persones. És una capacitat que tenim des que naixem 

igual que la possibilitat de correr o de nedar. Però igualment, això no vol dir que no es pugui 

aprendre, igual que aprenem a anar amb bicicleta. Només hem de potenciar-la amb l’aprenentatge 

de tècniques i la posada en pràctica de manera regular. La creativitat es pot aprendre i potenciar.  

● La creativitat només la tenen persones especials 

Personatges com Einstein, Steve Jobs, Mozart… aquests si que eren creatius! Doncs si, ho eren i 

molt! Però això no vol dir que nosaltres no ho siguem. Oi que podem jugar a futbol sense estar al 

nivell de Messi? Pensar que només els millors són creatius ens limita la capacitat creativa. 

● Les idees sorgeixen per inspiració 

El pintor Pablo Picasso ja ho deia: “Quan arribi la inspiració, que m’agafi treballant”. És fals que la 

inspiració vingui del no res. Totes les persones que han de crear, primer es passen hores i hores 

pensant i reflexionant o informant-se sobre el repte en qüestió. Llavors, deixen de pensar-hi i el 

cervell és qui treballa sol fent connexions i de cop, en algun moment, ens arriba la inspiració. Però 

no ha vingut del no res, ha vingut gràcies al treball previ i gràcies a esbargir-se fent altres activitats.  

● Les persones creatives viuen en un autèntic caos  

Per ser creatiu no has de ser desordenat, o si ets desordenat no vol dir que hagis de ser creatiu. 

Són idees que ens venen del romanticisme de com ens pinten que eren els artistes bohèmis. 

● Són persones amb un caràcter complicat de prepotència i superioritat envers els 

altres 

Igual que a l’anterior, hi ha persones de tot i per ser creatiu no has de tenir un caràcter de 

prepotència. Són com ja hem dit mites i no reflecteixen la realitat.  

 

3.2 Mites que s’han estès a la societat sobre el talent 

Com amb la creativitat, el talent també és un concepte que a vegades no l’utilitzem quan s’escau 

o que tenim una imatge poc ajustada d’ell, alguns dels estereotips són: 

 

● Les persones amb un talent neixen amb ell  

 

És veritat que hi ha una part innata que afavoreix al procés, però si tens un talent i no el pràctiques 

i el treballes, aquest talent quedarà estancat. Necessites les hores de pràctica i d'esforç per acabar 

desenvolupant aquest talent. La càrrega genètica predisposa al talent creatiu, però l'entorn també 

hi té un rol molt important. Les experiències de la vida influeixen en la formació de les connexions 

cerebrals, necessàries per a generar solucions innovadores. 
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● Has de ser “boig” per acabar sent un geni o un prodigi 

 

Molts dels grans prodigis, han patit algun tipus de psicopatologia, la majoria són trastorns 

obsessius, que això probablement és el que els ha portat al talent el fet de tantes hores de 

pràctica. Més tard parlaré d'aquest tema més al detall. 

4. Altres conceptes relacionats amb la creativitat  

4.1 Imaginació i creativitat  

És molta la confusió que tenim entre creativitat i imaginació. Per imaginació ens referim a la 

capacitat de formar noves imatges mentals a partir dels nostres coneixements  o les nostres 

experiències. De fet és l’habilitat de pensar coses que en realitat no succeeixen al nostre voltant. 

La creativitat està molt relacionada amb la imaginació ja que beu d’ella, d’aquí bé la confusió. 

Segons Sir Ken Robinson36, si reflexionem, la paraula “imaginació” descriu conceptes que es 

surten de tot allò que és comú; és a dir, descriu conceptes irracionals. A més la tenim, sempre hi 

és present, en canvi, la creativitat és una actitud amb una funció molt clara: produir idees i solucions 

noves i també la tenim tots, però si no s’utilitza o simplement complim sempre, sense qüestionar-

nos res, normes i regles sobre com s’han de fer les coses, aquesta es va oxidant fins que no sabem 

ni on està (encara que és recuperable).  

Sent, per tant, la creativitat el procés de presentar un problema a la ment amb claredat (ja sigui 

imaginant-lo, visualitzant-lo, etc) i després originar o inventar una idea, concepte, noció o esquema 

segons línies noves no convencionals.  

La escriptora Anca Balaj ens proposa un exercici 

molt senzill per entendre bé la diferència:  

 

- Tanca els ulls i imagina un ventilador. Si l’has 

pogut imaginar aleshores, felicitats, tens 

imaginació.   

 

- Ara amb el que tinguis al teu voltant, crea un 

ventilador d’una forma nova i innovadora. Si 

el pots crear, enhorabona, tens creativitat. 

 

                                                   
36 Ken Robinson va ser un educador, escriptor i conferenciant britànic. Doctor per la Universitat de 

Londres, investigant sobre l'aplicació de teatre en l'educació. Robinson és considerat un expert en 
assumptes relacionats amb la creativitat, la qualitat de l'ensenyament, la innovació i els recursos 
humans 
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4.2 Creativitat i Coeficient Intel·lectual 

Un Coeficient Intel·lectual, o CI, és una mesura del que els psicòlegs anomenen la nostra 

"intel·ligència fluida i cristal·litzada". Dit de manera simple, una prova de CI mesura les teves 

habilitats de raonament i resolució de problemes. Hi ha diferents classes de proves del CI, però la 

majoria analitzen les teves habilitats visuals, matemàtiques i de llenguatge, així com la teva 

memòria i velocitat per processar informació. Els resultats acaben sent una puntuació del teu CI. 

Hi ha teories que afirmen que només les persones amb un coeficient intel·lectual superior a 120 

poden ser creatives. Però això significaria que només ho podria ser un 10% de la població. La qual 

cosa no té gaire sentit. Altres estudis han demostrat tot el contrari. La majoria dels grans 

innovadors de la història no tenien alts coeficients intel·lectuals. De fet, van obtenir qualificacions 

més aviat baixes a l'escola.  

El professor d'Albert Einstein va escriure que mai arribaria a cap lloc. I és que moltes vegades els 

mals estudiants, en el futur, es converteixen en grans genis. 

Els resultats del test d'intel·ligència dels nord-americans han augmentat considerablement des de 

1990. Però des d'aleshores els de creativitat -sobretot en infants- han disminuït. Aquesta 

divergència no es produiria si el coeficient intel·lectual i la creativitat fossin sinònims. 

 

4.3 Teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner i creativitat 

Howard Gardner és un psicòleg i professor nord-americà amb gran repercussió en el món científic 

per la seva aportació en el camp de la intel.ligència. Va proposar un nou model, les intel.ligències 

múltiples. L’any 1983 va redefinir el concepte d’intel.ligència. La primera novetat va ser entendre-

la com una capacitat, això permet que sigui dinàmica i modificable en el temps. Fins llavors es 

considerava que les persones eren intel.ligents si destacaven en llengua o en matemàtiques, se’ls 

passava un test, i a partir dels resultats numèrics obtinguts es considerava que una persona era o 

no intel.ligent.  

Ell va definir tres conceptes en els que es basa per elaborar la teoria que va desenvolupar de les 

intel.ligències múltiples; Aquests tenen molt a veure amb la creativitat,  són: capacitat de resoldre 

problemes reals, capacitat de crear productes efectius i potencial per trobar o crear nous 

problemes. Per tant, la seva teoria de les intel·ligències múltiples es basa en la idea que les 

persones són agents actius, i té molt en compte la capacitat creativa de les persones. 

M’atraveixo a dir que incorpora de fet el concepte de la creativitat a l’hora de definir la intel.ligència. 

Ell defensa que les persones disposem de diverses capacitats, les quals cadascú desenvolupa en 

diferents graus cada una d’elles. Així doncs, no hi ha una única intel·ligència. És possible que 

destaquis en un àmbit i en els altres no.  

Ell proposa que hi ha diferents tipus  d’intel.ligència, en va definir 8:  
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● Intel·ligència lingüística 

És la capacitat de fer servir les paraules amb 

eficàcia, en forma oral o escrita; en definitiva: 

saber comunicar-se. Té molt a veure amb la 

lectura i l’escriptura, i amb la comunicació 

oral. Inclou la sensibilitat pels sons i les 

paraules, els matisos de significat, el ritme i 

les pauses. Es relaciona amb el potencial per 

estimular i persuadir per mitjà de la paraula. 

Els quatre components d’aquesta 

intel·ligència són escoltar, parlar, llegir i 

escriure. 

 

● Intel·ligència logicomatemàtica 

És la capacitat d’utilitzar els nombres de 

manera efectiva i de raonar. Inclou la sensibilitat per entendre els esquemes i les relacions 

lògiques, les afirmacions i les proposicions, les funcions i altres abstraccions relacionades. 

Involucra la capacitat de moure’s amb comoditat pel món dels nombres, fer càlculs, preveure 

riscos, anticipar conseqüències i decidir inversions. Implica la capacitat per entendre les relacions 

abstractes. És la que s’utilitza quan cal resoldre problemes de lògica i matemàtiques. És el tipus 

d’intel·ligència més complex quant a l’estructuració, i s’associa al pensament científic.  

● Intel·ligència visoespacial 

És la capacitat per formar mentalment representacions espacials i operar-hi amb finalitats diverses. 

Té la capacitat de percebre imatges externes i internes, recrear-les, transformar-les o modificar-

les, recórrer l’espai o fer que els objectes el recorrin, i produir o descodificar informació gràfica. 

Permet crear models de l’entorn visoespacial i efectuar transformacions a partir d’aquest mateix 

model. Aquesta capacitat es relaciona directament i ben aviat amb l’habilitat dels individus per fer 

construccions amb blocs, la capacitat de poder imaginar objectes en l’espai, ombres, projeccions, 

angles, muntar i desmuntar objectes mecànics, orientar-se, etc.  

● Intel·ligència cinestèsica i corporal 

És la capacitat per utilitzar el propi cos, ja sigui del tot o parcialment, en la solució de problemes, 

en la interpretació o en la creació de productes, i en l’expressió d’idees i sentiments. Inclou 

habilitats de coordinació, destresa, equilibri, flexibilitat, força i velocitat, com també la capacitat 

cinestèsica, la percepció de mesures i volums, i la manipulació d’objectes.  

● Intel·ligència musical 

És la capacitat de percebre, discriminar, transformar i expressar les formes musicals. Des d’un 

punt de vista més general, involucra la capacitat de captar l’estructura de les obres musicals, 

reproduir una cançó i ser sensible als sons de l’entorn. La intel·ligència musical té les seves pròpies 

normes i estructures de pensament, les quals no es troben vinculades necessàriament a altres 

tipus d’intel·ligència. La música és un llenguatge que té les seves normes i una gramàtica pròpia.  
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● Intel·ligència naturalista 

És la capacitat de distingir, classificar i utilitzar elements del medi ambient, objectes, animals o 

plantes. Permet reconèixer i classificar espècies de la flora i la fauna. Ajuda a distingir les espècies 

de l’entorn que són valuoses o perilloses, i a categoritzar organismes nous o poc familiars. Inclou 

les habilitats d’observació, experimentació i reflexió, i la capacitat de posar en qüestió el nostre 

entorn. L’atracció per descobrir el món natural i la inquietud per descobrir els misteris de la natura 

en són les manifestacions més significatives. Segons Gardner, les capacitats essencials d’aquesta 

intel·ligència inclouen l’observació, la reflexió, l’establiment de connexions, la classificació, la 

integració i la comunicació de percepcions sobre el món natural i humà. 

● Intel·ligència interpersonal 

És la capacitat de comprendre els altres i actuar en situacions socials, posar-se al lloc de l’altre i 

saber tractar-lo, i percebre i discriminar emocions, motivacions i intencions. Inclou sensibilitat per 

identificar expressions facials, la veu, els gestos i les postures, capacitat per establir relacions i 

mantenir-les i d’assumir rols dins d’un grup. Fem servir aquesta intel·ligència per diferenciar les 

persones, col·laborar amb elles, orientar-les o bé per manipular-les o conseguir alguna cosa.  

● Intel·ligencia intrapersonal 

És la capacitat de comprendre’s a un mateix i reconèixer les pròpies emocions i sentiments, saber 

veure amb claredat les raons que porten a reaccionar d’una manera o d’una altra i comportar-se 

en correspondència a les necessitats, els objectius i les habilitats personals. Permet l’accés al món 

interior, i sap aprofitar la informació que se n’obté i orientar l’experiència. Aquesta intel·ligència 

inclou una imatge precisa d’un mateix (debilitats i fortaleses), tenir consciència dels estats d’ànim 

interiors, de les intencions, les motivacions, els temperaments, els desitjos. És la capacitat per a 

l’autodisciplina, autocomprensió, l’autoestima, l’autoconfiança i el control emocional.  

 

Ell pensa que la intel.ligència no es redueix només a l’àmbit acadèmic, sinó que és una combinació 

de totes les intel.ligències. Proposa entendre-la com un potencial psico-biològic, on es molt 

important la influència de l’ambient en el que es desenvolupen les persones.  

La seva teoria ha estat utilitzada en moltes escoles i per molts professors per a organitzar el treball 

a les aules, un exemple en seria el treball per racons amb els nens més petits de 3 a 5 anys.  

Segons Gardner un individu és creatiu quan pot resoldre problemes amb regularitat i de forma 

diferent al convencional i sap elaborar productes o idees noves. Partir de la visió àmplia que 

proporciona la seva teoria permet analitzar i comprendre les situacions que sorgeixen des d’un 

ventall ampli de solucions.  

 

4.4 L’educació i la creativitat 

 

A l'escola la creativitat és una aptitud que penso que encara no es té prou en compte, venim 

d’una educació a l'època del franquisme molt rígida, es formava l’alumnat prohibint, ordenant i 

jutjant a nivell moral. Avui en dia sí que penso que l’educació és diferent. Hi ha hagut un canvi 
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amb el mètode, abans era impensable coses que ara són “normals”. En el sistema educatiu 

d’ara els alumnes podem ser més creatius. Hi ha hagut un canvi de mentalitat, tant respecte 

la figura de l'alumne com la figura del professor i els rols de cadascun, però encara hi ha 

algunes qüestions que no es tenen en compte. Com per exemple els interessos personals ni 

tampoc la motxilla de vivències personals, les fortaleses i les debilitats de cada persona. La teoría 

de Gardner seria una bona base teòrica per incorporar aquestes qüestions. 

Actualment a nivell global estem en un moment de canvis i per tant també a nivell de models 

educatius. És un aspecte important de cara a la vida, al dia a dia formar-nos potenciant la 

creativitat, a no conformar-nos amb el que tenim, ja que per exemple el món laboral és un 

reflex de l’educació. 

Una educació més lliure, creativa, afavoreix  el canvi social, ja que ser creatiu ajuda a saber-

se adaptar als canvis a buscar i innovar per un mateix solucions. Els nens i nenes tenen un 

gran potencial creatiu però les escoles no generen un ambient ni proposen activitats que posin 

en marxa l’ús de la creativitat. El fet d’educar per a la creativitat requereix del professorat 

certes habilitats i competències: han de fomentar el pensament crític i creatiu a l’aula i utilitzar 

una gran diversitat d’eines pedagògiques. Ja s’ha demostrat que com més creatiu és el procés 

d’aprenentatge, més significatiu es torna, a més d’afavorir l’adquisició de nous continguts. 

Els beneficis de desenvolupar la creativitat són immensos. Es millora l'autoestima, es 

desenvolupa la capacitat de comunicació, es milloren les relacions socials i la integritat 

personal, s'incrementa la capacitat d'adaptació a un entorn contínuament en canvi, hi ha un 

increment en la capacitat d'afrontar diferents reptes, es desenvolupa la imaginació, etc. Per 

tant, podem veure com la creativitat ajuda a incrementar la qualitat de vida de les persones. 

Ser imaginatius, originals no és exclusiu dels més petits. La capacitat creativa és de gran ajuda 

per als adults i per a la vida adulta. És curiós que a l’escola no es fomenti massa la creativitat 

i en canvi sigui una de les coses més valorades a nivell empresarial i al món laboral. 

 

5. Altres conceptes relacionats amb el talent 

5.1 Trastorns obsessius i grans genis musicals 

Una gran quantitat dels prodigis musicals, han tingut algun tipus de malaltia mental, Händel era 

maniacodepressiu, Beethoven i Stravinski tenien personalitats obsessives, no està demostrat que 

hagis de ser "boig" per ser un geni, però al llarg de la història els prodigis musicals són un fet 

freqüentat a la música. Mostraven el talent a una edat molt jove, a l'etapa de l'adolescència es feia 

una transició; alguns amb una gran quantitat de disciplina i treball, el passen amb èxit i uns altres 

aquesta etapa deixen la música. 

Sembla per les seves històries de vida que l'adolescència és la clau del talent d’aquests prodigis 

musicals, si tenen un ambient que valora i els instrueix disciplina i treball, fa que valorin els seus 

progressos personals i això mateix els motivi a  dedicar-hi més temps, en canvi, en altres casos 

on l’entorn no afavoreix o no valora aquesta capacitat abandonen la pràctica musical.  
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Si això ho relacionem amb les característiques de personalitat d’aquests grans talentosos, molts 

d’ells patien de trastorns obsessius i segurament això és el que els ha portat a practicar molt, i de 

manera molt autoexigent, i per tant han arribat a ser molt bons en un ambit concret. Al ser 

obsessius amb la pràctica han aconseguit desenvolupar un gran talent, arrel de moltes hores i 

dedicació.  

5.2 Educació i talent  

L’educació actual ajuda a que els nens puguin desenvolupar el seu talent? Einstein quan anava a 

l’escola treia males notes i no era un bon estudiant o John Gurdon, que tenia dificultats per 

aprendre al 2012 va guanyar el premi Nobel de Medicina.  

O per exemple artistes com Picasso, que mentres els altres seguien la classe del mestre ell 

dibuixava coloms i altres dibuixos al seu quadern. 

Segons Alícia López37, "és molt possible que la rigidesa del sistema educatiu els hagi impulsat a 

estimular la seva creativitat davant la necessitat de trobar el seu propi camí, un camí en el qual 

poder donar curs al seu talent". 

Una mirada atenta a la realitat de les nostres aules ens mostra que una bona part de l’alumnat 

dispers, sense il·lusió per a l’estudi, i menys per a l’esforç, amb actituds rutinàries i mandroses. Es 

tracta d’un tipus d’alumnes que, com afirma E. Miró38, “els costa massa escoltar, els costa massa 

llegir, els costa massa acabar allò que comencen”39. Molt sovint, el sistema de treball que prioritzen 

els nostres centres educatius acaba transmetent a l’alumne la idea que treballar és produir fitxes, 

exercicis, problemes, mil i un treballs individuals o de grup, etc., i una vegada fets aquests 

exercicis, aquests problemes o aquestes fitxes «confonen tenir-ho fet amb saber-ho fer»40 . La 

pregunta és: es va a l’escola a estudiar, aprendre i comprendre continguts diversos, o l’activitat de 

produir per produir, allò que en diem fer activitats? 

La generació del talent es pot aconseguir ajudant al nen perquè construeixi bé els dos tipus 

d’intel·ligència, la cognitiva i l’emocional. La seva “intel·ligència generadora d’ocurrències”, que es 

basa en la memòria i que aprofita la fascinant plasticitat del cervell humà, i la seva “intel·ligència 

executiva”, que és l’encarregada d’organitzar els coneixements, els sentiments, els desitjos, els 

deures, els projectes.  

Quan falla alguna de les dues intel·ligències; fallen els sistemes generadors, no se’ns acudeix res, 

ens falta comprensió, material per als nostres projectes, capacitat per relacionar. Quan fallen els 

sistemes executius, ens falta iniciativa, tenacitat, capacitat per mantenir els projectes, fugir de les 

distraccions i exercir la nostra voluntat. La ocurrencia d'idees i la predisposició a aprendre 

disminueix. Les dues funcions de la intel·ligència són necessàries per a potenciar el talent a 

l’educació. 

                                                   
37 Fundadora i directora de Centre de Psicologia López de Fes, a València 

38 Pedagog català, que observa el sistema educatiu actual amb uns ulls crítics. 

39 Miró, 2008, p. 41 

40 Pujolàs Maset, Pere, Aula de Innovación Educativa. [Versión electrónica]. Revista Aula de 
Innovación Educativa, 2008, Nº150, p. 7. 
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La part pràctica del meu treball consta de dos apartats, el primer és una enquesta i el segon quatre 

entrevistes en profunditat a persones socialment considerades talentoses. 

6. Enquesta sobre la creativitat i el talent 

Objectius: 

Amb aquesta enquesta vull abordar els objectius 2, 3 i 4 del meu treball.  

- Avaluar la creativitat de les persones per veure si hi ha diferències en funció de l’edat i del 

sexe (objectiu 3) 

- Explorar si es mantenen a nivell social alguns mites o creences sobre aquests conceptes 

(objectiu 2).  

- Respondre la pregunta de com ha de ser un bon mestre o com la  gent creu que ha de ser 

(objectiu 6).  

- Contestar a la pregunta de si les persones talentoses són més creatives que la resta 

(objectiu 4).  

Metodologia: 

Per mesurar la creativitat he escollit una test autoavaluatiu veremat, l’Escala de personalitat 

creativa (EPC) de Garaigordobil, del 2004.  

Aquesta escala ha sigut la millor opció que he trobat ja que és apte per a totes les edats, és ràpid 

de corregir i d’analitzar i no feia falta la presencia de cap expert. Això m’ha permès poder-la passar 

massivament i obtenir una mostra de població amplia.  

Aquesta escala ha estat creada per una investigadora i psicòloga, Maite Garaigordobil41. La EPC 

és una escala veremada i que ha estat utilitzada en molts estudis i investigacions per avaluar la 

creativitat, existeix en dos formats autoinforme i heteroavaluació, jo he utilitzat la primera. La EPC 

s’ha utilitzat molt per avaluar la creativitat en escoles abans i comparar-lo després d’aplicar 

programes per millorar la creativitat amb els infants i així poder valorar la repercussió d’aquests. 

Ho he realitzat amb una enquesta on-line. En l’enquesta hi ha preguntes obertes on es demana a 

les persones que expliquin que és per a ells la creativitat i el talent, preguntes on han de seleccionar 

aquelles característiques o aptituds que ha tenir un bon mestre, també els pregunto com pensen 

que és una persona creativa. I com he dit també inclou  l’escala (EPC) per mesurar la seva 

creativitat i un llistat d’afirmacions sobre mites respecte la creativitat i el talent.  

                                                   
41  Que combina l’activitat docent a la Universitat del País Basc  i l’activitat com a investigadora , 
ella ha creat varis instruments d’avaluació. 
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La mostra de la meva enquesta és de 69 persones, d’edat compreses entre 14 i 65 anys , són de 

diferents localitats i comarques.  L’enquesta consta de quatre grans blocs.  

 

6.1  Recull de dades de l’escala EPC  

He mesurat la creativitat amb l’escala EPC, el fet de ser autoavaluativa m’ha permès passar-la a 

una població amplia (69 persones) i agrupar les dades amb l’ajuda del programa excel.  

La primera art de l’enquesta és l’escala.  

Amb aquesta escala, s’han de llegir les 22 frases i triar en quina mesura té les apliques a tu mateix 

“res”, “una mica”, “bastant”, “molt” (annex Nº1). Després s’atribueix 0 punts si es tria “res”, 1 punts; 

si es tria “una mica”, 2 punts si es tria “bastant”, 3 punts; i si es tria “molt” (annex Nº2). Amb el 

programa excel he substituït les paraules (res, una mica, bastant i molt) per la seva corresponent 

puntuació en una taula. I a partir d’aquí les he anat agrupant en una taula classificant primer per 

sexe i després per franges d’edat.  

La variable sumatori creativitat és la suma de les puntuacions de les 22 frases. El valor mínim és 

0 i el màxim és 66. La variable creativitat és calcula dividint aquesta puntuació entre les 22 

variables inicials (que són les 22 afirmacions del test) , aconseguint que aquesta variable creativitat 

quedi expressada en valors de 0 a 3.  

-Mostra de l’enquesta. 

La mostra està formada per 69 persones, d’aquestes 26 són del sexe masculí i 43 són del sexe 

femení. Respecte les edats, tinc 27 persones d’entre 11 i 17 anys, 19 persones entre 18 i 30 anys 

i 23 persones d’entre 31 i 65 anys. La mitjana de creativitat de la mostra és de 1,9 (el rang de 

puntuació va de 0 a 3). 
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-Anàlisi de la variable creativitat en funció de les variables sexe i edat. 

● Sexe. 

 

 

El resultat ha sigut,  

- Del sexe masculí han respost 26 persones,  la seva mitjana és de: 1,66. 

- Del sexe femení han respost l’enquesta 43 persones, la seva mitjana és de: 1,95. 

Per tant les dones de la meva mostra són més creatives que els homes amb una diferència 

important.  

● Per franges d’edat 

Amb les franges d’edat he fet el mateix, he fet la mitjana de cada grup d’edat.  
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El resultat ha sigut,  

- De la franja d’edat de 11 a 17 anys, els adolescents han respost 27 persones la mitjana 

d’aquests és de: 1,56 .  

- De la franja d’edat de 18 a 30 anys, que són els joves, han respost 19 persones i la mitjana 

és de: 2,17 

- De la franja d’edat de 31 a 65 anys, els he anomenat els adults han respost 23 persones i 

la mitjana és de: 1,82. 

Observo que els joves obtenen la puntuació més alta de creativitat seguit dels adults i per últim, 

amb una diferència bastant important els adolescents.  

 

Resultats de les persones entrevistades: 

Aquesta escala per valorar la creativitat (EPC) també la vaig passar a les quatre persones que 

vaig entrevistar. I això m’ha permès  poder comparar els resultats obtinguts d’aquestes persones 

amb talent respecte el seu grup de referència per edats i per sexe. 

 

- Care Santos obté una puntuació de creativitat de 2,45. Si ho comparem amb la mitjana del 

seu grup de referencia segons l’edat 1,82 veig que la seva creativitat està molt per sobre. 

I com podem observar si la comparem segons el sexe, està també està molt per sobre de 

la mitjana femenina, que és 1,95. 

- Josep Surinyac obté una puntuació de creativitat de 1,84. Si ho comparem amb la mitjana 

del seu grup de referencia segons l’edat 1,82 veig que la seva creativitat té un valor 

semblant. I com podem observar si el comparem segons el sexe, està una mica per sobre 

de la mitjana masculina, que és 1,66. 

- Paula Raul obté una puntuació de creativitat de 2,11. Si ho comparem amb la mitjana del 

seu grup de referencia segons l’edat 2,16 veig que la seva creativitat està lleugerament 

per sota. I com podem observar si la comparem segons el sexe, està per sobre de la 

mitjana femenina, que és de 1,95. 

- Miriam Ponsa obté una puntuació de creativitat de 2,93. Si ho comparem amb la mitjana 

del seu grup de referencia segons l’edat 1,82 veig que la seva creativitat està molt per 

sobre. I com podem observar si la comparem segons el sexe, també està molt per sobre 

de la mitjana femenina, que és 1,95. 
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Els socialment considerats talentosos estan per sobre de la mitjana de creativitat menys la Paula, 

la esportista. El Pep, el pianista ha donat un resultat lleument més alt, molt semblant al de la mitjana 

de la meva mostra. Les dos disciplines més metòdiques i de més repetició, són les que obtenen 

una puntuació més baixa mentre que les dues disciplines més artístiques i creadores obtenen uns 

alts nivells de creativitat.  

 

-Anàlisi de la importància de les 22 afirmacions de l’escala EPC en funció de l’edat 

(adolescents, joves i adults). 

M’ha sorprès que en la variable creativitat, els adolescents són els que es valoren a sí mateixos 

com a menys creatius si els comparem amb els resultats obtinguts pels joves i els adults. Els 

adolescents a diferència dels joves i els adults manifesten interès per les activitats artístiques, es 

perceben com a constants i estan molt interessats en obtenir experiències noves.  

M’ha semblat interessant realitzar aquesta taula per aprofundir en quines afirmacions de l’escala 

EPC tenen més pes en les tres franges d’edat. 

En aquesta taula he marcat aquells valors que són més significatius perquè agrupen el 70% de les 

respostes. Ajuntant les afirmacions que tenen més pes en les tres franges d’edat observo que puc 

agrupar-les en 3 factors, que són:   

-Capacitat per identificar problemes (inclou les afirmacions:  mostro curiositat, tinc facilitat per 

identificar problemes). 

-Plaer pels jocs intel·lectuals i els nous aprenentatges (inclou les afirmacions: m’agraden els jocs 

intel·lectuals, m’agraden els jocs de paraules) 
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-Plaer pel risc. (inclou les afirmacions: sóc independent, m’agraden les noves experiències). 

 

6.2 Preguntes obertes 

A continuació es plantegen tres preguntes obertes per veure com entén la societat el talent 

i la creativitat. Han servit per ajudar-me a crear la meva pròpia definició dels dos conceptes 

i també per complementar la qüestió sobre els mites que encara es mantenen i els que no. 

(annex Nº3 i Nº4). 

 

6.3 Qualitats que ha de tenir un bon mestre 

La següent pregunta de l'enquesta era sobre les qualitats que ha de tenir un bon mestre, hi havia 

una sèrie d’afirmacions i havien de marcar segons el criteri de cadascú. El resultat ha sigut aquest.  

 

Les 4 característiques que Coyle atribueix al bon mestre inspirador de talent coincideixen amb les 

que la gent creu, la capacitat d’escoltar, temperament tranquil, la capacitat d’adaptar-se a cada 

alumne i elogiar l’esforç. Crec que el punt més important és que és més eficaç elogiar l'esforç que 

no pas la intel·ligència. Coyle en posa un exemple, un grup de nens que els hi fan fer un problema 

de matemàtiques i observen els resultats, llavors divideixen aquest grup amb dos i a uns els elogien 
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per l'esforç i als altres per la intel·ligència. Els hi fan tornar a fer els mateixos problemes de 

matemàtiques. I els nens elogiats per l’esforç milloren envers la primera prova i en canvi els 

elogiats per la intel·ligència no milloren sinó que empitjoren. 

 

6.4  Mites sobre la creativitat i el talent 

I per últim, hi havia unes afirmacions de mites sobre la creativitat i el talent. Havien de respondre 

si creien que eren certes o falses. Els resultats han estat aquests.  

Segons observem als gràfics podem dir que la majoria de gent ha desmentit tots els mites que fan 

referència a que les persones creatives viuen en un caos, no sostenen que es tracta d’una 

inspiració momentània, que s'hereta, o que té a veure amb una intel·ligència superior i que son 

persones egocèntriques. En canvi majoritàriament sí que pensen que el talent té a veure amb la 

pràctica i l’esforç, i reconeixen certa base biològica,  també que hi ha d’haver motivació per a 

desenvolupar-se. Per tant es confirmen la majoria de coses que diu Dan Coyle.  
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7. Entrevistes  

La segona part consta de quatre entrevistes.  

Objectius:  

- Veure si són més creatius que la resta de gent enquestada utilitzant el  test de creativitat 

(EPC) que m’ha permès comparar-los amb la puntuació extreta del seu grup de referència 

segons edat i sexe de la meva mostra (objectiu 4).  

 

- Veure com han viscut ells el seu talent i com l'han desenvolupat, quins factors hi han influït. 

Veure què en pensen sobre la creativitat, el talent i la relació entre ells, una sèrie de 

persones que són socialment considerades  talentoses i/o creatives (objectiu 5). 

 

- Posar a prova algunes de les hipòtesis inspirades en el llibre de Coyle com la dels tres 

elements que segons l’autor que compleixen totes les persones amb talent; un bon mestre, 

ignició i pràctica intensa (objectiu 6).  

 

Metodologia: 

He realitzat quatre entrevistes amb profunditat. Una entrevista en profunditat semiestructurada, és 

una tècnica d’investigació qualitativa, consisteix a fer  “un seguit de trobades cara a cara amb 

l’informador dirigides a la comprensió de les seves experiències i opinions en relació tema 

d’estudi”42,en el meu cas la creativitat i el talent. Es tracta d’una entrevista semiestructurada perquè 

no segueix un guió fixe de preguntes tancades sinó un ventall de temes o qüestions preestablertes 

que s’han de tractar però deixant llibertat de moviments a l’informador de manera que s’acosti al 

màxim a la situació d’una conversa natural..  

Vaig seleccionar els informadors, pensant en persones amb biografies significatives en relació al 

meu tema. Persones amb un talent reconegut i en àmbits diversos, esport, música, disseny i 

literatura. També vaig pensar amb persones que fossin accessibles i que estiguessin disposats a 

informar-me amb precisió i no simplement a respondre un correu electrònic..  

Per a la realització de les entrevistes vaig fer una planificació de les sessions dels  aspectes més 

pràctics. Espai, temps, lloc on realitzar l’entrevista, durada de l’entrevista. Vaig buscar en tots els 

casos que es poguessin desenvolupar en un espai que permetés certa privacitat i tranquil·litat. 

Vaig establir uns blocs temàtics o els nuclis d'interès principals i després dins de cada bloc vaig 

concretar algunes preguntes imprescindibles. (annex Nº5) 

Però Tot i tenir un guió per tal de no deixar-me cap tema, vaig intentar que es tractés d’una 

conversa oberta i flexible adaptant-me a cada entrevistat i a cada història, tal com es suposa que 

ha de ser una entrevista en profunditat semiestructurada. .  

                                                   
42  Tal i com defineix aquest document amb el que m’he basat per a la metodologia. 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=eHRlYy5jYXR8dHJlYmFsbC1kZS1yZWNlcmNh
LWRlLWJhdHhpbGxlcmF0fGd4OjNjMWNkZGFkMzcwMTU5OTE 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=eHRlYy5jYXR8dHJlYmFsbC1kZS1yZWNlcmNhLWRlLWJhdHhpbGxlcmF0fGd4OjNjMWNkZGFkMzcwMTU5OTE
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=eHRlYy5jYXR8dHJlYmFsbC1kZS1yZWNlcmNhLWRlLWJhdHhpbGxlcmF0fGd4OjNjMWNkZGFkMzcwMTU5OTE
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L’entrevista està dividida amb cinc blocs. Els quatre primers són preguntes i temes que creia que 

eren rellevants i que volia que sortissin a la conversa i l’última part és el test de creativitat (EPC) i 

les afirmacions sobre els mites. 

 

-Entrevista a una persona talentosa en l’àmbit del disseny 

MIRIAM PONSA, DISSENYADORA DE MODA INDEPENDENT. 

 

BIOGRAFIA 

Té 47 anys i és dissenyadora de roba. És diplomada en 

disseny de moda per la Universitat de Southampton 

(Anglaterra) i especialitzada en disseny i tècniques de punt, 

a Igualada. Té el taller a Manresa, al mateix espai on el 1886 

la seva rebesàvia va fundar una fàbrica tèxtil dedicada a la 

producció de vetes per a confeccionar espardenyes. És una 

apassionada de la seva feina, així és com es defineix ella, la 

seva passió és crear i innovar, explorar  textures i teixits 

diferents.  

 

MÈRITS 

Si mesurem el seu talent pels  premis i els reconeixements que ha tingut, en té uns quants.  

La Creu de Sant Jordi (2019). Ha guanyat diferents anys premis a la passarel·la 080 Barcelona 

Fashion a la millor col·lecció tardor-hivern 2013-14 per "Transhumància" (2013). A la millor 

col·lecció tardor-hivern 2011-2012 per "Les bugaderes" (2011). A la millor col·lecció de dona 

Tardor-hivern 2010-2011 , aquest premi és atorgat pel departament de Comerç i Turisme de la 

Generalitat per "Textura social" (2010). També ha rebut el Premi Barcelona és Moda a la millor 

empresa emergent atorgat per la Cambra de Comerç de Barcelona (2007). 

 

QUAN SE LI VA DESPERTAR AQUESTA PASSIÓ PER CREAR?, EL SEU INTERÈS PER 

CREAR TÉ A VEURE AMB LA FAMÍLIA? 

Ella va ser la primera entrevistada, ens vàrem trobar un divendres al seu taller. Quatre generacions 

d'història l’avalen, la seva rebesàvia ja treballava en aquest taller. Ella recorda que quan era petita, 

l’espai estava ple de talers i recorda també el soroll que els caracteritzava. Està envoltada d'una 

ambient familiar on tots treballen o han treballat en el sector tèxtil.  
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Potser la seva passió per crear, neix d’aquí, diu ella, aquest pot haver sigut el seu motor. La Miriam 

entén la moda com una plataforma artística on poder homenatjar, denunciar, fer crítica social, no 

com una disciplina purament estètica. 

A l’inici tenia les expectatives de crear la seva pròpia marca i gaudir de la seva pròpia creativitat. 

L'època que considera més important en relació amb la moda, va ser el moment en què va prendre 

la decisió d'estudiar disseny de moda, després d'alliberar-se d'una relació amb parella que li 

impedia fer aquest pas, se'n va anar a Londres a estudiar un any i va descobrir el que realment 

l'apassionava. 

Respecte la inspiració va fer esment de la mítica frase de Picasso; “quan m’arribi la inspiració que 

em trobi treballant”. 

 

LES CLAUS DEL TALENT SEGONS COYLE 

Parlant de les tres claus del talent, he pogut comprovar que ella no ha tingut mai cap professor 

que l’hagi inspirat a encaminar-se en el món de la moda. Creu que un bon professor ha d’agradar-

li el que fa, motivar els alumnes i donar el màxim d’un mateix perllongadament. Sí que hi ha hagut 

moltes hores de pràctica i de treball, ja que de petita ja va començar a experimentar, ha complert 

les 10.000 hores de pràctic. I per últim la ignició, créixer entremig de talers i descobrir l’encant de 

combinar teles i experimentar, crec que l’ha influït i motivat. El seu germà també treballa en la 

indústria tèxtil. Tot el seu entorn familiar hi està relacionat.  

 

La inspiració la treu dels viatges que fa amb família, dels oficis d'altres èpoques, de les diferents 

cultures, de la història.  

 

CREATIVITAT I TALENT, QUÈ EN PENSA.. 

La considero i es considera una persona molt creativa i que ha aconseguit treballar i viure de la 

seva creativitat. Per ella la creativitat és un cúmul de coses que t'obre diferents portes. També molt 

talentosa ja que utilitza la moda per denunciar diversos temes d’actualitat. El talent creu que és 

una fórmula d’esforç i passió però afegint-hi la transgressió, l’autenticitat, marcar la diferencia.  

En la conversa amb ella va sorgir una de les preguntes que m’he anat fent al llarg del treball,  si la 

creativitat i el talent són innats o adquirits, ella va opinar que no pensa que siguin únicament innats. 

Ella ha conegut a gent talentosa que ha nascut amb molta facilitat per a desenvolupar-se en algun 

àmbit, però si aquest no va lligat a l'esforç no perdura,  acostuma a ser efímer. 

També opina que la creativitat no es valora  prou a la societat.  
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-Entrevista a una persona amb talent en l’àmbit de l’esport. 

PAULA RAUL, ESPORTISTA D’ELIT. 

BIOGRAFIA I MÈRITS 

És una manresana de 24 anys que ha fet atletisme 11 

anys, ha sigut 1a d'Espanya en 110 metres tanques 

uns quants cops, a categoria absoluta va quedar 

tercera, i actualment està becada pel Centre d'Alt 

Rendiment Esportiu d'Esplugues de Llobregat. 

Actualment està a l'equip nacional, i s’està preparant 

per anar a les  Olimpíades en la disciplina d’ 

Skeleton43. Preparació que combina amb els estudis 

d’Educació Social, que aquest any ha finalitzat. 

Vàrem poder quedar a la plaça major de Manresa, quan ella sortia d’un entreno.  

La seva família sempre l’ha recolzat i l’han anat a veure a les competicions. L’han animat a seguir 

aquest camí.  

 

LES CLAUS DEL TALENT  

La Paula quan parla de l’esport  refereix que ha tingut la sort de tenir tres bons mestres, tres 

entrenadors que l'han motivat a seguir. Creu que tots ells han estat exigents, però alhora han tingut 

en compte la seva situació personal fora de l'esport. Pensa que un bon entrenador ha de tenir una 

visió global de l’esportista. 

Ha practicat molt, diu que a mesura de repetir els exercicis surten els resultats. Dedica dues hores 

al dia a entrenar. Va començar amb 12 anys a practicar atletisme. El total de temps dedicat a 

practicar supera les 10.000 hores. 

 

OBJECTIUS I ESPORT 

Al començar de petita no tenia cap expectativa, l’objectiu era a passar-s'ho bé. Creu que el que 

l'ha portat a continuar amb l'esport és el fet d'haver destacat des de ben jove. I el que l'impulsava 

a entrenar era millorar en la competició i millorar les seves pròpies marques. És defineix a ella 

mateixa com una persona activa i molt competitiva, tot i la mandra a vegades  d’anar a entrenar. 

Reconeix que un cop finalitzat l’entrenament l’hi aporta benestar i felicitat que és el que l'empeny 

a seguir. El fet de ser una esportista d’elit, és molt sacrificat, a vegades s’ha de privar de sopars 

                                                   
43 És un esport d'hivern, que forma part de la família d'esports de descens en trineu. Tractant 
d'aconseguir la millor forma aerodinàmica possible col·locat  bocaterrosa i mirant endavant. 
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amb amics, trobades. No té cap referent o ídol amb qui s’emmiralli. La Paula explica que li encanta 

sentir que es supera a sí mateixa i que millora les seves marques, això és el que li proporciona la 

motivació per entrenar tant, m’ha fet pensar en el concepte de la ignició de Coyle. 

Per tant en el seu cas comprovo que si que apareixen els tres elements : un bon mestre, la ignició 

i la pràctica intensiva.  

 

CREATIVITAT I TALENT QUE EN PENSA. 

Creu que la creativitat és innata però en l’esport, la creativitat l'ha de tenir més l'entrenador. 

Treballant-la es pot millorar però ha de sortir més d'un mateix. Ella la defineix com a “fer alguna 

cosa que altra gent no fa o no se li acudeix fer”. Ella no es considera creativa. 

El talent, basant-se en l'esport creu que també és innat, ja que si disposes de fibres més lentes, 

tècnicament no podràs ser ràpid. L'entrenament és una part fonamental però alguna cosa innata 

hi ha si no tothom entrenant aconseguiria resultats semblants. Per tant amb l’esport es pot 

potenciar el talent, però has de tenir certa facilitat o predisposició. Per la Paula, una persona 

talentosa és aquella que entrenant menys, aconsegueix millors resultats. Amb menys preparació 

aconsegueix un millor rendiment. La Paula tampoc es considera talentosa. 

Creu que els esportistes no són prou valorats per la societat. 

 

-Entrevista a una persona amb talent en l’àmbit de la literatura. 

CARE SANTOS, ESCRIPTORA 

BIOGRAFIA 

Care Santos és una escriptora catalana de renom. Va néixer a Mataró el 8 d'abril del 1970. Va 

estudiar Dret i Filologia Hispànica a la Universitat de Barcelona. 

 

Ha acumulat gran nombre de premis i publicacions, 

en els gèneres de novel·la (IV Premi Ateneu Jove de 

Sevilla de Novel·la, finalista l'XI Premi Primavera de 

Novel·la), relat (Premi de Narrativa Ciutat d'Alcalá, 

Premi Ana María Matute, II Premi Alfons de Cossío 

de Relat Curt), de narrativa juvenil (Premi Vaixell de 

Vapor, Premi Gran Angular en castellà i en català, 

Premi Edebé de Llibre juvenil, Premi Alandar de 

Literatura juvenil, XXI Premi Ramon Muntaner de 
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novel·la juvenil) i de poesia (finalista del Premi Surcos, XXIV Premi Carmen Conde de Poesia de 

Dones). 

 

RELACIÓ DEL TALENT AMB LA FAMÍLIA 

Tenint en compte la situació actual vàrem fer una videotrucada, em va explicar que a una edat 

molt jove va perdre el seu pare i això la va portar a viure una infantesa molt solitària. El fet de viure 

aquesta situació, la va portar a buscar respostes en l'escriptura i el fet creatiu. Ella expressa que 

"la resposta creativa sempre és una mancança". Per això creu que va començar a escriure als 8 

anys, escrivint un dietari. 

S'inspira i escriu amb tot allò que té, amb tot allò que és. Ella no creu amb la idea de la inspiració 

"divina", comenta que la inspiració s'ha d'anar a “buscar a fora”, el món està ple d'històries però 

les has de saber veure. Admira molt a Van Gogh perquè va ser una persona amb les idees molt 

clares i va ser un personatge que mai va deixar d'aprendre. 

 

TRIAR EL SEU CAMÍ 

A l’entorn familiar no veien clar que es dediqués a l'escriptura, van decidir que havia d'estudiar 

dret, va estudiar aquesta carrera la qual segons ella no li ha servit de res. El seu objectiu sempre 

ha estat escriure. 

Creu que s’han de tenir objectius a la vida, ajuden a enriquir a la persona i també a millorar 

l’aprenentatge. Alguns dels seus objectius són entregar els llibres i acabar-los quan es proposa. 

 

LES CLAUS DEL TALENT 

La Care parla d’un professor de literatura de l'institut que li va transmetre passió per allò que feia i 

li va fer “obrir els ulls” ensenyant-li obres literàries que sinó no hauria conegut. Gràcies a aquest 

professor va desenvolupar aptituds literàries durant l'adolescència, etapa que considera crítica i 

que com he vist a la part teòrica la més decisiva. Va ser la primera persona que va llegir un text 

seu fent un retorn molt positiu i animant-la a seguir. 

Al preguntar-li per les hores de pràctiques diàries, em va respondre que són totes, perquè ser 

escriptora no només és asseure's a l'ordinador i escriure. Com més hores hi dediquis més bé surt 

la feina. 

Des de sempre ha volgut escriure, no recorda l’inici d’aquest interès. Ella escriuria igualment que 

ningú l’hi hagués publicat. Escriure és el que més li agrada al món. A partir dels 25 anys li van 

començar a publicar llibres però abans ja escrivia.  
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Per tant en història de la Care i l’escriptura també comprovo que apareixen els tres factors de Dan 

Coyle.  

Creu que després del confinament la gent ha estat més conscient i ha valorat més la creativitat. 

 

CREATIVITAT I TALENT QUÈ ÉS PER ELLS 

Creu que l'impuls creatiu ha de sortir de dins, per tant el considera innat, tot i que a vegades és 

necessària una empenta. Descriu creativitat com capacitat de ser original dient el mateix de 

sempre. La Care Santos es considera creativa. 

Creu que el talent t'ha de venir, el seu pare escrivia, el seu avi era un bon lector, i un tiet seu també 

va ser escriptor. Creu que hi ha elements genètics, però que s'han de treballar. El descriu com 

saber fer bé alguna cosa que duus dins i practicar prou per a saber fer-ho millor. Ella  pensa que 

té facilitat per escriure però també explica que hi dedica moltes hores.  

 

-Entrevista a una persona amb talent en l’àmbit de la música. 

JOSEP SURINYAC , PIANISTA. 

BIOGRAFIA 

És un pianista de Torelló de 49 anys que ha estudiat música primer a Vic, després a Torelló, a 

Barcelona, i finalment a Guildhall School 

of Music de Londres . Va tenir com a 

professor G. Johnson 44 . Ha estat 

guardonat en diversos concursos 

nacionals i internacionals en les 

modalitats de Música de Cambra i Lied45. 

Actualment treballa a l'Esmuc (Escola 

Superior de Música de Catalunya) fent 

classes de lied, al Liceu de Barcelona fent 

classes també de lied i al Palau de la 

Música de Barcelona acompanyant al cor de noies de l’Orfeó Català. Amb ell vàrem poder quedar 

a Barcelona un divendres al matí. 

                                                   
44 Un dels bons professors que l’han ajudat i motivat a seguir amb aquesta disciplina més endavant hi 
apareix 

45És un tipus de composició breu en alemany per a veu i piano. Va florir durant el Romanticisme, al 
segle xix, i va projectar-se durant la primera meitat del xx 



49 
 

MÈRITS 

Ha estat premiat en diversos concursos nacionals i internacionals en les modalitats de Música de 

Cambra i Lied, com el Primer Premi a St. Joan de Vilatorrada, o els premis de l'Associació Catalana 

de Compositors per les seves interpretacions de música contemporània. Al costat de la violinista 

sueca M. Broman va obtenir el Primer Premi en el X Paper de Música de Capellades, sent 

promocionats durant un any per tot Espanya. 

 

La seva discografia més recent, inclou dos CD de música vocal de Granados i Toldrà i "Winterreise" 

de Schubert46. En diverses ocasions ha estat convidat a participar a la Schubertíada de Vilabertran 

per acompanyar els recitals de M.Martins, amb un notable èxit de públic i crítica. Cada concert, 

cada proposta és un repte per ell. El fet de compartir concerts amb altres professionals li representa 

un repte. 

 

RELACIÓ TALENT AMB LA FAMÍLIA 

A la seva mare li agradava molt la música i segons el seu punt de vista tenia molt talent però el fet 

de provenir d’una família humil i coincidir amb el final de la guerra no la va ajudar massa. No va 

tenir oportunitats i l’entorn no la va ajudar. 

A ell la música el fa molt feliç, en les males èpoques la seva salvació ha sigut la música. 

 

QUAN VA DESPERTAR AQUESTA PASSIÓ 

A l'adolescència va ser quan se'n va adonar que li agradava molt. Un estiu que la seva professora 

li va deixar el seu piano i es va adonar que el temps li passava molt ràpid. 

Quan li vaig preguntar per la inspiració, em va dir el mateix que la Miriam Ponsa, que la inspiració 

l'agafi treballant.  

Al començar tenia zero expectatives, només de passar-s’ho bé i fer el que feia la seva germana 

gran. 

OBJECTIU 

                                                   
46 Un repertori d’un compositor Alemany el qual té molt mèrit aconseguir grabar-lo ja que els 
alemanys pensen que només ells són els que les poden interpretar amb total plenitud.. 
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El seu objectiu actualment és tocar i ser feliç però amb la idea de practicar menys hores i més a 

fons, fer menys concerts però els que fa donar-ho tot. Interiorment hi ha alguna cosa que l'empeny 

a tocar hores i hores. 

A diferència de la Care Santos, ell creu que posar-se objectius el que fa és augmentar la pressió 

però per ell això no implica incrementar l'aprenentatge. 

 

TRIAR EL SEU CAMÍ 

Quan va acabar l'institut va fer un any de música. De dilluns a divendres estudiava per preparar-

se les proves d'accés de piano. Per ell va ser un any dur, ja que tots els seus amics anaven a la 

universitat i li explicaven com de bé s'ho passaven amb la vida universitària. Això el va fer 

replantejar que fer, i l'any següent va començar primer de Químiques. Els matins tenia una estona 

lliure i anava a casa del seu professor a estudiar una mica. 

L'any següent havia d’assistir a la universitat matins i tardes per fer pràctiques fet que no el 

permetia disposar de temps per practicar piano generant dubtes sobre el seu futur. Es va prendre 

un estiu sabàtic, i es va aïllar de l’entorn familiar per evitar ser influenciat. 

A principis de setembre el seu pare va demanar-li prengués una decisió. Al final l'argument va ser 

"si a 28 anys te n'adones que fer de músic no t'agrada encara tens temps per acabar la carrera de 

Químiques, en canvi si te n'adones que vols ser músic ja has fet tard" aquest va ser l'argument 

final per decantar-se cap a la música. 

 

LES CLAUS DEL TALENT 

El Josep m’explica que ha tingut cinc bons mestres, els descriu com mestres exigents, que creien 

amb ell i que li donaven moltes eines per desenvolupar-se. Creu que un bon mestre ha de ser 

empàtic,  per ell el mestre ha de confiar amb l'alumne i li ha de donar eines, és important que 

l'alumne noti el seu progrés. Els mestres han d’incentivar la motivació dels alumnes i han d'ajudar 

a que els alumnes tinguin una idea ajustada d'ells mateixos. Pensa que sí és pot ajudar algú a ser 

creatiu. 

Amb 6 anys va començar la música. Fa 23 anys que toca el piano, però encara ara busca aprendre 

i continuar gaudint d'aprendre. Dedica quatre o cinc hores diàries a la pràctica. Si fem els càlculs 

ha dedicat més de 10.000 hores a tocar el piano. Es descriu com una persona molt metòdica. 

La seva motivació personal per iniciar-se en la música i el piano, va ser la seva germana gran, 

explica que era el seu model a seguir. Volia ser com ella. Ella tocava el piano i passaven moltes 

estones junts, ella li demanava ajuda per a tocar peces a quatre mans i sense donar-se’n compte 

ja havia començat a tocar el piano. Actualment té pianistes referents d’arreu del món que l’inspiren.  
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Per tant també en la seva història hi ha els tres elements (un bon mestre, pràctica intensiva i 

motivació personal o ignició).  

 

CREATIVITAT I TALENT QUÈ ÉS PER A ELL 

Descriu talent com a facilitat natural per a fer alguna cosa. Creu que el talent l’has d’heretar però 

que també són necessàries moltes hores de pràctica i que és important estar ben guiat.  Em va 

explicar una anècdota personal on es reflecteix aquesta idea, un dia que ell estava al metro hi 

havia una mare amb una filla que no parava de cridar, aquella nena tenia una veu increïble i la 

mare li anava dient que calles que parés de cridar. En baixar la mare li va cridar a la nena -calla ja 

pesada!- Aquesta nena té un talent però si no es treballa, no sortirà a la llum. L'ambient òptim creu 

que és un entorn que reforça positivament i sobretot que observa molt. 

El talent és la facilitat per dur a terme alguna cosa i la creativitat és el segell personal. 

La creativitat per ell és tocar una partitura i aconseguir fer-la teva, marcar-la amb el teu segell 

personal. Creu que la creativitat no és el seu punt fort. 

Opina que la creativitat i el talent és valorat  depèn en quins àmbits; si ets molt creatiu al futbol sí 

que seràs valorat en canvi si ets professor d'una escola, cobraràs el mateix que el del teu costat 

encara que siguis molt creatiu i un gran mestre. 
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CONCLUSIONS 

 

En una societat del coneixement, amb una economia que està basada cada vegada més en la 

ciència i en la tecnologia, la principal riquesa de les nacions ja no és el territori, ni la població, ni 

les matèries primeres, ni el capital: és el talent. Les investigacions d’Erik Hanushek47 mostren que 

el 73% de la variació de la taxa de creixement econòmic entre països es pot explicar simplement 

amb dues variables: el nivell inicial d’ingressos i el nivell intel·lectual de la població.  

Moltes hores de pràctica, una pràctica apassionada, conscient, metòdica i de superació personal. 

Aquests són els factors que ressalto de les quatre entrevistes que he realitzat. Les entrevistes 

m’han ajudat a fer una aproximació molt vivencial als conceptes del talent i la creativitat. La Miriam, 

la Care, el Josep i la Paula m’han transmès que el seu talent és un interès que gairebé guia les 

seves vides. Totes elles, persones que han aconseguit conèixer el seu talent i han tingut l'interès i 

la motivació personal per desenvolupar-lo i convertir-lo en el centre de les seves vides, en el seu 

mode de vida. 

El test de creativitat fet a les quatre persones talentoses han donat una dada interessant per tal de 

poder abordar la relació entre talent i creativitat (objectiu 4 del treball). Les dades quantitatives 

indiquen en tots ells una puntuació en creativitat per sobre de la mitjana dels seus grups de 

referència segons l’edat i el sexe. Per tant, es compleix que, en general, les persones talentoses 

són més creatives. Però hi ha una dada, com dèiem, interessant: l’atleta i el pianista han donat un 

resultat lleugerament per sobre de la mitjana  (la Paula Raul, puntuant 2’11 la mitjana de referència 

segons la seva edat és de 2’16 i el Josep Surinyac, puntuant 1’84 la mitjana de referència de la 

seva edat és de 1’82) en canvi l’escriptora i la dissenyadora han donat un resultat molt superior a 

la mitjana de la seva edat (la Miriam ha donat 2’93 i la Care 2’45, la mitjana de la seva edat és de 

1’82 ).  Així doncs, l’escriptora i la dissenyadora són les dues personalitats que han puntuat com a 

més creatives.  

Crec que això es podria explicar de la manera següent: en determinades tasques més mecàniques, 

físiques, rutinàries o metòdiques es pot ser talentós sense ser excessivament o necessàriament 

molt creatiu, però en tasques més artístiques o intel·lectuals com ara l'escriptura o el disseny de 

moda, sembla que talent i creativitat van indissolublement lligats. Sembla més difícil o estrany que 

una persona pugui tenir talent per a l'escriptura sense tenir un cert grau de creativitat escrivint. 

Mentre que no sembla estrany que un esportista pugui ser talentós sense necessàriament haver 

de destacar en creativitat.  

                                                   
47 Economista americà que ha escrit sobre polítiques públiques amb un èmfasi especial en l'economia 

de l'educació. 
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També ho podríem relacionar amb els aspectes biològics (objectiu 1 del treball). Com més exercici 

i repetició en les destreses més físiques i repetitives, més capacitat d’aïllament de la capa de 

mielina i més habilitat desenvolupen els esportistes o instrumentistes. En canvi, en disciplines com 

l’escriptura o la moda en que la innovació i la creació són fets fonamentals crec que no és tant 

determinant la mielina sinó el treball dels hemisferis i les zones que s’activen.  

 

Pel que fa als objectius 5 i 6,  en gairebé tots ells es compleixen les tres claus del talent de les que 

parla Dan Coyle: motivació interna, un bon mestre i moltes hores de pràctica, per tant, puc afirmar 

que són tres factors molt importants per a desenvolupar el talent, però tampoc determinants ja 

que, per exemple, en la vida i el relat de la Miriam no hi apareix la figura del bon mestre.  

Pel que fa a l’objectiu 3, amb els resultats que he obtingut en les enquestes, puc afirmar que les 

dones de la meva mostra es perceben a si mateixes com a més creatives que els homes. Referint-

me a l’edat, els més creatius són els joves, després els adults i per últim els adolescents. Això em 

porta a pensar que els joves utilitzen més la creativitat i la desenvolupen més, i a mesura que les 

persones es van fent grans la creativitat va quedant en un segon pla amb les eleccions diàries i el 

model de vida que portem. Crec que s'hauria de potenciar més la creativitat al món adult i 

empresarial, amb tècniques com les que explico a la part teòrica. M’ha sorprès que els adolescents 

siguin els que es valoren a sí mateixos com a menys creatius.  

 

Sobre els mites en relació a la creativitat i el talent (objectiu 2) “inspiració divina” o “caos”, són 

termes que les persones de la meva mostra ja no utilitzarien per definir a un artista, o a una persona 

amb creativitat. La majoria de gent que m’ha respost l’enquesta ha tractat de falsos mites les 

afirmacions plantejades, considero, per tant, que si la meva mostra és representativa de la població 

general, aquests mites ja no es mantenen. En canvi, també majoritàriament pensen que el talent 

té a veure amb la pràctica i l’esforç, hi reconeixen certa base biològica. Crec que és positiu que 

les falses creences i els estereotips els anem deixant de banda com a societat per avançar cap a 

una manera d’entendre aquests conceptes més realista, sòlida i menys fantasiosa.    

 

Com ha de ser un bon mestre? (objectiu 6). Aquesta ha sigut una de les preguntes més formulades 

al llarg de la història, el rol dels mestres ha anat canviant. La meva mostra pensa que un bon 

mestre ha d’elogiar l’esforç, ha d’emmotllar-se a cada alumne, ha de tenir un temperament tranquil, 

i ha d’escoltar més que no parlar, en tot cas ha de donar instruccions molt precises i concises. 

M’ha semblat interessant agrupar-los en dos factors que són:  individualitzar i adaptar-se a cada 

alumne. Si la meva mostra ha donat tanta importància a aquestes qualitats, crec que és encertat 

fer una reflexió de com és que el sistema educatiu no els té massa en compte; encara penso que 
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s’elogia més la intel·ligència i els resultats que l’esforç i que tots els alumnes són tractats com si 

fossin iguals.  

 

La creativitat i el talent requereixen esforç, ho he vist amb les entrevistes, les quatre persones 

talentoses que he entrevistat han destinat i destinen un munt d’hores al seu talent, compleixen 

amb escreix la teoria de les 10.000 hores i confirmen la hipòtesi de Dan Coyle. Per tant, m’atreveixo 

a dir que el talent sense esforç i exercici no arriba enlloc. Després d’aquest treball estic més 

convençuda de les teories que donen més importància a l’exercici, la pràctica i la motivació que 

no a les predisposicions genètiques. Penso que aquests factors són més determinants que els 

gens. Potser, en tot cas, la genètica el que dona a les persones que anomenem talentoses és una 

especial aptitud i tenacitat per a suportar l’esforç i l’exercici que el desenvolupament d’un talent 

requereix.  Succeeix el mateix amb la creativitat, si es potencia i s’exercita es pot desenvolupar. 

Així ho demostra també un estudi realitzat per Olivia Lopez48 (2010), una psicòloga que comprova 

que l’aplicació a grup de nens de primària d’un programa de creativitat durant un temps influeix 

favorablement en la creativitat dels alumnes. Penso que aquesta és una via interessant, caldria 

aplicar programes i fer exercicis per treballar la creativitat a les aules. 

 

Per a mi la creativitat és la capacitat per a innovar. I el talent consisteix a desenvolupar una gran 

habilitat moguda per un fort interès per alguna disciplina o àmbit. Dos factors que crec que són 

indispensables per l’avenç de la societat futura. Crec que amb aquest treball s’ha pogut provar que 

tant un com l’altre es poden veure com capacitats que es poden potenciar i millorar amb la pràctica 

adequada i l’exercitació. Si no formem als futurs ciutadans potenciant la creativitat, no descobrirem,  

no avançarem, no indagarem buscant noves possibilitats, en definitiva, no qüestionarem el món 

on vivim. Si no ajudem a que cadascú es conegui més a si mateix i desenvolupi el seu talent, 

crearem una societat d’iguals i de mediocres.  

 

 

 
 

 
 

 

                                                   
48 López Martínez, Olivia, Influencia de una metodología creativa en el aula de primaria, European 
Journal of Education and Psycology, 2010, Vol.3 Nº1, p.89-102. 
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ANNEXES 

Annex Nº1-test EPC d’escala de personalitat creativa 

EPC. ESCALA DE PERSONALITAT CREATIVA 

Garaigordobil, 2004 

Instruccions: LLegeix les següents frases i indica amb una senyal (X) en quina mesura te les pots 

aplicar a tu mateix.                                                        

Frases  Res Una 

mica 

Bastant Molt 

 

1. Mostro curiositat sobre moltes coses fent 
preguntes continues sobre diferents temes 

    

2. Faig preguntes inusuals/sorprenents per la meva 
edat 

    

3. Tinc facilitat per identificar problemes que 
existeixen, per exemple a la feina, a casa amb els 
amics 

    

4. Dono solucions originals a problemes que 
observo 

    

5. Utilitzo materials d’un mode original i creatiu     

6. Invento jocs originals     

7. Construeixo  altres objectes amb materials que 
tinc al voltant 

    

8. Em motiven els reptes     

9. Mostro interès per les activitats artístiques     

10. M’agraden els jocs intel·lectuals que requereixen 
pensar i buscar solucions noves. 

    

11. M’agraden els jocs de paraules.     

12. Invento cançons, poemes, bromes, històries...     

13. M’agrada imaginar coses fantàstiques, irreals.     
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14. M’agrada escoltar relats, contes i històries.     

15. M’interesso per moltes coses i tinc moltes aficions     

16. M’agrada aprendre coses noves.     

17. Sóc independent.     

18. Tinc sentit de l’humor, m’agrada fer bromes.     

19. Sóc perseverant quan començo una feina, sóc 
constant i l’acabo encara que em costi 

    

20. Estic obert a noves experiències, m’agraden els 
canvis. 

    

21. M’agraden les situacions que impliquen risc i 
aventura. 

    

22. Sóc creatiu.     
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Annex nº2-taula de convertir les respostes del test amb valors 
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Annex Nº3-respostes de la pregunta oberta de l’enquesta 
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Annex Nº4-respostes de la pregunta oberta de l’enquesta  
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Annex Nº5-plantilla de l’entrevista 

ENTREVISTA  

1. Característiques biogràfiques. 

- M’agradaria començar aquesta conversa parlant una mica de tu. 

- Hi ha algun familiar que es dediqui a (els esports, la música, la moda, la escriptura)? 

- On has viscut la teva infància? Quants anys tens? A on has estudiat? Quins són els 

aspectes més rellevants de la teva vida en relació al (disseny, música, esports, 

escriptura) i les èpoques que consideres més importants. 

- A quina edat vas començar amb (la moda, la música, els esports, l’escriptura)? 

 

2. Els 3 elements que porten al talent segons Dan Coyle. 

➔ Un bon mestre.  

● En relació a la teva experiència com creus que ha de ser un bon 

(entrenador/mestre)? 

● Hi ha hagut algun bon mestre que t'hagi ajudat a  desenvolupar aquest 

talent? Que t'hagi fet estimar aquesta disciplina i t'hagi guiat? Com era? 

Com es fa per ajudar algú a treure els seus talents? Es pot ajudar algú a 

ser creatiu? Com? 

 

➔ Regla de les 10.000 hores, veure si hi ha realment aquestes hores de pràctica al darrera.  

● Has practicat molt? 

● A l’adolescència vas dedicar moltes hores a (escriure, la música, als 

esports, la moda) 

● Quants anys de (preparació o estudi de l’instrument) portes? 

● Quantes hores al dia hi dediques? Creus que ets metòdic/a? 

➔ Ignició. Quin factor és el què l’ha motivat a ser bo amb el que fa. 

● Quan  vas començar a desenvolupar aquesta habilitat/interés? 

● Com se’t va despertar aquesta passió, d’on creus que ve ? Va haver-hi 

algun moment amb concret que et marqués o que et fes veure que aquest 

era el teu camí a seguir? Hi va haver algun factor exterior que et 
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despertés el desig de fer-ho i que et fes creure que podies ser bo o 

arribar lluny en això? 

● D’on treus la inspiració, tens alguna referència/admiració cap algú? 

● Perquè vas triar aquest camí? A quina edat? 

 

➔ Quan vas començar tenies ja espectatives de dedicar-te això i arribar a destacar? Quines 

expectatives tenies al començar? Quins eren els teus objectius? 

➔ Perquè pràctiques o hi destines tantes hores? Quin missatge et dones a tu mateix per 

mantenir la tensió l’esforç i les hores? Creus que el fet de tenir un objectiu a l’hora de fer 

un esforç augmenta l’aprenentatge?El hecho de que un esfuerzo orientado pueda aumentar 

diez veces la velocidad de aprendizaje( pàg. 35 lin.5) Tu tenies un objectiu que et motives a 

practicar hores i hores? I actualment quin és el teu objectiu?  

➔ D’on creus que prové el talent d’una persona? 

➔ Quin creus que és l’ambient òptim per potenciar el talent i la creativitat? 

 

3. Com entenen la creativitat i el talent les persones talentoses. 

Creus que talent i creativitat és el mateix, perquè?  

➔ Què és per tu la creativitat? 

DEFINICIÓ ( word reference): Capacitat que té una persona per imaginar, inventar i crear coses. 

● D’ón prové; innat o adquirit? 

● Et consideres creatiu? Perquè? A qui consideres creatiu del món de (la moda, la 

música, els esports, l’escriptura), perquè? Perquè creus que és una persona 

creativa? En quins àmbits es pot utilitzar? Per a què creus que serveix?  

➔ Què és per a tu el talent? 

DEFINICIÓ (diccionari català): Especial aptitud intel·lectual, capacitat natural o adquirida 

per a certes coses. 

● Innat o adquirit? Es pot desenvolupar el talent només amb l’esforç, la 

pràctica i l’exercici? 

● Que vol dir ser talentos? Et consideres talentos? Perquè? Quan 

consideres que algú és talentos; pels seus premis, per la teva percepció, 
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pel que han aconseguit? A qui consideres talentos del món de (la música, 

l'escriptura, la moda, l’esport), perquè? 

➔ Creativitat i talent, quines relacions hi ha entre aquests dos conceptes. 

● Es pot ser talentos sense la creativitat? I es pot ser creatiu sense el 

talent? 

 

4. Mites sobre la creativitat i el talent. 

➔ Mites sobre la creativitat 

◆ Les persones creatives viuen i treballen en un autèntic caos 

◆ Les persones creatives els arriba la creativitat en moments concrets i és per una 

inspiració "divina" 

◆ Les persones creatives tenen un caràcter complicat de prepotencia i  superioritat 

envers els altres. 

◆ Les persones creatives són les d'una intel·ligència superior a la "normal" 

➔ Mites sobre el talent 

◆ El talent és una dotació natural o innata: Les persones amb una gran habilitat per 

alguna cosa neixen amb aquest talent 

◆ Creus que la motivació de ser molt bo és el naixement d’una gran habilitat o d’un 

talent 

➔ Perquè creus que tenim aquesta visió de la creativitat i el talent? Creus que tenim una 

idea ajustada o correcta del que són la creativitat i el talent? Creus que la nostre societat 

valora realment la creativitat i el talent? 

➔ Hi ha alguna cosa que no t'hagi preguntat i que vulguis explicar-me en relació al que hem 

estat parlant: Què creus que és l’essencial del talent i la creativitat? 


