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Pensament creatiu en el llenguatge  
metafòric a l’infància 

Resum 

El llenguatge i el seu desenvolupament al llarg de l’infantesa ha estat objecte d’interès i 

d’estudi per a molts autors. Aquest treball pretén reflectir el paper de la creativitat i la seva 

relació amb el llenguatge metafòric sobretot durant els primers estadis del cicle vital. Més 

concretament, es posa en relleu la importància que tenen certs aspectes cognitius en 

l’enteniment i producció de metàfores. Aquest estudi també desenvolupa una proposta 

d’avaluació per a nens de tres a sis anys, amb intenció de fer una comparativa que permetrà 

observar en quin moment del desenvolupament infantil té lloc la adquisició de la comprensió 

metafòrica. Aleshores, i tenint en compte que això precisa de trets creatius, la proposta pot 

resultar una eina per a identificar aquells infants que presentin mancances o dificultats en el 

desenvolupament del llenguatge a edats primerenques.  Mitjançant aquesta proposta també es 

podria identificar a individus altament creatius, però a més a més, podria conformar-se per a 

ser un instrument indicador d’alteracions en el desenvolupament llenguatge, caracteritzades 

sobretot a una percepció dels significats únicament literals com és en el cas del trastorn 

d’espectre autisme. 

Paraules clau: creativitat, comprensió, desenvolupament, figurat, llenguatge, metàfora. 

Abstract 

Language and its development course throughout childhood has been a subject of interest and 

study for many resarchers. This paper aims to reflect the role of creativity and how does it 

relate to metaphorical language during the early stages of the life cycle. To be more specific, 

it highlights the importance of certain cognitive aspects, in both, production and 

comprehension of metaphors. This study also develops a proposal for evaluating children 

ranging among three to six years of age. The focus being a comparison between both groups 

that allows us to observe when does take place metaphorical acquisition and understanding in 

childhood development. Therefore, and bearing in mind that metaphorical comprehension 

requires creative traits, the proposal can become a tool to identify young children with 

language disorders at an early age. This proposal could become an instrument to help identify 

not only high creative individuals but also provide indicators for alterations in language 

development in the early stages. For instance, disorders defined for exclusive literal 

interpretation common in diagnosis such as autism spectrum disorder.   

Keywords: creativity, understanding, development, figurative, language, metaphor. 
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Introducció 

Com es relaciona la creativitat amb el llenguatge figurat? 

La creativitat és un concepte multidimensional que té en compte habilitats cognitives, estils 

de pensament, trets de personalitat i factors tant culturals com contextuals. És, llavors, un 

constructe molt complexe i que pot ser estudiat des d'un caramull de perspectives teòriques 

(Barros et al., 2010). Ens interessa particularment la relació de la creativitat amb la capacitat 

d’enteniment i producció del llenguatge figurat. 

Entre els experts sobre el tema hi ha unanimitat en que el factor clau i més definitori és la 

emergència de una nova idea, o bè la millora o elaboració d’alguna idea preexistent. Definim 

la creativitat com la producció d'alguna novetat, original i innovadora. Tant el producte com 

la idea han de ser útils, rellevants i adequats a la tasca a la que va dirigida. El llenguatge 

figuratiu, com l'ús de la metàfora, es considera una forma verbal de pensament creatiu que 

permet als individus descriure una àmplia gamma d'emocions i experiències (Ricoeur, 1981, 

2003 en Menashe et al., 2020). Examinar el llenguatge figuratiu, especialment el llenguatge 

metafòric, és un mètode potent per valorar la innovació lingüística i la generació de noves 

idees. 

Pel que fa a la tradició de recerca sobre la creativitat fins ara s’ha focalitzat majoritàriament 

en la cerca d’estratègies de pensament divergents en la resolució de problemes. La 

investigació sobre creativitat moderna posa de relleu la diferència entre intel·ligència i 

creativitat. En el seus primers estudis Guilford (1959) va proposar una visió més subtil de les 

dues habilitats. L’autor afirmava que la creativitat està formada per diversos factors 

intel·lectuals, amb un èmfasi en factors com la fluïdesa, la flexibilitat i l'originalitat, que 

representen la capacitat de pensament productiu d'una persona. Va ser el primer en encunyar 

la famosa distinció entre pensament convergent i divergent: processos que condueixen a 

conclusions singulars i correctes versus processos que generen múltiples possibilitats; 

capacitats cognitives (Nusbaum i Silvia, 2011). 

Si bé des de la perspectiva de la Gestalt, se’n fa una contribució sobre la creativitat i el 

pensament metafòric del més interessant i que ens serveix per desenvolupar una de les idees 

que tractarem i desenvoluparem tot seguit. Des de aquesta perspectiva la creativitat amb 

consta del prerequisit de ser capaç d’establir associacions entre distints elements aparentment 

inconnexos i creant noves combinacions que permeten arribar a donar una resposta divergent, 

una resposta creativa (Calderón et al., 2017). Per tant, al llarg d’aquest estudi ens referirem a 

la creativitat en el sentit de la capacitat creativa, d’elaborar i de donar resposta gràcies al 
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raonament. Podríem dir que és la capacitat de produir alguna cosa que sigui alhora novedosa i 

adequada, és a dir que sigui útil i adaptativa en aquell moment per a la tasca a la que 

correspon. La creativitat quotidiana es pot definir operativament amb dos criteris de producte: 

en primer lloc, l’originalitat o la relativa raresa d’una creació dins d’un grup de referència 

determinat. I en segon lloc, la significació, que sigui comprensible pels altres, i per tant ser 

socialment significatiu (Swann i Deumert, 2018). Tractem amb una visió del llenguatge, i 

indirectament de la creativitat clarament modelada. Al cap i a la fi, no es el llenguatge 

metafòric un trencament de regles d’estructura lògica? És inherentment poètic, però tot i així 

permet una comunicació efectiva. S'arrela en la comprensió del llenguatge no només com a 

referencial, una eina de comunicació, sinó com una experiència expressiva i estètica. El 

llenguatge creatiu condueix a un excés de significat (Swann i Deumert, 2018). 

La ment humana és capaç de crear, innovar, imaginar, fer emergir nous significats, en part per 

la seva capacitat de reorganització de informació preexistent. Tota la experiència que anem 

adquirint ens ajuda a comprendre el món, i això inclou la consideració del significat del 

llenguatge metafòric que tant utilitzem per comunicar-nos entre els uns i els altres. La 

memòria a llarg termini ha demostrat tenir un paper clau en les operacions conceptuals, que 

determinen el nostre llenguatge metafòric. La capacitat d’establir associacions i trobar una 

solució creativa implica necessàriament l’existència d’una base de coneixement i alhora la 

capacitat de cada subjecte per a evocar aquest coneixement de manera organitzada. Així 

doncs, aquells estudiants que mostren un major nivell d’intel·ligència i que disposen de 

millors habilitats cognitives, poden accedir i manipular la seva informació de manera més 

fàcil. És així vist que són individus més eficients en l’ús del raonament lògic, l’establiment 

d’associacions entre idees i la comprensió més completa sobre diversos aspectes per a 

resoldre un problema. (Barros et al., 2010). A més a més, vist que el coneixement que 

adquirim al llarg del nostre aprenentatge personal influeix en la manera en que el humans 

processem el llenguatge metafòric l’experiència de cada individu tindrà un paper clau. I tot i 

així, comptant amb una gran variabilitat entre individus, aconseguim que en el moment de 

comunicar-nos hi hagi enteniment prou exitós (Calderón et al., 2017). 

Com es genera? 

Si la ment humana és capaç de crear, innovar, imaginar, fer emergir nous significats, és en 

part, per la capacitat de reorganització de l’informació de la que disposem a la memòria llarg 

termini. Però com arribem a aquesta capacitat creativa per generar nous significats prenent 

com a base la informació que posseïm?
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Una possibilitat és la de considerar les metàfores com a operacions conceptuals que permeten 

comprendre el món emprant part de la informació què de la que es disposa. Un dels treballs 

pioners en aquest sentit va ser el de Lakoff i Johnson (1987; 1999; citat a Calderón et al., 

2017) qui proposaren que els conceptes metafòrics sorgeixen quan el coneixement esdevenia 

tan complex i dens que l'única forma de comprendre-ho era a través d'un altre més proper a la 

nostra experiència. En aquest sentit, un concepte metafòric és una forma d'estructuració 

parcial d'una cosa en termes d'una altra. També, assenyalaren que els conceptes no són 

simplement conjunts de característiques o atributs primitius que sumades donen lloc a 

conceptualitzacions complexes. Més aviat, són entitats sense fronteres gairebé delimitades 

que requereixen d'una xarxa conceptual per poder ser interpretades correctament (Calderón et 

al., 2017). Així mateix, aquestes tenen certes característiques com la centralitat, el prototip i 

la familiaritat que ajuden a la seva comprensió. Aquestes propietats deriven de la teoria de les 

representacions mentals de Rosch (1978), teoria que proposa que els membres d'una classe o 

categoria no comparteixen universalment tots els seus atributs. El fet de compartir alguns 

d’aquests atributs ens permet considerar els membres d'una classe com a similars o prou 

familiars. Els prototips, els exemplars amb major semblança familiar en una categoria, 

conformen un valor de punt de referència. Tota categoria es desplega sobre un mapa cognitiu; 

un membre de la categoria serà més central si posseeix més atributs típics d'aquesta categoria 

i serà més perifèric mentre menys atributs típics de la categoria contingui i per tant, serà 

també menys prototípic. Langacker (2007) va indicar que la metàfora implica una relació 

categorial d'elaboració en què una unitat lèxica, paraula o expressió, emergeix dins d'un 

domini cognoscitiu, el conjunt organitzat de coneixements en què no ho fa habitualment 

(Calderón et al., 2017). 

En quin moment evolutiu succeeix?

La comprensió metafòrica sembla desenvolupar-se al llarg de l’escolaritat. És un constituent 

bàsic de la cognició humana; a través d'ella podem generar nous significats considerant la 

informació amb la qual ja comptem. D'altra banda, si bé hi ha investigacions que subratllen la 

importància de la metàfora en el procés de categoritzar i dotar de significat a el món, són 

poques les realitzades des de una perspectiva evolutiva en castellà (Calderón et al., 2017).  

La revisió de la literatura psicològica sobre la metàfora suggereix una forta relació entre la 

comprensió de la metàfora i les etapes cognitives que proposa Piaget sobre el 

desenvolupament del pensament (Douglas i Peel, 1979). Aparentment la capacitat d’entendre 

la parla metafòrica no es produeix dins el nivell d’educació infantil ja que aquests nens no 

tendrien la capacitat per entendre les paraules de doble funció. En general, els nens de 3 a 5 

anys entenen el significat físic i literal de les expressions objectiu, però no el seu sentit 
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psicològic. Al voltant dels 5 o 6 anys, els nens comencen a comprendre metàfores. Els nens 

de 7 a 8 anys comencen a ser capaços d’utilitzar el sentit psicològic dels termes i és fins els 

10 anys que aprenen a atribuir un significat psicològic als termes metafòrics. De qualsevol 

manera, no és fins els 11 o 12 anys ja entrada en la adolescència que es desenvolupa 

clarament la capacitat de constatar la doble funció dels termes metafòrics (Pouscoulous i 

Tomasello, 2020).  

D’acord a la teoria piagietana aquest fenomen precedeix el pensament lògic i és en aquest 

moment amb el període d’operacions formals que els nens entenen les expressions 

metafòriques, poden articular el vincle entre el significat i la metàfora utilitzada i explicar-se 

de manera adequada. Això suggereix que en els nens de set a dotze anys es desenvolupen un 

ventall d’habilitats que els permeten operar en la realitat, construint un repertori de símbols i 

signes, i els allibera dels aspectes literals de les percepcions Sembla llavors que la metàfora 

és desenvolupa al llarg de tres etapes de comprensió: interpretacions exclusivament literals 

entre els 3 i 6 anys, un inici de la comprensió de la metàfora entre els 7 i 10 anys,  i una 

comprensió integrada combinada amb la capacitat de verbalitzar la seva comprensió a partir 

dels 11 anys. (Douglas i Peel, 1979; Rundblad i Annaz, 2010 ). 

Tot i així, sembla que els nens i nenes de preescolar sí poden dur a terme inferències 

lingüístiques pragmàtiques quan la tasca experimental és prou senzilla i quan aquestes 

inferències són rellevants per a ells en context. Ara bé, l'especificitat de la metàfora, que 

gairebé sempre comporta un traspàs de categoria, pot implicar que el seu processament i 

desenvolupament requereixi d’altres elements per fer un procediment interferencial. Però 

quins altres components han de coincidir, per que els nens puguin entendre la metàfora? 

Algunes són fonamentals per a totes les inferències pragmàtiques, com ara el coneixement 

semàntic i sintàctic, el context rellevant i el cost del processament. Cal afegir dues habilitats 

complementàries: la capacitat de referir-se al mateix objecte amb etiquetes diferents, 

denominació alternativa i la capacitat de donar diferents sentits a la mateixa paraula o 

expressió, polisèmia (Rundblad i Annaz, 2010 ). Altres habilitats són específiques de la        

metàfora; per exemple, un coneixement adequat del tema i els dominis del vehicle. 

El llenguatge figurat 

Tant la metàfora com la metonímia són figures retòriques que utilitzem diàriament en la 

comunicació humana. Igualment, cal remarcar que el desenvolupament i la comprensió 

d’aquestes es relaciona directament amb la cronologia i l’edat mental (Rundblad i Annaz, 

2010). Són molts els models lingüístics i cognitius que tracten la comprensió figurativa del 
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llenguatge i afirmen que la metonímia es més bàsica a nivell cognitiu que la metàfora. 

D’entre totes les figures retòriques que trobem al llenguatge, la metàfora és la que estableix 

una comparació directa entre dos o més objectes diferents però que comparteixen una 

similitud entre ells (Barros et al., 2010). Les metàfores relacionen dos sistemes de conceptes 

que pertanyen a camps semàntics diferents que també s’haurien de tenir en compte. Així 

doncs, es possible utilitzar la comprensió i producció de metàfores per identificar individus 

creatius.

Dins la construcció de metàfores té especial rellevància l’analogia ja que contribueix a la 

relació de sistemes entre camps semàntics. Les analogies requereixen de pensament inductiu. 

Per exemple, “¿una pàgina és a un llibre el que un pètal a una ____?” Per trobar la resposta 

correcte,  flor,  caldrà fer mapeig o la correspondència entre el primer i el tercer terme, on el  

format segueix una relació A:B/ C:D. En la construcció de metàfores la mecànica varia 

lleugerament. En canvi, a l’exemple “el camell es el ____ del desert” el format és A es C de 

B. Primer caldrà identificar i examinar els termes camell i desert; haurem de recórrer a la 

memòria a llarg termini per poder recuperar els atributs d’aquests mots i poder relacionar-los 

entre sí (Barros et al., 2010). Una vegada examinat es podran fer inferències del tipus “el 

camell pot ser un mitjà de transport al desert”. Tenint en compte aquesta relació, es buscaràn 

idees similars mitjançant un procés d'associacions i pot trobar embarcacions, per exemple. 

Fins i tot amb una distància semàntica entre dos termes, hi ha una característica que els fa 

similars, que és “ambdós poden ser formes de transport”. L’individu organitza els elements 

d’informació dels dos significats per tal d'aclarir el principi que relaciona els termes, donant 

una alternativa adequada i completant la frase: "El camell és el vaixell del desert”. En aquest 

sentit, podem dir que la metàfora implica una producció que es basa en relacions i no en 

atributs. És a dir, en el descobriment de relacions de similitud d’A: B amb C: D. Va més enllà 

del mapeig usat per resoldre analogies ja que conté elements ocults. Per tant, requereix que el 

subjecte produeixi les paraules C: D que no es presenten a la tasca bassant-se en el 

descobriment de la similitud amb A:B (Barros et al., 2010).

Els models cognitius del llenguatge figuratiu, com la teoria de la metàfora conceptual 

(CMT), tracten el llenguatge figurat com a part de la norma de la comunicació humana, 

argumentant que el sistema conceptual humà té una naturalesa figurativa (Rundblad i Annaz, 

2010). Segons aquesta teoria, la metàfora i la metonímia es contrasten habitualment com a 

mapeig entre dos dominis conceptuals versus un mapeig dins d’un domini conceptual únic. 

La metàfora és més complexe que la metonímia vist que la metàfora implica dos dominis 

enlloc d’un, la metàfora requereix la construcció d’una categoria ad hoc, o la similitud entre 

dos conceptes és difícil de valorar si no s’han determinat relacions contigües dins de 

cadascun dels dos conceptes. La metàfora conseqüentment s’aprèn més tard i és un procés 

més lent.
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Processament i comprensió del llenguatge figurat  

Aparentment, el llenguatge figurat no requereix de temps addicional per al processament en 

comparació a les frases literals. S’entén que el processament de les expressions amb 

llenguatge figurat són directes i no precisen d’una interpretació literal, ni precedent ni 

posterior. Els models psicolingüístics recents suggereixen que tant una interpretació literal 

com una figurativa es duen a terme al mateix temps i que la selecció és qüestió de familiaritat 

i proximitat. S’ha demostrat que les formes del llenguatge figurat familiars són més fàcils de 

processar que les que no ho són, de la mateixa manera en que el context pot ajudar a que les 

poc conegudes siguin més familiars (Rundblad i Annaz, 2010). 

La recuperació i la construcció del significat tant per a expressions literals com metafòriques 

depèn d’aspectes que les suportin com històries que contextualitzin i estiguin estructurades de 

manera adequada. (Rundblad i Annaz, 2010). L’aparició de la comprensió de la metàfora té 

lloc als quatre anys i la del raonament verbal abstracte als cinc. Tant una com l’altre milloren 

al llarg de tota la infància fins a l'edat adulta, tenint un avantatge la metonímia sobre la 

metàfora doncs el temps de processament és menor per aquesta. Sembla ser més difícil el 

processament per a metàfores ja que s’associa a restriccions cognitives que deriven de la 

complexitat dels mapeig entre dominis i la integració conceptual que la persona ha de 

realitzar (Rundblad i Annaz, 2010). Es pot argumentar que la superioritat en la metonímia és 

un resultat de la lexicalització. Els nens entenen les metonímies abans que les metàfores i 

aquesta diferència sembla assenyalar requisits cognitius, neuronals i  ambientals distints per a 

la metàfora i la metonímia. 

Frisson i Pickering (2007) afirmen que aquests patrons permeten als parlants construir nous 

sentits metonímics sense gaire dificultat. Per tant, una vegada s’han adquirit i après a aplicar 

aquests patrons, el rendiment és major i els parlants aprenen a manejar les figures 

metafòriques més típiques de manera exitosa. Així mateix, Lakoff (1993) ha establert patrons 

cognitius recurrents per a la metàfora, encara que aquests són menys universals que els 

establerts per a la metonímia. El processament de metàfores ha estat àmpliament estudiat en 

estudis potencials i de ressonància magnètica funcional relacionats amb els esdeveniments. 

En resum, plantejant les necessitats específiques de processament neuronal que requereixen 

més informació ambiental, és probable que sigui la causa per a que la comprensió de la 

metàfora es desenvolupi més tard i a un ritme més lent (Frisson i Pickering, 2007). 

A mesura que avança el nostre desenvolupament, som més capaços d’expressar relacions 

cada cop més complexes i més deslligades de la realitat. Per exemple, a partir els cinc anys es 
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va adquirint la comprensió i l’ús del sentit figurat no literal del llenguatge, la comprensió i 

l’ús de metàfores, tant noves com poètiques, la reflexió sistemàtica sobre el llenguatge 

gràcies a la millora de la capacitat metalingüística, la comprensió i l’ús de termes ambigus o 

amb connotacions atípiques, la comprensió, l’ús i la creació d’acudits basats en el llenguatge 

i la creació de llenguatges i gramàtiques pròpies (Bellet, 2001; Serra et al., 2000). D’aquesta 

manera, els infants passen en poc més de tres anys de no tenir capacitat per comunicar-se de 

manera intencional a tenir un llenguatge amb l’estructura bàsica de la llengua. De totes 

maneres, l’adquisició total del llenguatge no finalitza a aquesta edat, sinó que hi ha aspectes 

que continuen desenvolupant-se fins l’edat adulta.  

Conèixer aquest procés d’adquisició és fonamental per tal de ser capaç de detectar el més 

aviat possible en aquells infants dificultats per adquirir-lo. D’aquesta manera, no es 

desaprofiten aquests primers anys de desenvolupament del llenguatge que són fonamentals 

per una intervenció exitosa. També cal tenir en compte que el llenguatge presenta moltes 

diferències individuals i hi ha nins que comencen a parlar a l’edat de dos anys i ho fan 

sorprenentment bé ja a partir d’aquell moment. Així mateix, hi ha nens que a aquesta mateixa 

edat encara no han dit les seves primeres paraules o que es comuniquen amb una parla molt 

més telegràfica, indicador d’alt risc per tenir dificultats de llenguatge i de lectura en el futur. 

Per això, és important estar alerta i observar els infants per tal de poder detectar aquest tipus 

de problemàtiques de manera precoç, poder avaluar-los en profunditat i, en cas necessari fer-

hi la intervenció corresponent.  L’estratègia de “ja parlarà” pot suposar perdre els primers i 

més importants anys d’intervenció, a més d’augmentar el risc de tenir dificultats lectores 

(Serra et al., 2000).

Com es pot avaluar en nens? 

El raonament metafòric es basa en el procés cognitiu de la creativitat, específicament en la 

cerca d’associacions distants a paraules o idees (Calderón et al., 2017). Les metàfores es 

poden descriure de manera diferent segons la seva novetat i familiaritat. El pensament 

divergent contribueix a la predicció de la nova generació de metàfores, però no a la generació 

convencional de metàfores. Aquest es defineix com la capacitat de generar respostes diverses 

a un problema obert (Guilford, 1959). Les proves de pensament divergent, que s’utilitzen per 

avaluar el potencial creatiu i que han demostrat propietats psicomètriques adequades en 

diverses poblacions i grups d’edat, són normalment obertes i avaluen les respostes en funció 

de la seva fluïdesa i la seva originalitat. La literatura existent il·lustra possibles diferències en 

les habilitats subjacents que requereix la generació de metàfores convencionals i novedoses, 

cosa que suggereix que cadascuna es basa en processos cognitius i de llenguatge diferents. 

Dit d’una altre manera, evidència actual de que diversos processos cognitius contribueixen a 

la generació de metàfores distintes, caldria un estudi sobre els processos diferencials que 
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contribueixin a la generació de metàfores novedoses i convencionals com poden ser focus  

l’intel·ligència fluida o les funcions executives. 

El test més reconegut a nivell internacional dins l’àmbit de l’avaluació sobre la creativitat a 

dia d’avui és el Torrance Creative Thinking Test (TCTT). Aquest instrument es basa en la 

producció de respostes divergents en distentes proves tinguen en compte factors com la 

originalitat, fluïdesa, flexibilitat i elaboració. La creativitat no és fàçil d’abordar ja que 

precisa l’utilització de mesures basades en criteris externs i objectius, i en part també 

subjectius per poder aprofundir en els diferents aspectes (Piffer, 2012).D’altra banda, utilitzat 

amb propòsits més específics i que ens interessen més degut a la naturalesa del nostre estudi, 

trobem el Metaphorical Thinking Test (MTT) que planteja una metàfora incompleta i cal 

escollir d’entre múltiples respostes la interpretació correcta (Calderón et al., 2017). Així 

doncs mentre el primer és de producció divergent el segon es de producció convergent ja que 

es tracta d’encertar la resposta que toca. La principal diferència que trobem es que ja no es 

tracta d’obtenir una sèrie de idees innovadores de producció lliure, sinó en aprendre a trobar 

aquella alternativa que ens permet entendre i fer una interpretació correcte d’allò que es vol 

fer arribar quan es fa servir el llenguatge metafòric. 

Això no vol dir pas que el pensament metafòric no sigui creatiu pel simple fet de ser 

convergent. Tot al contrari , el MTT és un instrument que utilitza la creació de metàfores com 

a vía per avaluar la creativitat. Tot això ha servit per a la comprensió sobre la producció ja 

que s’entén com a persona creativa aquella que es capaç de veure punts en comú i establir 

connexions entre elements que aparentment són distants. La intel·ligència és com a un 

repertori en que s’inclou la creativitat, més bé com a requisit essencial per a que aquesta sigui 

possible (Barros et al., 2010). 

De fet, la proposta que es presenta va més enfocada en aquesta direcció, vist que es tractarà 

de crear i adaptar un repertori de tasques per al grup mostral al que va dirigit. Posant a prova 

a un grup de nens i nenes d’infantil i primària, es pretén observar dos aspectes: en primer 

lloc, veure si al crear un model d’avaluació sobre llenguatge metafòric que estigui adaptat al 

seu context, els nens son capaços de respondre correctament. Això a més a més, proporcionà 

informació sobre la variabilitat entre individus dins un mateix grup, com per exemple 

informació sobre els que obtenen major rendiment i els que presenten més dificultats. En 

segon lloc, com es realitzarà la tasca a dos grups de distintes edats, això permetrà poder fer 

una comparativa entre les dues cohorts i analitzar si hi ha diferencies significatives rellevants.   

D’aquesta manera es pot observar en quin moment del cicle evolutiu apareix el pensament 

creatiu en el llenguatge metafòric durant l’infància. 
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Hipòtesis i objectius específics 

Dins l’àmbit de la psicologia i en particular entorn al desenvolupament del cicle vital, hi ha 

hagut gran interès per part de la comunitat científica en l’estudi de l’adquisició del llenguatge 

durant l’infantesa. Nogensmenys, ens interessa veure si realment els nens de tres anys són 

incapaços d’entendre qualsevol forma de llenguatge metafòric així com sembla apuntar la 

teoria i observar en quin moment del desenvolupament tendria lloc l’adquisició del 

llenguatge figurat. Si que és cert que s’han realitzat estudis sobre la comprensió del 

llenguatge metafòric com s’ha vist anteriorment, però en aquest projecte el focus d’interès és 

observar mitjançant una proposta sobre llenguatge metafòric adaptada a infants les 

diferències que s’hi poden trobar entre grups de distintes edats. Per tot això, els distints 

objectius del treball es donar resposta a les següents qüestions: Els nens i nenes de segon 

cicle d’educació infantil comprenen en cert grau el llenguatge metafòric? I els de primer curs 

de primària? En quin moment hi trobem aquest salt qualitatiu? Són capaços els nens més 

petits d’entendre les metàfores si les adaptem als seus coneixements i al seu context?  

A més a més, vist que la capacitat d’comprendre i produir metàfores es troba estretament 

lligada a la creativitat, un estudi d’aquest caire podria arribar a proporcionar informació útil 

en la identificació de col·lectius d’alumnes amb mancances en la percepció del llenguatge 

figurat com solen ser els cassos d’espectre autisme. De la mateixa manera, podríem suposar 

que alumnes que obtinguessin puntuacions molt elevades, podria ser indicadors de nens amb 

altes capacitats creatives. Seria interessant llavors, realitzar alguna altre prova de creativitat 

per seguir investigant en aquells casos específics. La comprensió figurativa del llenguatge té 

una rellevància clínica en els trastorns del desenvolupament i la neuropsiquiatria. 

Inicialment, aquest treball fi de grau pretenia conformar-se com a un estudi de camp on poder 

desenvolupar una proposta avaluativa, recollir els resultats obtinguts per nens i nenes a un 

centre escolar i poder-hi fer una comparació i anàlisi de dades per veure els diferències entre 

els grups de distintes edats. Vist la situació actual d’emergència sanitària i de confinament a 

causa del virus de la COVID-19, i com a conseqüència una obligada aturada a nivell global,. 

Per aquest motiu no ha estat possible la administració de les proves i dur a terme el projecte 

així com inicialment s’havia plantejat. Per tant, i per mor de la falta de dades a analitzar s’ha 

decidit transformar-ho en una proposta per a l’identificació del pensament creatiu en 

metàfores a l’infància.   
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Mètode 

I. Mostra 
Aquesta proposta va dirigida a nens i nenes del segon cicle d’educació infantil de tres i quatre 

anys d’edat i a nens de primer curs de primaria de sis anys. Està pensada per a ser realitzada 

en un centre escolar i poder comparar les diferents classes i cursos. Seria interessant disposar 

com a mínim d’una mostra de quinze o vint alumnes per a cada grup, tot i que en cas de 

disposar d’un grup més gran podria ser profitós per tal d’observar si augmenta la variabilitat. 

Vist que ens trobem en territori bilingüe i a l’escola s’utilitza tant el castellà com el català, és 

important que treballem amb la llengua materna de l’alumne per tal de garantir que sigui una 

comunicació exitosa i avaluar correctament el llenguatge metafòric evitant donar per  

incorrectes respostes que es s’expliquin millor per una falta de comprensió. 

II. Procedimient 
A continuació es plantegen una serie d’activitats o proves per a realitzar dins l’aula, dirigides 

a l’avaluació d’aspectes sobre la creativitat i comprensió del llenguatge metafòric per a nens: 

Metàfores amb juguetes objectius i juguetes distractores

Aquesta és la primera de les propostes a realitzar i deriva d’un estudi de Pouscoulous i 

Tomasello (2020). És tracta d'una activitat que té lloc de manera individual en que els nens i 

l’experimentador asseuen a una taula aïllats de la resta de companys. És possible que un altre 

experimentador o el professor en qüestió sigui present durant la tasca per fer sentir al nens 

més còmodes i evitar que s’agafin les juguetes en moments inoportuns.  

Abans d’iniciar la tasca es realitzen dos assajos de familiarització seguits dels cinc assajos 

experimentals. El procediment per als assajos consistia en mostrar al experimentador una 

parella de joguines. Se'ls deixa jugar i observar-les i tot seguit se'ls demana “dona’m un 

d’ells,”, sense esmentar cap descriptor com es farà posteriorment en la metàfora. Després es 

demana que tornin l’altre objecte. Durant els assaigs de familiarització, que sempre es 

presentaven en el mateix ordre, els nens es van corregir quan van cometre un error.  

A la fase de prova, l’experimentador també mostra als nens dos objectes i li demana si sap 

què són. Deixa als nens examinar-los i jugar amb ells una mica per a que es familiaritzin i 

entrin en la dinàmica. En cap moment s’esmenten característiques principals dels objectes 

distractors o objectius. Aleshores, l’experimentador col·loca ambdós objectes davant dels 
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participants i els demana que li entreguin un d’ells amb la descripció metafòrica corresponent 

per a cada parella. Per exemple, “Dóna’m el camió amb motxilla”. Una vegada els nens han 

triat i lliurat un dels objectes, és demana“l’altre”. La posició de la joguina objectiu (dreta o 

esquerra) es contrabanà. L’ordre de les tasques de la metàfora és aleatori, és a dir, les parelles 

de joguines apareixien en ordre aleatori per a cada nen o nena. 

Comptem amb cinc assajos experimentals i cada un d’ells puntuarà un punt en cas de que 

l’infant entregui la joguina objectiu. S’anotarà tot just després de les cinc presentacions per a 

cada alumne. 

Símils

Gran part de les metàfores de la parla infantil es basen en el tipus de semblança dels símils. 

La semblança no és només estrictament de caràcter formal extern i aparent, la metàfora 

infantil també descobreix altres tipus de semblances més profundes com poden ser aspectes 

de propietats funcionals (Pérez, 1993). La següent prova tracta precisament d’això: d’establir 

una relació directa entre parelles de figures que s’han proposat a les fitxes dels Annexos 1 i 2. 

Així doncs, un bolet pot esdevindre un paraigües; una espasa pot ser una agulla; la closca 

d’un tortuga, un iglú on refugiar-se; un estel pot ser una papallona que vola. 

Es considera que serà més adient utilitzar la fitxa de l’Annex 1, que és retallable i es poden 

manipular els pictogrames amb les mans, especialment per a nens mes petits de la manera 

que es poden aparellar simplement agrupant-los i l’investigador anotarà en cada cas el 

resultat de la prova per a cada alumne. L’Annex 2 pot anar adreçat a nens més grans i que 

siguin capaços de relacionar amb una línia ambdós objectes. Vist que contem amb quatre 

parelles, cada una d’aquestes comptarà un punt. En cas de que es relacionin incorrectament 

no comptarà cap. 
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Taula 1

Metàfora Joguina objectiu Joguina distrctora

1. Un gos que porta sabates marrons 
2. Una torre que porta un capell 
3. Un camió amb una motxilla 
4. Un insecte que porta jaqueta 
5. Una pastanaga que té cabells 

Gos amb potes marrons 
Torre amb una taulada punxeguda 
Camió amb un tràiler   
Un poriol amb ales  
Una pastanaga amb les fulles

Gos amb un llaç marró 
Torre amb un balcó 
Una camioneta 
Un escarabat fora ales  
Una pastanaga sense fulles



Oracions curtes

Prenent com exemple l’estudi de Douglas i Peel (1979), es presenta la tercera activitat a 

realitzar. Aquesta tasca consta de dues seccions; una on l’element principal és una paraula 

amb doblé funció i l’altre on trobem metàfores amb una estructura simple. 

L’investigador realitzarà la prova de manera individual amb cada participant per poder repetir 

l’oració si cal i que l’alumne pugi entendre el missatge amb claredat. Abans d’iniciar l’assaig 

s’exemplificarà el funcionament de la tasca amb un exemple:“En Pep és un cargol! Què vol 

dir que en Pep és un cargol? Vol dir que és molt lent”. Tot seguit, s’iniciarà la tasca: en 

primer lloc es realitzarà les paraules amb doble funció i després les metàfores simples. 

L’ordre de presentació dels ítems anirà variant aleatòriament tant a una part de la tasca com a 

l’altre. L’experimentador demanarà al nen o nena què vol dir aquella frase i s’anotaran les 

respostes per cada participant. Cada part consta de 5 ítems, que puntuaran un punt en cas 

d’obtenir la resposta objectiu i tenint en compte la possibilitat d’haver-hi més d’una resposta 

correcta o resposta alternativa. 

Es planteja així mateix la possibilitat de disposar de cintes de gravació per a cada estímul del 

experiment o ítem, per tal de controlar la variació de la veu o realitzar l’experiment amb un 

nombre major de participants. Donada les circumstàncies de treballar amb nens que ja saben 

escriure, poden anotar a un full les respostes per a cada presentació que es pot trobar a 
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Taula 2

Paraules amb doble funció Respostes objectiu

1. És una persona molt dolça 
2. És una persona molt freda 
3. És un dimoni  
4. És una poma 
5. Un somriure que enlluerna 

Bona / amable / simpàtica 
Trista / no emoció / callada 
Dolent / entremaliat  
Ximple 
Molt bonic / brillant 

Metàfores simples Respostes objectiu

1. És un gegant 
2. És un pallasso 
3. És una màquina 
4. És un elefant 
5. És un cotxe de carreres 

Gran / alt 
Divertit / graciós / fa bromes 
És bò en una cosa en particular / campió 
Pesat / té orelles grans 
Ràpid / veloç



l’Annex 3. A més a més, cal remarcar l’importància d’evitar el format de resposta múltiple ja 

que aquest força a l’alumne a escollir distintes opcions d’interpretació alternatives que ja se li 

ofereixen abans de que ell realitzi cap interpretació. De fet, ens interessa precisament la 

interpretació creativa i lliure de cada alumne per tal d’observar si s’apropen a les respostes 

objectius, no han arribat a aquest tipus de pensament a tal edat o fins i tot si trobem respostes 

divergents. Els estudis conclouen de la mateixa forma que el format de resposta lliure 

reflecteix amb més exactitud el nivell cognitiu del subjecte i proporciona més informació que 

el format d'elecció forçada (Douglas i Peel, 1979). D’aquesta manera, caldrà donar les 

instruccions de la prova amb claredat abans de l’inici de aquesta i reproduir la cinta dues 

vegades per garantir que s’hagi estés prou bé. 

Metàfores i parts del cos

Es tracta de posar a prova si els nens i nenes són capaços d’identificar i extrapolar parts que 

són característiques pròpies del seu cos a objectes quotidians. La tasca consisteix en la  

presentació d’una sèrie d’objectes sobre els que els nens hauran d’assenyalar parts del cos: 

cap, coll, boca, panxa, peus, ulls.  Els objectes que s’han escollit són una botella, una cadira, 

un cotxe de jugueta, una flauta dolça, una guardiola, un globus, una làmpada, un raspall de 

dents, unes tisores escolars i un saler. Tot i que la proposta es pot realitzar amb il·lustracions 

d’aquests objectes i assenyalar-los sobre el paper, és preferible per a treballar amb nens més 

petits la presentació dels objectes reals per a que així puguin tocar-los i examinar-los de a 

prop. De totes maneres, s’han escollit objectes amb els que els alumnes estan familiaritzats 

tant a l’escola com a casa.  

Partint de que la prova es dugui a terme amb els objectes reals s’hauria de realitzar amb cada 

participant de manera individual per tal de recollir les respostes genuïnes. L’investigador 

hauria d’anticipar al nen que li ensenyarà uns objectes i que li farà unes preguntes sobre 

aquests. Es pot exemplificar: assenyalant la part grossa d’un cistell on s’hi fiquen objectes 

dient que es “la panxa de la cistella”, que la part circular d’una lupa és “l’ull de la lupa” o 

que la circular i gruixada d’una cullera és “el cap de la cullera”. A continuació, li anirà 

presentant els objectes un a un i demanarà “On és el coll de la botella?”, i seguint aquesta 

estructura de pregunta per a altres objectes i parts del cos. Si el nen no entén la pregunta o 

se’l veu confós, es pot intentar exemplificar-ho adreçant: “Tu tens un coll. Me’l mostres?” “ I 

la botella, té un coll semblant al teu?” o frases similars.   
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En cas de realitzar-se sobre una fitxa paper per a nens més grans o perquè les circumstàncies 

com l’aula o el nombre de nins no ho permeten d’una altre manera, s’hauran de presentar les 

imatges i caldrà assenyalar amb un llapis la part que correspon a una part del cos que es pot 

il·llustrar amb paraules o icones (cap, coll, boca, panxa, peus, ulls).  

L’experimentador enregistrarà la puntuació per a cada participant durant la mateixa prova. És 

puntuarà correctament quan el nen o nena assenyali sobre l’objecte la part del cos 

corresponent. Vist que es realitzaràn deu presentacions d’objectes i hi ha objectes que poden 

relacionar-se amb més d’una part del cos, es puntuará un punt per cada resposta correcte i que 

sigui coherent. És possible que una vegada entesa la dinàmica els nens puguin identificar 

alguna altre part que inicialment no s’havia plantejat, que també es comptabilitzarà amb un 

punt si aquesta té sentit. 

III.Aspectes ètics 

El consentiment informat és de caràcter obligatori per a la participació dels alumnes i amb la 

garantía de la protecció de dades. A l’Annex 4 de l'apartat d’Annexos s’hi pot trobar el model 

que es tenia previst passar als pares, mares o/i tutors dels nens participants de l’escola. 
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Taula 3

Objectes sobre els que assenyalar Parts del cos a assenyalar

1. Botella 
2. Cadira 
3. Cotxe de jugueta 
4. Flauta 
5. Guardiola* 
6. Globus 
7. Làmpada 
8. Raspall de dents 
9. Tisores 
10. Saler 

Coll, panxa 
Peus 
Peus 
Ulls 
Boca, panxa 
Cap, coll 
Cap, coll, peus 
Cap, coll 
Ulls, peus 
Ulls, panxa

*La guardiola no pot similar cap animal ja s’hi representarien parts del cos de manera explícita.



Discussió 

Tenint en compte les habilitats essencials que comporta la comprensió de metàfores i les 

limitacions que es sap que tenen els nens petits, amb aquesta proposta es pretén valorar fins 

quin punt tenen la capacitat cognitiva d’entendre les metàfores noves. Això comporta que 

siguin capaços d’establir inferències pragmàtiques d’interpretacions metafòriques.  

Per a que això sigui possible els nens i nenes han d’haver assolit tant aspectes de vocabulari 

que s’hi troben implicats en les distintes tasques i prou coneixement sobre món que els 

envolta i els permet fer aquestes associacions. En relació a la producció de metàfores 

primerenques s’ha demostrat que si els nens comprenen el significat literal rellevant, llavors 

el seu rendiment a la tasca de la metàfora serà genuí (Pouscoulous, 2011 ). És a dir, mentre 

s’hagi treballat i integrat el significat d’una paraula en el seu sentit més literal, això hauria de 

permetre treballar amb ella per a significats metafòrics. És més, fins i tot seria possible que 

paraules que no s’acaben de dominar del tot en el seu sentit més convencional, poguessin 

abastar el figurat. Recordem que a aquesta edat els conceptes tenen fronteres poc delimitades 

i els significats dels termes no estan totalment estabilitzats (Martí, 1988). En molts casos 

quan l’infant no coneix el nom d'un objecte, o a l'haver de reaccionar davant d'una situació 

insòlita que li és difícil de descriure, el nen evoca una situació familiar que té certa semblança 

amb la situació present. Per tant, el llenguatge té una funció referencial on el nen identifica 

una situació nova per poder comunicar-la a l'adult. La manera d’expressar-se pot ser molt o 

gens original i això dependrà més de les característiques pròpies de l’individu. Sería 

interessant realitzar una prova per avaluar els coneixents de vocabulari per a les paraules que 

s’han utilitzat al llarg de les distintes propostes, abans de passar a realitzar aquestes per 

observar si hi ha alguna relació entre aquest i el seu resultat a les tasques.  

Suposem llavors que els nens de 3 anys poden fer inferències pragmàtiques, fins i tot aquells 

que es troben al davant d’interpretació de metàfores noves. Una proposta d’un disseny en que 

s’eliminen els factors que poden dificultar la tasca per a nins d’aquesta edat i tenint en 

compte el seu nivell de desenvolupament lingüístic i cognitiu, podria oferir informació 

valuosa sobre les capacitats cognitives i habilitats dels nens per comprendre la metàfora a 

edats tan primerenques. La realitat és que ja hi ha evidència com a estudis (Pouscoulous i 

Tomasello, 2020) on s’ha investigat com els nens de tres anys són capaços de crear metàfores 

innovadores quan els estímuls presentats corresponen al seu coneixent del món i al nivell de 

les seves competències lingüístiques. A la nostra proposta trobem activitats que no 

requereixen pas d’habilitats metalingüístiques, doncs als tres o quatre anys es una edat molt 

primerenca per  trobar-hi explicacions, que els nens puguin parafrasejar o realitzar tasques de 
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judici de valor. Tot i així, els nens a aquesta edat sí dominen el significat literal d’un 

vocabulari bàsic però que ja ens permet demanar-nos si són a partir d’aquests components 

essencials capaços de  interpretar i generar metàfores noves.   

Els primers estudis sobre llenguatge figuratiu es van centrar principalment en la producció de 

símils. Per exemple: "És com una serp" d'un riu sinuós, (Piaget, 1962) i metàfores "Sóc una 

gran cascada al lliscar” (Carlson i Anisfeld, 1969). Durant els primers estudis el focus queia 

sobre l’ enregistrament de la parla espontània i més endavant es van utilitzar començar a  

utilitzar diversos mètodes d’elicitació, com el que nosaltres proposem. Cal destacar que hi ha 

molts estudis on es confon l’ús intercanviable de metàfores amb símils, idiomes i refranys, 

tractant-los i etiquetant-los com a metàfores quan realment no ho són. Aquest ús incongruent 

del terme metàfora ha ajudat probablement al desacord sobre quan hi té lloc realment la 

producció de llenguatge figuratiu, amb els primers estudis que conclouen generalment que la 

producció de metàfores sorgeix fins al voltant dels 18-24 mesos (Rundblad i Annaz, 2010). 

De fet, una de les crítiques que es pot realitzar a aquest treball és precisament aquesta. Tot i 

així, considerem que les activitats que s’han proposat per a la avaluació del pensament 

creatiu, en el sentit de construcció, sí ens permeten observar un maneig del llenguatge figurat. 

Un altre factor a tenir en compte és que no tots els nens tenen el mateix nivell de comprensió, 

literal o figurada, i per tant trobarem variabilitat entre les respostes dels nens i nenes. Un baix 

rendiment en quant a la comprensió per a metàfores nominals es pot explicar per diversos 

factors com fonts de dificultats per als nens que presenten puntuacions baixes en comprensió 

lectora malgrat les habilitats normals de descodificació i coneixements de vocabulari 

(Seigneuric et al., 2016). Això resultaria especialment rellevant , treballant amb nens més 

grans en que les proves s’adaptessin per realitzar amb preguntes escrites. Una altra qüestió 

important seria especificar i analitzar amb més detall la naturalesa de la informació 

contextual necessària per orientar l’alumne des de l’aspecte literal fins al figuratiu. 

La proposta que es presenta en aquest estudi oferta quatre exemples de tasques a realitzar 

amb alumnes d’educació infantil i primària. Aparentment, el nombre de metàfores 

espontànies decreix cap als sis o set anys i torna a cobrar importància durant l'adolescència 

(Winner, 1979). És estrany i cridaner que la capacitat metafòrica, que pot ser tan arrelada en 

els petits, desaparegui en els inicis de l'edat escolar. Serà interessant veure la comparativa 

entre els dos grups i veure si això succeeix realment d’aquesta manera. En tot cas, pot ser 

s’haurien de proposar més o distintes tasques per avaluar aquest aspecte més específic. Serà 

l'escola la responsable d'aquesta evolució? Pot ser la tendència a la uniformització i a 

l’aprenentatge de estructures i normes rígides també en el llenguatge de normes rígides 
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esdevinguin elements contraproduents per al desenvolupament creatiu i lúdic dels més petits. 

Potser aquests factors tenguin influencia però això s’explicara millor en els estudis 

comparatius. Els nens i nenes creen una expressió metafòrica per donar significats nous i 

creatius mitjançant l’ús de tots els recursos semiòtics disponibles i fer-los propis (Taylor, 

2012). 

En ocasions el llenguatge és dominant, però altres vegades això recau més en aspectes propis 

de la situació en la que té lloc. Per exemple el context, la gestualització, expressions facials o 

la emoció amb la que ells perceben aquestes oracions figurades és el que els permet crear el 

significat i fer una interpretació pròpia. Podem afirmar que hi ha presència d’elements 

premodelats del llenguatge i el comportament i factors que poden aparèixer per primera 

vegada com l'ús intertextual i nou d'aquests elements (Taylor, 2012). Els nens utilitzen 

aquells elements fixos del món i les persones en el que es socialitzen per fer inferències i 

basant-se en la contribució dels altres. La metàfora es nodreix de molts més elements 

comunicatius que no pas els purament lingüístics i els nens, igual que els adults, s’aferren 

aquests per comprendre el significat i crear noves combinacions interessants i espontànies.  

Hi ha doncs una veritable capacitat metafòrica en els nens a una edat tan primerenca? Podem 

almenys dir que si n’hi ha, aquesta no serà comparable a la capacitat de pensament creatiu en  

el llenguatge metafòric d’un adult. Serà pot ser que moltes de les expressions espontànies 

dels més petits que ens fan riure tenen origen en aquesta dificultat de comprendre el significat 

figurat de les nostres expressions? Hi ha una certa dificultat que tenen els petits a comprendre 

el significat figurat i necessitem de més estudis que dirigeixin el seu focus  d’atenció en quin 

moment del seu cicle vital té lloc i per quines distintes etapes succeeix. Tot i que no s’han 

pogut comprovar les nostres hipòtesis, és del més interessant endinsar-se dins aquest immens 

camp de la psicologia i adonar-se’n de la quantitat d’aspectes que ens queden per estudiar. 
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Conclusió 

Després d’una revisió teòrica i la creació d’una proposta per intentar adreçar totes aquestes 

qüestions sobre el moment en que té lloc la comprensió del llenguatge figurat, si hi ha 

diferencies entre grups i fins i tot quin tipus de respostes podem trobar-hi, no hi ha cap dubte 

que es tracta d’un camp mol dens i que a dia d’avui cal més estudi, pot ser proposant 

perspectives d’avaluació distintes a les que s’ha fet fins ara. Hi ha tot un món simbòlic viu 

que forma part del llenguatge i la creativitat que es troben presents en la vida del dia a dia de 

totes les persones, incloent-hi a la dels nens i nenes. Hi és present a la nostra parla i a 

l’expressió quotidiana, tot i que de vegades no sempre som conscients o som incapaços de 

reconèixer-ho.  

Existeix clarament un factor creatiu estretament lligat a la producció i comprensió  del 

llenguatge. Es fa evident no només dins l’estilística, sinó també en camps com la lingüística 

aplicada i la sociolingüística, l’antropologia lingüística i els estudis del discurs. En aquests 

àmbits, la idea de la creativitat del llenguatge no es restringeix únicament al llenguatge 

metafòric o literari que trobem al llibres de text a l’escola. Hi és a les pràctiques del dia a dia 

i forma part de la nostra cultura: en discurs lúdic i humorístic, l’enginy i ironia, acudits, en 

l’artístic… i molts d’altres. La capacitat creativa de producció del llenguatge perquè sigui 

adequat, útil i adaptatiu dins la nostra societat s'arrela en la comprensió del llenguatge no 

només com a referencial. És a més a més d’una eina de comunicació, tota una experiència 

expressiva i estètica. El llenguatge és revolució! 

La conclusió global que han d’afrontar els investigadors sobre el pensament creatiu en el 

llenguatge metafòric en l’infància és la següent: la creativitat d’una persona és un fenomen 

biogràfic. Depèn d’un caramull de factors idiosincràtics, i per tant és molt complicat 

d’avaluar amb instruments psicomètrics. Això no vol dir pas que s’hagi d’abandonar , sinó 

que s’ha d’invertir recursos i col·laboracions entre professionals de distintes disciplines per 

abordar l’estudi d’una manera més fiable, amb diversos mètodes per oferir una avaluació és 

completa; proves d’intel·ligència·ligència, creativitat, lingüística han de convergir per 

suportar evidència més sòlida. És aquest camp d’estudi tant interessant com profitós per 

conèixer en més profunditat com evoluciona el llenguatge figurat a llar de l’infància, i en el 

millor dels casos, aquests instruments podrien arribar avaluar aspectes del potencial creatiu 

en infants. Els intents futurs de trobar un factor neurològic o psicomètric general de la 

creativitat i el llenguatge metafòric haurien de procedir d’un marc més clar. 
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Annex 2



Annexe 3 

¿QUÈ VOL DIR? 

- És una persona molt dolça  

- És una persona molt freda  

- És un dimoni  

- És una poma  

- Un somriure que enlluerna  

- És un gegant  

- És un pallasso  

- És una màquina  

- És un elefant  

- És un cotxe de carreres  
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Annexe 4 

CONSENTIMENT INFORMAT DEL PARTICIPANT 

Jo…………………………………. amb DNI …………………………………, dono el 

consentiment per a la participació del meu fill o filla …………………………………..  sigui 

observada per a un projecte de recerca sobre “Pensament creatiu en el llenguatge metafòric a 

l’infància” que consisteix en: 

- Una sèrie de tasques relacionades amb el llenguatge metafòric, que conformen el 

projecte pel Treball de Fi de Grau de la facultat de Psicologia, a la Universitat de les 

Illes Balears. 

- Les proves es realitzaran al mateix centre escolar. 

- La participació en aquest projecte no comporta cap risc per l’alumnat. No es rebrà cap 

compensació econòmica per la seva participació. És totalment voluntària. 

Se m’ha explicat la naturalesa i l’objectiu de la proposta; he llegit tota informació que m’ha 

estat facilitada sobre aquest projecte, estic satisfet amb les explicacions i els he comprés.  

Dono també el consentiment de que es realitzi una gravació de la veu en cas de que fos 

necessària. La autorització per aquesta observació és absolutament voluntària i és lliure 

d'abandonar aquest projecte sense que aquesta decisió pugui ocasionar-li cap perjudici, en 

qualsevol moment sense veure’s obligat a donar explicacions. La meva autorització te 

validesa pera un període no major que la finalització del curs 2019-2020. 

En cas que més endavant vostè vulgui fer alguna pregunta o comentari sobre aquest projecte, 

o bé si vol revocar la seva participació en el mateix, si us plau contacti amb l’investigador 

responsable de projecte, Laia Jover Ayza a l’E-mail de contacte laia.jover@gmail.com. 

Estic d’acord en que la persona de qui sóc responsable pugui participar-hi? 

SI / NO 

Signatura del pare/mare o tutor:     Signatura del investigador: 

  

Palma de Mallorca,…….de……20….
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