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RESUM DEL TREBALL  

En el present estudi s’han analitzat les relacions que s’estableixen entre la creativitat, 

els estils de criança i altres variables socioculturals i sociodemogràfiques. La finalitat 

principal és descobrir les influències que té l’entorn familiar respecte el 

desenvolupament de la creativitat durant l’etapa de l’educació infantil.  

La metodologia utilitzada ha constat de tres instruments: el joc 3 de línies paral·leles 

de la bateria figurativa de Torrance (1966) per mesurar la creativitat dels nens/es; 

l’adaptació del test PCRI de Maccoby i Martin (1983) per tal de determinar els estils de 

criança; i finalment un qüestionari que recollia dades socioculturals i 

sociodemogràfiques de la família com ara el nombre de fills, l’edat o l’hàbit lector, entre 

altres. Van participar en l’estudi 40 infants de P5 i 74 pares i mares, provinents de 

quatre escoles situades a les comarques del Berguedà i el Bages. 

Els resultats obtinguts afirmen que la mostra analitzada obté altes puntuacions en 

hàbits comunicatius, establiment de límits, participació en la criança i gaudi en la 

paternitat/maternitat. Pel que fa al recolzament, l’autonomia i la distribució de rols els 

resultats han estat més repartits. Tanmateix, en els estils de criança, l’estudi es 

divideix en dos grans grups: les dades que concorden amb la literatura, on l’estil 

democràtic és el més acceptat per la comunicació i imposició de límits; i les respostes 

que posen en evidència que la poca satisfacció i distribució de rols fomenten la 

creativitat dels/es fills/es.  Finalment, les altres variables analitzades deixen palès que 

el número de germans i el temps que es dedica a mirar la TV influencien en la 

creativitat, a diferència de l’edat dels progenitors.  

Paraules clau: Creativitat, estils de criança/parentals, variables socioculturals i 

sociodemogràfiques i, educació infantil.  

ABSTRACT 

In the present study, we have analitized the relationships between creativity, raise 

styles and other sociocultural and sociodemographic variables. The main goal is to 

discover the influences of the family environment in the development of creativity 

during the stage of child education. 

 

The methodology used has consisted of three instruments: the game 3 of parallel lines 

of the figurative battery of Torrance (1966) to measure the creativity of the children; the 

adaptation of the PCRI test of Maccoby and Martin (1983) to determine the raise styles; 

and finally a questionnaire that collected sociocultural and sociodemographic data from 

the family such as the number of children, age or reader habit, among others. 40 

children from P5 and 74 parents participated in the study, from four schools located in 

the counties of Berguedà and Bages. 



 

The results obtained affirm that the analyzed sample obtains high scores in 

communicative habits, establishment of limits, participation in parenting and enjoyment 

of parenting. Regarding support, autonomy and distribution of roles, the results have 

been more widely distributed. However, in parenting styles, the study is divided into two 

major groups: the data that matches the literature, where the democratic style is the 

most accepted by the communication and imposition of limits; and the answers that put 

in evidence that the low satisfaction and distribution of roles foments the creativity of 

the children. Finally, the other analyzed variables make it clear that the number of 

brothers and the time spent watching TV influences creativity, unlike the age of the 

parents.  

 

Keywords: Creativity, parenting styles, sociocultural and sociodemographic variables 

and, childhood education. 
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INTRODUCCIÓ 

En aquest treball final de grau s’analitza de quina manera influeix l’estil parental i altres variables 

socioculturals i sociodemogràfiques en la creativitat de l’infant. Així doncs, la finalitat ha estat 

descobrir quina educació o elements de l’entorn familiar afavoreixen en major grau el 

desenvolupament creatiu de l’infant.   

El primer motiu que permet justificar aquesta elecció és la influència de l’entorn en el 

desenvolupament creatiu del nen/a. Segons Amabile (2012), l’entorn forma part dels components 

que influeixen en la creativitat, generant un context estimulador o generador d’obstacles. Arteaga 

(2008) fa èmfasi en la importància de l’entorn durant els primers anys de vida ja que és on 

s’alimentarà o es limitarà la capacitat de qüestionar-se, una de les característiques més 

rellevants de la creativitat.  

Així doncs, dins d’aquest entorn com a element que influencia en la creativitat, el familiar, esdevé 

durant els primers anys de vida un dels més rellevants. Segons Maccoby (1992) els pares i 

mares són claus en la primera etapa de l’infant degut a que en aquesta es construeix la 

personalitat dels nens i nenes, així com les seves habilitats socials. Rahmat, Mohammad i Fallah 

(2013), també afirmen que el context familiar té una gran influència com a institució social de 

l’infant. Segons Comellas (2003), els estils de criança formen part del context familiar i tenen 

indirectament o no un objectiu educatiu importantíssim, ja que fomenten la identitat del nen/a. 

Per tant, les posicions que adquireixin els adults amb la seva manera d’educar als fill/es 

esdevindran positives, negatives, favorables o repressores. Tal com afirmen Abolghasem, 

Rajabimoghadamb i Tarsafic (2015), les variables familiars –especialment els estils de criança- 

tenen una gran relació amb el desenvolupament creatiu del nen/a.  

Per últim, la recerca sobre aquesta temàtica és recent. Tot i tenir algunes evidències sobre la 

relació que es pot establir entre creativitat, estils parentals i altres variables socioculturals i 

sociodemogràfiques, també és cert que és un tema poc investigat, sobretot aquí a Catalunya. 

Tanmateix, els estudis que tracten aquesta temàtica estan més enfocats a adolescents i no en 

l’etapa de la primera infància. No obstant, la creativitat és molt rellevant en la societat actual, ja 

que és una de les característiques més valorades en l’escola, la feina, l’oci... per tant, conèixer 

les variables que hi incideixen esdevindrà un factor clau per tal d’oferir als infants un millor 

desenvolupament d’aquesta habilitat ja des de ben petits.  

1. OBJECTIUS 

1.1. Conèixer quins són els estils de criança més habituals entre els pares i mares d’infants de 

P5. Així com explorar més concretament com es mostren en la població les variables que 

determinen aquests estils de criança tals com: els hàbits comunicatius, l’establiment de 

límits, la satisfacció en la criança, el compromís, el recolzament en la criança, el foment de 

l’autonomia i la distribució de rols. I, finalment, esbrinar si existeixen diferències en aquestes 

variables entre els dos progenitors. 
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1.2. Explorar si algunes de les variables relacionades amb la criança incideixen en el 

desenvolupament de la creativitat figurativa dels infants de P5. 

1.2.1. Explorar si existeixen diferències en la creativitat figurativa dels infants de P5 en 

funció de la comunicació que s’estableix amb les seus progenitors. 

1.2.2. Copsar si la implantació de límits per part de les famílies esdevé una actitud rellevant 

per afavorir el desenvolupament de la creativitat figurativa dels infants de P5.  

1.2.3. Descobrir si existeixen diferències en la creativitat figurativa dels infants de P5 en 

funció de la satisfacció en la criança dels progenitors.  

1.2.4. Explorar si el compromís per part de les famílies esdevé una actitud clau en el 

desenvolupament de la creativitat figurativa dels infants de P5. 

1.2.5. Copsar si existeixen diferències significatives en la creativitat figurativa dels infants 

de P5 en funció del recolzament per part de les famílies.  

1.2.6. Comprovar si existeixen diferències en la creativitat figurativa dels infants de P5 en 

funció de l’autonomia que els progenitors ofereixen als seus fills/es. 

1.2.7. Descobrir si la distribució de rols per part de les famílies determina diferències 

significatives en la creativitat figurativa dels infants de P5.  

1.3. Esbrinar si existeixen diferències en la creativitat figurativa dels infants de P5 en funció 

d’algunes de les variables sociodemogràfiques i socioculturals del seu entorn familiar. 

1.3.1. Comprovar si el nivell d’estudis dels progenitors es relaciona amb el 

desenvolupament creatiu del fill/a de P5.  

1.3.2. Conèixer si hi ha una relació entre el número de germans/es, la posició relativa 

d’aquests i l’edat que es porten entre ells/es i el desenvolupament creatiu dels infants 

de P5. 

1.3.3. Explorar la relació que s’estableix entre l’edat en què els progenitors tenen el fill/a i el 

desenvolupament creatiu de l’infant de P5.   

1.3.4. Descobrir si els hàbits familiars (hàbit lector, activitats en el temps lliure, assistència a 

xerrades o cerca d’informació), el temps que passen els progenitors amb els/les 

seus/ves fills/es, l’autopercepció de la creativitat dels progenitors i la creença que les 

famílies tenen sobre la creativitat del/a fill/a es relacionen amb el desenvolupament 

creatiu dels infants de P5.  
 

2. MARC TEÒRIC 

Per tal de dur a terme el present estudi, s’han tingut en compte les diferents aportacions que es 

posen en evidència en la literatura, les quals emmarquen els continguts tractats. En total, es 

desenvolupen tres grans grups que esdevindran claus per tal de comprendre i analitzar les 

dades. Aquests són: la creativitat, els estils parentals, la relació entre aquests dos i, finalment, 

altres variables de l’entorn familiar que poden influir en el desenvolupament creatiu.  
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2.1. Creativitat 

2.1.1. Diferents concepcions 

La creativitat és un concepte complex que està en constant evolució, ja que encara avui en dia 

es realitzen aportacions que pretenen millorar, modificar o interpretar des d’altres punts de vista 

el concepte. La finalitat d’això és entendre’l de la manera més global possible, per tant, definir-lo 

és una tasca difícil. Tal com apunta Garaigordobil (2003) existeixen tantes definicions com punts 

de vista i posicions teòriques possibles. Així doncs, l’autora defineix la creativitat com un 

fenomen polisèmic, multidimensional i de significat plural.  

Un dels primers autors que defineix el concepte és Guilford (1952, citat per Esquivias, 2004) i es 

refereix a la creativitat, en el sentit limitat, com aquelles aptituds que són característiques de les 

persones que creen, com ara el pensament divergent. Més endavant el mateix autor (1971) 

esmenta que la creativitat és una capacitat o aptitud per generar alternatives a partir d’una 

situació donada, destacant-ne la varietat, la quantitat i la rellevància dels resultats.   

Un altre dels autors més destacats en el camp de la creativitat és E. Paul Torrance (1965), el 

qual la defineix com:   

“El procés de ser sensible a problemes, deficiències, buits de coneixement, elements que falten, 

disharmonies, etc.; identificar la dificultat; buscar solucions, fer suposicions o formular hipòtesis sobre les 

deficiències; provar i tornar a provar aquestes hipòtesis i, possiblement, modificar-les i descansar-les; i, 

finalment, comunicar els resultats.” (p.663-664)  

Un dels autors que relaciona la creativitat amb el context és Csikszentmihalyi (1996) i exposa 

que aquesta és un tipus d’activitat mental que té lloc dins els caps de les persones. Aquest autor 

dóna importància a la novetat i al valor de les propostes, però no existeix cap manera de saber si 

una idea és nova si no és per referència a alguns criteris, i no hi ha manera de decidir si és 

valuós fins que no passa per l’avaluació social. A més, l’autor afirma que la creativitat és una 

característica present en totes les persones en major o menor grau i té molta relació amb l’entorn 

sociocultural: 

“La creatividad no se produce dentro de la cabeza de las persones, sino en la interacción entre los 

pensamientos de una persona y un contexto sociocultural. Es un fenómeno sistémico, más que individual.” 

(p.41) 

Seguint amb la rellevància del context, l’enfocament sistèmic combina dos elements en els què 

se’n desprenen la creativitat com a producte o com a habilitat. No només depèn d’un ésser humà 

creatiu sinó també de qui el consideri com a tal: així doncs, tenint en compte la novetat, 

l’originalitat, la unitat i el valor sociocultural es jutjarà la idea, la resposta, els resultats, els 

processos i fins i tot la mateixa persona que ho realitza (Arteaga, 2008). 

A més, Amabile (2012) afirma que la creativitat és la producció d’una resposta nova, adequada i 

diferent a una tasca oberta. Però no tota resposta nova és creativa sinó que cal que sigui factible 

i adequada a l’objectiu que es vol aconseguir. La mateixa autora esmenta que l’entorn forma part 
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dels components externs que intervenen en el desenvolupament de la creativitat, doncs aquest 

entorn pot ser estimulant o generador d’obstacles.  

2.1.2. Factors de la producció divergent  

Des dels inicis dels plantejament teòrics i pràctics en el camp de la creativitat aquesta es 

concreta en factors. Guilford (1952, citat per Esquivias, 2004) és el primer en concretar-los 

afirmant que la creativitat és conseqüència indirecta de quatre habilitats: fluïdesa, flexibilitat, 

originalitat i elaboració, les quals són característiques d’una producció divergent. Per tant, 

exposa que el pensament divergent determina el pensament creatiu. Un altre autor que 

contempla els quatre factors de la creativitat és Torrance (1962, citat per Santaella, 2006). De 

fet, el test de pensament creatiu de Torrance (TTCT, 1966) es centre en aquestes habilitats a 

l’hora de mesurar la creativitat dels infants i és un dels més utilitzats en les recerques d’aquest 

àmbit. 

Santaella (2006) proposa una explicació dels factors de la creativitat de Guilford  (veure taula 1), 

tot indicant però que cal deixar la finestra oberta al canvi i plantejar la possible modificació i 

incorporació de nous factors i/o criteris   

Factors Definició 

Fluïdesa Capacitat de donar moltes respostes i de qualitat d’una manera permanent i espontània, on hi hagi varietat i agilitat 

de pensament funcional. Es considera que la persona que té més varietat d’idees té més possibilitats de tenir-ne 

una de vàlida.  

Flexibilitat Capacitat d’elaborar respostes diferents entre elles, organitzant els fets en categories diverses i àmplies. Aspecte 

complex ja que la ment treballa en xarxa.  

Originalitat Capacitat per aportar idees poc comunes, de gran interès i aportació comunitària o social, la novetat, la singularitat, 

la imaginació i la manifestació inèdita.  

Elaboració Capacitat per formalitzar les idees, plantejar-les, desenvolupar-les i perfeccionar-les amb elements de detalls que 

s’han tingut en compte a l’hora d’elaborar el resultat.   

Taula 1. Factors de la creativitat. (Santaella, 2006) 

2.1.3. Creativitat i altres variables 

L’entorn és un element rellevant en el desenvolupament de la creativitat i, dins d’aquest, la 

família i juga un gran paper. Així doncs, a continuació es fa un recull d’algunes variables que 

s’han relacionat des de la literatura, les quals determinen si existeix una influència -o no- en la 

creativitat. Un dels autors que treballa la relació entre altres variables i creativitat és Quezada 

(2015), el qual mostra en el seu estudi que els infants que són fills/es únics no esdevenen menys 

creatius que la resta degut a que la importància no es troba en el nombre de fills sinó en l’estil 

parental que hi hagi a la família.  

Per altra banda, Aldea (2007) exposa que la interacció entre iguals fomenta la creativitat, essent 

les famílies amb major nombre de germans/es els entorns més idonis perquè es puguin establir 

interaccions entre nens/es d’edats semblants de manera constant.  
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Altres autors que relacionen la creativitat amb altres variables de l’entorn familiar, en aquest cas 

d’oci i temps lliure, són Pac i Serrano (2018). Els quals afirmen que el gaudi i el plaer d’activitats 

relacionades amb l’art (exhibicions), la música (concerts, tocar un instrument, etc.), activitats 

culturals (cinema, teatre, etc.), llegir i escriure i també realitzar viatges, ajuden a crear un 

ecosistema on la diversitat i la heterogeneïtat és part de les vides d’aquestes futures persones 

creatives. A més, els mateixos autors determinen en el seu estudi que els infants que presenten 

una alta creativitat tenen com a mínim un dels dos progenitors amb estudis universitaris. Per 

tant, els autors exposen que tenir pares/mares amb estudis superiors afavoreix que el/la nen/a 

aconsegueixi desenvolupar la creativitat i en un futur pugui gaudir de feines més relacionades 

amb l’àmbit creatiu. També relacionat amb l’oci i el temps lliure, Aldea (2007) analitza en el seu 

estudi la relació entre mirar la televisió i la creativitat del nen/a. En aquest cas, el seu estudi 

evidencia que en funció de l’ús que se li dóna a la TV pot afavorir o no al desenvolupament 

creatiu.  

Finalment, Krumm, Vargas, Lemos i Oros (2014) posen en evidència que no només el fer dins 

l’entorn familiar és important sinó que les creences dels progenitors respecte el/la seu/va fill/a 

també ho són. Els autors van descobrir que els infants eren més creatius quan els pares/mares 

els valoraven com a persones creatives i innovadores. Així doncs, el seu estudi indica que els/les 

nens/es que són percebuts pels progenitors com a originals, innovadors/es, interessats/des, amb 

sentit de l’humor, amb perseverança i flexibilitat, són els/les que realitzen també produccions 

més originals, innovadores i elaborades.  

2.2. Estils parentals 

Els pares i mares no són els únics agents que contribueixen en la socialització dels nens/es, no 

obstant, la família és un ambient clau en el seu desenvolupament. Especialment, el període de la 

infància esdevé clau degut a la construcció de la personalitat dels fills/es i les seves habilitats 

socials (Maccoby, 1992).  

Segons Rahmat, Mohammad i Fallah (2013), la família juga un paper essencial en la vida social 

de l’individu, ja que és innegable la seva importància com a institució social bàsica. Tot i que els 

nens/es són influïts per la societat i els companys, també ho estan principalment per la família 

que contribueix significativament al seu desenvolupament cultural, social i moral durant els 

primers anys de vida.  

2.2.1. Diferents concepcions  

Els estudis d’estils de criança es van iniciar arran dels treballs de Baumrind (1970, 1971, citat per 

Isaza i Henao, 2012), els quals posaven èmfasi en la relació entre la conducta dels progenitors i 

l’estructuració de la personalitat dels fills/es.  
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Segons Darling i Steinberg (1993) els estils educatius parentals són un conjunt d’actituds i 

conductes que transmeten els progenitors als seus fills/es i, que en la seva totalitat creen un 

clima emocional en el qual s’expressen les conductes dels pares/mares.  

D’altra banda, Comellas (2003) exposa que els estils educatius són la manera d’actuar en funció 

d’uns criteris i es poden veure en les respostes dels adults cap als infants pel que fa a la 

quotidianitat i la presa de decisions o actuacions. Aquets estils poden identificar-se en diferents 

contextos, com ara: la família, l’escola o qualsevol grup amb objectiu educatiu; i formen part de la 

identitat del nen/a. D’aquesta manera, les actituds dels adults respecte els infants, la seva visió 

del món, les seves expectatives i els seus comportaments seran determinants, ja siguin per a 

ells/es positives, negatives, favorables o repressores.  

2.2.2. Quines categories d’estils parentals existeixen.  

En l’àmbit de la investigació, un dels models més elaborats va ser el de Baumrind (1966), la qual 

va tenir en compte la interrelació entre las variables parentals bàsiques: el control, la 

comunicació i la implicació afectiva. Maccoby i Martin (1983, citat per Torío, Peña i Rodríguez, 

2008) van realitzar uns estudis posteriors a Baumrind (1966) i van reinterpretar les dimensions 

bàsiques proposades per l’autora concloent que els estils parentals es basen en dos aspectes: 

per una banda, el control o exigència, és a dir, la pressió o número de demandes que els pares i 

mares fan en els seus fills/es per tal d’aconseguir determinats objectius i metes. I d’altra banda, 

l’afecte i calidesa, és a dir, el grau de sensibilitat i resposta que tenen els pares i mares cap als 

fills/es, sobretot de naturalesa emocional. Així doncs, de la combinació d’aquestes dimensions 

s’obtenen quatre estils paternals de criança (veure figura 1): Autoritari/Recíproc, 

Autoritari/Repressiu, Permissiu/Indulgent i Permissiu/Negligent. El canvi que Maccoby i Martin 

(1983, citat per Torío et al., 2008) van realitzar respecte Baumrind (1966) va ser la divisió de 

l’estil permissiu en dos, ja que l’estil permissiu-negligent no estava contemplat en el model de 

l’autora.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Estils educatius de Maccoby i Martin (1983, citat per Torío et al., 2008). 

a. Democràtic (Autoritari – Recíproc) 

Tenint en compte Maccoby i Martin (1983, citat per Torío et al., 2008) aquest estil té efectes 

positius en la socialització del fill/a, en el desenvolupament de competències socials, comporta 

nivells més alts d'autoestima i benestar psicològic i un nivell inferior de conflictes entre 

pares/mares i fills/es. Aquests infants responen bé a les interaccions amb els seus iguals, són 
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afectuosos i independents. Els autors Merlin, Rebecca, i Hess (2013) exposen que l’estil 

democràtic es caracteritza per un alt nivell d'exigència i alt nivell de la capacitat de resposta. 

També tenen millors resultats en les àrees de comportament, presa de riscos, salut mental i 

assoliment acadèmic que els fills d'altres estils parentals.  

Segons Maccoby i Martin (1983, citat per Torío et al., 2008) les famílies amb un estil democràtic 

tendeixen a dirigir l’activitat de l’infant tot imposant rols i conductes madures, utilitzant sempre el 

raonament i la negociació. Els progenitors tenen en compte els drets i deures propis així com els 

dels seus fills/es, és a dir, cada membre de la família té drets i responsabilitats pel que fa a 

l'altre. És un estil que es caracteritza per la comunicació bidireccional i posa èmfasi en la 

responsabilitat social de les accions i el desenvolupament de l'autonomia i independència de 

l’infant. Asudani (2017) exposa que els pares/mares democràtics estableixen normes clares però 

permeten excepcions raonables a les regles. En aquest cas, també es fa molt ús del control, 

però en cap cas restrictiu: s’estableixen normes i límits, els quals són explicats i compresos pels 

fills/es. Les famílies accepten i recolzen el/la fill/a tot oferint-li autonomia i independència, 

proporcionant recompenses positives a bones conductes i sense ús del càstig físic per un mal 

comportament. També es tenen en compte els sentiments del nen/a i se’l permet participar en 

converses.  

Tot seguit es fa un breu recull de les característiques de cada estil parental en els nou ítems 

tractats en el test PCRI (veure taula 2): 

 Democràtic  Autoritari  Permissiu  Negligent  

Comunicació Bidireccional Comunicació reduïda, 

sobretot per part de 

l’infant cap als 

progenitors.  

Comunicació oberta No comunicació  

Límits  Normes clares però 

són raonables i 

flexibles 

Alt nivell de control i 

normes sense 

excepció 

Eviten la imposició de 

límits i normes 

Poques normes o nul·les  

Satisfacció 

en la criança  

Sí, accepten i 

recolzen el fill/a 

Només quan ho tenen 

tot controlat 

Indiferència,  mostren 

una actitud passiva 

Falta d’interès en la 

criança 

Compromís  Alta implicació Baixa implicació Alta implicació Baixa implicació 

Recolzament Cada membre de la 

família té els seus 

drets i deures 

Actituds molt 

autoritàries 

Actituds molt 

permissives 

No implicació dels 

progenitors 

Autonomia Vetlla per la 

autonomia i 

independència de 

l’infant 

Manca d’autonomia i 

baix nivell 

d’independència 

Complauen tot el que 

l’infant demana, i es 

mostren passius 

Poc ús responsable de 

la llibertat 

Distribució 

de rols 

Cada membre de la 

família té els seus 

drets i deures 

Actituds molt 

autoritàries 

Eviten les 

confrontacions amb 

l’infant 

Els infants estan en un 

segon pla 

Taula 2. Recull de característiques dels quatres estils parentals segons els ítems establerts pel test PCRI.  
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b. Autoritari  (Autoritari – Repressiu) 

Maccoby i Martin (1983, citat per Torío et al., 2008) exposen que aquest estil és el que més 

conseqüències negatives aporta en la socialització del/la nen/a, així com en la falta d’autonomia 

personal i creativitat. Aquests aspectes fan que els infants estiguin descontents, siguin reservats 

i poc lluitadors a l’hora d’aconseguir metes, poc comunicatius i afectuosos i tendeixen a tenir una 

pobra interiorització de valors morals. Els pares autoritaris valoren l'obediència com una virtut, 

creuen en la importància de les tasques marcades, la tradició i la preservació de l'ordre. 

Afavoreixen les mesures de càstig o de força i estan d'acord en mantenir els nens en un paper 

subordinat i en restringir l’autonomia. Dediquen molts esforços a influir, controlar i avaluar el 

comportament i actituds dels seus fills d'acord amb uns rígids patrons preestablerts. Segons 

Merlin, Rebecca, i Hess (2013) la comunicació amb el nen/a és molt reduïda. Són pares/mares 

estrictes amb els seus fills/es, tenen alts nivells de control, restriccions, regles i grans demandes. 

Es troben poc receptius a les necessitats dels infants. Asudani (2017) afegeix que són 

pares/mares que creuen que s’han de seguir les regles sense excepció. Per últim, Moradian 

(2014) apunta que els infants amb un estil familiar d’aquest tipus tenen un nivell baix de 

independència. (Moradian, 2014 citat per Abolghasem, Rajabimoghadamb i Tarsafic, 2015) 

c. Permissiu - Indulgent 

Segons Maccoby i Martin (1983, citat per Torío, 2008) els fills/es de famílies permissives 

presenten nivells favorables en espontaneïtat, originalitat i creativitat, així com millor 

competència social. Es veuen afavorits en autoestima i confiança. Per altra banda, obtenen 

puntuacions més baixes en els èxits escolars i menor capacitat per la pròpia responsabilitat, sent 

més propensos a la manca d'autocontrol i autodomini. Així doncs, l'excessiva tolerància dels 

pares respecte als impulsos dels fills, unida a la tendència a complaure'ls, els condueix a no 

donar valor a l'esforç personal. Els mateixos autors creuen que aquest estil té tres 

característiques fonamentals de la conducta de criança dels pares cap als seus fills/es: la 

indiferència davant les actituds i conductes tant positives com negatives del nen/a, la 

permissivitat i la passivitat. Són famílies que eviten l’autoritat, la imposició de restriccions i límits. 

Utilitzen amb poca freqüència càstigs i accedeixen fàcilment als desitjos dels infants, tolerant 

qualsevol conducte dels fills/es (inclosos els impulsos d’ira i agressivitat). No obstant, cal 

destacar que els preocupa la formació del/a nen/a. Es promou la comunicació oberta i el clima 

democràtic, però no s’ofereix un model en el qual l’infant pugui identificar-se o imitar. Els pares i 

mares no són directius, tampoc assertius, ni estableixen normes en la distribució de tasques de 

casa. Tot i així, responen i atenen a les necessitats dels nens/es, a diferència de l’estil permissiu-

negligent, en el que no existeix implicació ni compromís. Merlin, Rebeca i Hess (2013) afegeixen 

que són famílies amb actituds tolerants que es mouen en un clima càlid i d’acceptació. A més, 

exerceixen poca autoritat i eviten la confrontació amb l’infant.   
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d. Permissiu - Negligent 

Maccoby i Martin (1983, citat per Torío et al., 2008) no descriuen les peculiaritats de l'estil 

permissiu-negligent, tot i així, Torío et al. (2008) construeixen una idea sobre quina és la 

implicació paterna d’aquest estil. Els infants que reben aquest estil de criança obtenen les més 

baixes puntuacions en autoestima, desenvolupament de capacitats cognitives i en els èxits 

escolars, així com en l'autonomia i en l'ús responsable de la llibertat. Algunes de les 

característiques dels pares i mares permissius – negligents són la no implicació afectiva dels 

fills/es i la dimissió de la tasca educativa. La permissivitat no és deguda a raons ideològiques, 

com passa en l'estil permissiu-indulgent, sinó a raons pragmàtiques, tant per la falta de temps o 

d'interès com per la negligència o la comoditat. Els pares/mares permissiu-negligents inverteixen 

en els fills/es el mínim temps possible i tendeixen a resoldre les obligacions educatives de la 

manera més ràpida i còmoda possible. Els resulta més còmode no posar normes, ja que 

aquestes implicarien diàleg i vigilància. Cal tenir en compte que les famílies amb aquest tipus 

d’estil parental no poden evitar enfadades d’ira irracionals contra els fills/es que traspassen els 

límits del que és tolerable sota el seu entendre. A més, si tenen els recursos, complauen els 

infants en les seves demandes tot donant-los regals materials. Asudani (2017) concreta que els 

pares negligents tendeixen a tenir poc coneixement del que fan els seus fills/es. Normalment hi 

ha poques regles. Els infants poden no rebre molta orientació, criança, i atenció parental. 

2.2.3. Estils de criança i altres variables.  

Tot seguit es presenten alguns estudis que determinen que existeixen algunes variables en 

l’entorn familiar que influeixen en el tipus d’estil de criança dels progenitors.   

Una de les relacions que la literatura estableix entre els estils de criança i altres variables és 

l’edat dels progenitors. Segons Cámara i Bosco (2011), existeix una correlació significativa entre 

l’edat dels pares i les mares i el tipus d’estil parental, essent les famílies més grans amb 

característiques més properes a estils més democràtics que les joves. Això és degut a que els 

progenitors més grans fan reflexionar als seus fills/es i, per tant, estableixen una comunicació 

amb ells/es, es mostren més propers i comprensibles. Pel contrari els pares/mares més joves no 

tenen tanta paciència en la resolució de problemes i opten sovint pel càstig.    

Una altra de les variables significatives és la correlació que existeix entre el número de fills/es i 

l’estil parental, Cámara i Bosco (2011) afirmen que els progenitors amb un menor nombre de 

fills/es mostren estils més democràtics, a diferència dels que tenen més d’un nen/a que 

presenten estils de criança més autoritaris. El principal motiu d’això és el temps que les famílies 

poden dedicar a un fill/a a diferència dels que en tenen més d’un.  

Tanmateix, Oudhof, Rodríguez i Robles (2012) plantegen que la incorporació en els últims temps 

del sexe masculí en les tasques de la llar i en la participació de la criança dels fills/es, ha afavorit 

el repartiment de tasques entre progenitors i, per tant, això ha permès deixar de banda estils de 
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criança més autoritaris i fomentar unes actituds més democràtiques que aposten per suggerir, 

insinuar i proposar en comptes d’imposar.  

2.3. Relació entre Creativitat i Estils Parentals.  

En els últims anys diversos estudis han posat en evidència que els estils de criança i la creativitat 

estan relacionats. En general, les recerques apunten cap a una correlació positiva entre l’estil 

democràtic i la creativitat de l’infant, i en algun cas també s’ha apostat per l’estil permissiu.  

Mentre que la major part d’estudis evidencien que els estils autoritaris i negligents són els menys 

favorables per al desenvolupament creatiu.  

Rahmat, Mohammad i Fallah (2013), amb un estudi sobre la relació entre els diferents estils 

parentals i el desenvolupament de la creativitat i la moralitat de nens, realitzat amb 120 infants 

d’educació infantil de la ciutat de Yazd (Iran), van concloure que existeix una correlació positiva 

significativa entre l’estil de criança democràtic i el desenvolupament de la moralitat i la creativitat, 

no observant-se aquesta relació amb cap altre estil parental.   

Resultats semblants han evidenciat Abolghasem et al. (2015), els quals van investigar la relació 

entre creativitat i estils parentals de 400 estudiants de secundària de Teheran (Iran). En aquest 

cas, aquests autors van trobar que existeix una correlació significativa positiva entre l’estil 

democràtic i la creativitat dels alumnes, doncs en les proves els nois amb famílies democràtiques 

van assolir una major puntuació en els test de creativitat. Al mateix temps, es va establir una 

correlació significativament negativa entre la creativitat i els estils autoritaris. En el cas de l’estil 

permissiu no es va trobar cap correlació.  

Segons Asudani (2017) l’estudi realitzat a alumnes d’entre 13 i 17 anys a Nagpur (Índia) mostra 

que l’estil de criança democràtic és el que més fomenta el desenvolupament de la creativitat dels 

infants, seguit del permissiu. No obstant, els nois i noies amb famílies que tenien un estil 

autoritari van obtenir menys puntuació en la creativitat que els dos estils esmentats anteriorment. 

Tot i això, l'autor afirma que l’estil parental que va aconseguir puntuacions més baixes en el 

desenvolupament de la creativitat va ser el negligent.     

En canvi, Miller, Lambert i Speirs (2012) van dur a terme un estudi a Glendale (California, EEUU) 

amb estudiants universitaris d’alta capacitat d’entre 18 i 23 anys i van obtenir uns resultats 

diferents. Les famílies amb un estil permissiu van mostrar una relació significativa positiva en el 

desenvolupament de la creativitat dels fills/es, ja que la gran capacitat de resposta dels 

pares/mares és un component essencial per fomentar la creativitat. Tanmateix, els autors es van 

adonar que existeix una correlació significativa negativa entre l’estil autoritari i la creativitat, és  a 

dir, les persones amb puntuacions més baixes en creativitat tenien un context familiar més 

autoritari. Aquest aspecte és degut al control i les restriccions implantades per la família, perquè 

es redueix la independència dels fills/es. A més, el perfeccionisme exigit per aquest estil tampoc 

ajuda en el desenvolupament creatiu dels infants ja que produeix que els nens/es tinguin una 
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baixa autoestima. Malgrat la majoria d’investigacions evidencien l’estil democràtic com el millor 

aliat a la creativitat, l’estudi de Miller et al. (2012) no va trobar proves significatives respecte això. 

Segons aquest estudi l’estil permissiu és el millor per fomentar la creativitat, en comptes de l’estil 

democràtic. Això és degut al fet que l’exigència dels pares i mares no és tan eficaç en el 

desenvolupament de la creativitat de la població d’altes capacitats.  

3. METODOLOGIA  

3.1. Disseny de la investigació 

Per tal de donar resposta als objectius plantejats en la present recerca s’ha seguit una 

metodologia quantitativa i qualitativa. En primer lloc, s’ha utilitzat un test estandarditzat de 

creativitat anomenat Torrance Test of Creative Thinking de Torrance (TTCT, 1966, citat per 

Jiménez, 2017) per infants de P5 i un qüestionari, també estandarditzat, d’estils parentals: 

Parent-Child Relationship Inventory, el qual va ser creat per Gerald (et al. 1994). A més, s’ha 

passat a les famílies un altre qüestionari sobre dades generals, el qual va ser elaborat per la 

investigadora per tal de recollir algunes variables demogràfiques i socioculturals que la literatura 

mostra que tenen relació amb la creativitat. Tanmateix, en aquest estudi es dur a terme una 

metodologia correlacional ja que es pretén la cerca de relacions entre les diferents variables. El 

seu disseny és transversal degut a que es treballen les dades d’un moment concret (Díaz, 2006).  

3.2. Participants  

La mostra d’aquest estudi estava formada per 40 infants de P5 (curs 2018-2019, sent el 57,5% 

(n=23) del sexe femení i 42,5% (n=17) del sexe masculí. Les escoles escollides per a aquest 

estudi van ser  quatre, i es localitzen totes elles a la zona de la Catalunya central, entre les 

comarques del Berguedà (Escola 2) i el Bages (Escola 1, 3 i 4). Les característiques de les 

escoles eren semblants per tal d’evitar qualsevol variable que pugues influir en els resultats. Per 

tant, públiques, amb una metodologia en procés de canvi, situades en pobles o ciutats petites, 

mixtes i de nivell socioeconòmic mitjà. Els progenitors dels infants que van participar en l’estudi 

van ser 74 per les dades generals recollides en el qüestionari (40 dones i 34 homes) i 71 en el 

cas del test d’estils de criança (38 dones i 33 homes). En el cas de les dones es trobaven entre 

els 22 i 40 anys en el moment de tenir el fill/a de 5 anys, amb una mitjana de 31 anys; i, en el cas 

dels homes, es situaven entre els 19 i 50 anys, amb una mitjana de 34,5 anys.  

3.3. Instruments 

3.3.1. Torrance test of creative thinking: TTCT 

El primer instrument utilitzat va ser el joc 3, línies paral·leles (veure annex 1), del Torrance Test 

of Creative Thinking de Torrance (TTCT, 1966, citat per Jiménez, 2017). En aquest test els 

infants han de realitzar tants dibuixos com puguin amb trenta parells de línies paral·leles. Així 

doncs, es valora la aptitud per fer diferents associacions a partir d’un únic estímul. Per tal 

d’avaluar el nivell de creativitat es valoren els components de l’originalitat, la fluïdesa, la 
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flexibilitat i l’elaboració. L’originalitat es mesura per les respostes no convencionals i 

innovadores. Pel que fa a l’elaboració es té en compte la quantitat de detalls que milloren i fan 

més bella la producció creativa. La flexibilitat es mesura a través de la varietat de respostes de 

categories diferents i la fluïdesa s’obté pel total de respostes que dóna l’infant. Aquest test és un 

dels sub-tests de la bateria figurativa d’aquest autor i es va escollir per la seva idoneïtat per les 

edats més primerenques. Té un límit temporal, doncs s’ha de fer en 10 minuts. Tot i que és un 

test que en principi té una edat d’aplicació a partir de 6 anys, hi ha diversos estudis que 

justifiquen que es pot aplicar a partir del 5, és a dir, amb infants de P5 (Ferrando et al. 2007).  

3.3.2. Parent-Child Relationship Inventory: PCRI 

Un altra dels instruments utilitzats va ser el test Parent-Child Relationship Inventory, anomenat 

PCRI (veure annex 2), el qual va ser creat per Gerald (et al. 1994). En aquest cas, va ser 

utilitzada l’adaptació al castellà de Roa i del Barrio (2001), la qual va ser supervisada per experts 

de la matèria per tal de mantenir al màxim les condicions originals del test. L’única modificació 

que es va fer va ser introduir el sexe femení/masculí en totes les preguntes excepte les de rol, 

per exemple fill/a, per tal de fer el test més adaptat a l’actualitat. També es va substituir la 

terminologia de “pare” i “mare” per progenitor A i progenitor B (en cas que hi sigui) per tal de 

vetllar per la inclusió de diferents tipus de famílies. El PCRI valora les actituds en la criança dels 

pares/mares. Consta de 78 ítems distribuïts en vuit categories diferents: comunicació (9 

preguntes), establiment de límits (12 preguntes), satisfacció en la criança (10 preguntes), 

compromís (14 preguntes), recolzament (9 preguntes), autonomia (10 preguntes), distribució de 

rol (9 preguntes), i per últim el de desitjabilitat social (5 preguntes) per donar validesa al test. La 

puntuació de cada ítem es realitza en una escala tipus Likert de 4 punts que va des de molt 

d’acord a total desacord. Vint-i-cinc d’aquests ítems estan redactats de manera positiva 

(anomenats DA) i els altres quaranta set de forma negativa (anomenats DS), és a dir, són ítems 

inversos. Tanmateix, cal destacar que és aplicable tant a pares com a mares i ofereix la validesa 

de qualsevol test estandarditzat. Pel que fa a la interpretació dels resultats, es té com a referent 

a Baumrind (1991, citat per Santos, 2015), el qual proposa que les puntuacions elevades 

indiquen una bona criança i entrarien en el model democràtic. Això és degut a que la majoria 

d’ítems estan redactats de manera inversa (DS) i, per tant, el Likert 4 (en total desacord) esdevé 

el més òptim. En el cas de les preguntes que estan redactades de manera positiva es 

converteixen (1;4, 2;3, 3;2, 4;1) per tal de poder analitzar les dades totes de la mateixa manera. 

No obstant, cal deixar clar que en el meu cas, s’han treballat els resultats en sentit invers, és a 

dir, deixant les preguntes positives (DA) com estan i les redactades de manera inversa (DS) 

convertint-les a DA per tal d’analitzar els ítems de forma positiva. Això significa que en aquest 

estudi, les puntuacions baixes esdevindran un bon estil de criança, molt vinculat al democràtic.  

Malgrat s’han establert quatre categories per diferenciar els estils de criança, en l’adaptació del 

test PCRI (2001) s’analitzen com un contínuum. És a dir, no existeixen estils purs: entre una 
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puntuació i una altra és un estil de criança determinat; sinó que es contemplen com a variables 

(nivell d’autoritarisme, nivell de comunicació, i així amb la resta). D’aquesta manera, es poden 

comparar què passa amb els nivells de les vuit escales d’estils educatius que determinen Roa i 

del Barrio (2001) amb els infants amb altes o baixes puntuacions en el test de creativitat de 

Torrance TTCT (1966, citat per Jiménez, 2017).  

3.3.3. Qüestionari de dades generals   

Per últim, es va passar als progenitors un qüestionari (veure annex 2) elaborat per la mateixa 

autora d’aquest Treball de final de grau, que pretenia fer un recull de dades més generals de les 

famílies i que podien tenir alguna relació amb la creativitat i els estils parentals del/a nen/a tal 

com s’exposa en la literatura. El qüestionari constava de 15 ítems: alguns d’ells eren preguntes 

obertes (7 en total) que preguntaven aspectes com ara l’edat, els estudis i la professió, el 

nombre de fills/es i el gènere, etc.; Les vuit restants es presentaven en una escala Likert de 5 

punts. En aquest cas, es tractaven temàtiques com ara l’hàbit lector, les activitats amb família, 

posició relativa del nen/a, si han assistit a xerrades sobre l’educació i quines, etc.; Finalment 

també hi havia una pregunta plantejada amb una escala Likert de 4 punts on es demanava amb 

qui estava el/la fill/a quan no estava amb els progenitors.   

3.4. Procediment 

La recerca es va portar a terme entre els mesos de gener i març del 2019 (veure figura 2). En 

primer lloc, es passava el test de Torrance de línies paral·leles als infants (veure annex 1). 

Aquest es duia a terme dins l’horari escolar, en una aula a part i malgrat el manual del test indica 

que es pot passar de forma col·lectiva es va decidir fer-ho en grups reduïts d’entre 4 i 6 infants. 

Abans d’iniciar el test es van llegir les instruccions subministrades per l’autor. La durada del test 

era de 10 minuts que es el que marquen les normes. Un cop finalitzat el temps se’ls demanava 

oralment el nom del dibuix realitzat i la investigadora ho anotava, en alguns casos, si els infants 

s’hi veien en cor ho escrivien ells/es mateixos.    

Tot seguit, es va fer arribar a les famílies -a través de les docents- les cartes corresponents amb 

el qüestionari PCRI (Gerald et al. 1994), el qüestionari de dades generals, les autoritzacions i la 

carta de presentació (veure annex 3), l’objectiu de la qual era agrair a les famílies la seva 

participació. Per tal de mantenir l’anonimat de l’alumnat i les famílies es va generar un codi de 

referència que diferenciava l’escola (amb un 1, 2, 3 o 4 al davant) i després del punt l’alumne/a 

(amb un 01 pel primer, 02 pel segon i així successivament), a tall d’exemple, 1.21: infant número 

vint-i-u de la primera escola.  
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4. RESULTATS, ANÀLISI I DISCUSSIÓ  

La presentació dels resultats s’organitza a partir dels objectius esmentats en la present recerca. 

Anàlisi i discussió objectiu 1: Conèixer quins són els estils de criança més habituals entre els 

pares i mares d’infants de P5. Així com explorar més concretament com es mostren en la 

població les variables que determinen aquests estils de criança tals com: els hàbits 

comunicatius, l’establiment de límits, la satisfacció en la criança, el compromís, el recolzament 

en la criança, el foment de l’autonomia i la distribució de rols. I, finalment, esbrinar si existeixen 

diferències en aquestes variables entre els dos progenitors. 

La taula que s’exposa a continuació mostra els percentatges obtinguts en les nou sub-escales 

del test PCRI. Mostrant així les actituds de les famílies a l’hora d’imposar límits, tenir hàbits 

comunicatius amb els/les fills/es, la satisfacció i el compromís respecte la criança, el recolzament 

i la distribució de rols entre progenitors i també el grau d’autonomia que permeten als nens/es 

(veure taula 3).  

 “Molt d’acord” “D’acord” “En desacord” “En total desacord” 

Mares Pares  Mares  Pares  Mares  Pares  Mares  Pares  

Comunicació 59% 44% 36% 43% 4% 12% 1% 1% 

Establiment de límits 27% 29% 39% 38% 28% 26% 5% 7% 

Satisfacció en la criança 72% 71% 21% 25% 6% 2% 1% 2% 

Compromís 55% 45% 36% 45% 6% 8% 4% 2% 

Recolzament 29% 33% 40% 41% 27% 22% 5% 5% 

Autonomia 33% 30% 43% 46% 19% 18% 5% 6% 

Distribució de rols 50% 43% 22% 26% 15% 18% 13% 12% 

Taula 3. Percentatges obtinguts en cada un dels nivells de l’escala Likert en les nou sub-escales del test PCRI: comunicació, 

establiment de límits, satisfacció en la criança, compromís, recolzament, autonomia i distribució de rols. Mares n= 38 i Pares n= 33. 

Pel que fa a l’ítem de comunicació (veure figura 2), de les 38 mares enquestades un 59% de la 

mostra estan molt d’acord en les afirmacions que s’exposen en l’instrument utilitzat que indiquen 

tenir hàbits comunicatius, la costum de parlar, escoltar, aconsellar, raonar i explicar. En el cas 

dels pares, 33, el tant per cent és una mica menor, 44%. Tanmateix, les dades analitzades 

exposen que les dones tenen per norma més hàbits comunicatius en la criança que la figura 

masculina. Les puntuacions elevades en l’escala likert de “molt d’acord” estan estretament 

lligades a estils parentals que aposten per la parla, és a dir, democràtic i permissiu. En aquest 

cas, el tant per cent de les mares va disminuït considerablement, essent un 36% en les 

respostes de “d’acord” en la comunicació, un 4% en el “desacord” i un 1% en el “total desacord”. 

No passa el mateix en el cas dels pares, ja que el percentatge d’homes que estan “d’acord” és 

molt semblant, un 43% dels enquestats, als que estan “molt d’acord”. Per tant, els resultats 

obtinguts mostren que els pares no es mostren tant d’acord com les mares en afirmacions com si 

tengo que decir “no” a mi hijo/a le explico el por qué, o bé, es mejor razonar con los niños/as que 

decirles lo que deben de hacer, essent per tant les dones més comunicatives amb els/les fills/es.  
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Figura 2. Tants per cents de les mitjanes obtingudes en el test PCRI en la sub-escala de comunicació de les mares i els pares 

enquestats.  

Quant a l’establiment de límits (veure figura 3), del percentatge enquestat en mares (n=38) i 

pares (n=33) un 27% i un 29% respectivament es mostren “Molt d’acord” en marcar límits als/les 

fills/es. En aquest cas, són famílies que són capaces de marcar una disciplina a casa, educar al 

nen/a, tenir paciència i controlar les rabietes dels infants sense cedir, marquen normes i límits als 

fills/es. No obstant, l’escala Likert “d’acord” és la que obté els percentatges més elevats en la 

mostra, essent un 39% en les dones i un 38% en els homes. Aquests resultats evidenciant que 

tot i la imposició de límits per part dels progenitors, el major nombre dels enquestats no es 

mantenen ferms en l’establiment de límits en totes les ocasions com passa en el cas anterior 

(molt d’acord). Els estils parentals que aposten pels límits són el democràtic (de manera 

raonada) i l’autoritari (imposant-los). Els percentatges d’aquesta sub-escala és molt semblant en 

els dos gèneres, obtenint resultats molt iguals en les quatre respostes del Likert.   

 

 

 

 

 

Figura 3. Tants per cents de les mitjanes obtingudes en el test PCRI en la sub-escala d’establiment de límits de les mares i els pares 

enquestats.  

En la sub-escala de satisfacció en la criança (veure figura 4), els resultats obtinguts mostren que 

mares (n=38) i pares (n=33) es senten majoritàriament satisfets en la criança del seu/va fill/a, un 

72% i un 71% respectivament. Per tant, són famílies que gaudeixen de la paternitat/maternitat i 

és un dels aspectes importants en la seva vida, dediquen temps als infants i estan satisfets de 

nens/es. En aquest cas, les puntuacions descendeixen de manera molt significativa en la resta 

de respostes de l’escala Likert i no s’observen grans diferències entre els dos gèneres. Les 

puntuacions obtingudes en les respostes de “en total desacord” es podrien relacionar amb estils 

negligents degut a la poca motivació i satisfacció per tenir fills/es.   
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Figura 4. Tants per cents de les mitjanes obtingudes en el test PCRI en la sub-escala de satisfacció en la criança de les mares i els 

pares enquestats. 

Pel que fa a l’ítem de compromís (veure figura 5), el 55% de les 38 dones enquestades estan 

compromeses en la criança del/a seu/va fill/a. En el cas dels pares, 33, un 45%. Les puntuacions 

elevades en les respostes de “molt d’acord” volen dir que són famílies que es preocupen pel 

seu/va fill/a, es comuniquen amb ell/a, el/la coneixen, li dediquen temps, es senten a prop seu, 

es preocupen per les seves coses, és a dir, tenen una actitud compromesa amb la criança dels 

nens/es. Per tant, els percentatges obtinguts en el “total desacord” esdevindrien un estil més 

relacionat amb el negligent. En aquest cas, sí que existeixen diferencien entre homes i dones, 

doncs sembla que les mares es mostren més d’acord en afirmacions com Me preocupo por los 

deportes y por otras actividades de mi hijo/a, o bé, La paternidad/maternidad es una cosa natural 

en mi. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tants per cents de les mitjanes obtingudes en el test PCRI en la sub-escala de compromís de les mares i els pares 

enquestats.  
 

En la sub-escala de recolzament en la criança (veure figura 6), els percentatges més elevats es 

troben en la resposta “d’acord”, essent 40% en el cas de les dones i 41% en els homes. A 

diferència de les anteriors també hi ha un percentatge elevat en “desacord” amb un 27% en les 

mares i un 22% en els pares. En aquest cas, les puntuacions elevades en les respostes “molt 

d’acord” signifiquen que els progenitors no es senten sols/es en la tasca de la criança, es 

comparteixen les tasques, la paternitat/maternitat no es viu com a estressant, i es té temps 

també per a un/a mateix/a. Per tant, els resultats obtinguts en aquesta mostren que els tants per 

cents més elevats no es troben en el recolzament total de la parella sinó que a vegades els 

pares/mares es poden trobar sols/es.  
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Figura 6. Tants per cents de les mitjanes obtingudes en el test PCRI en la sub-escala de recolzament en la criança de les mares i els pares enquestats.  

Quant a l’autonomia (veure figura 7), les dades analitzades mostren com un 33% en les mares i 

un 30% en els pares proporcionen autonomia al seu/va fill/a. És a dir, no són sobre protectors, 

tampoc els/les donen tot el que els/es volen, no són poc permissius, comprenen que créixer 

forma part de la naturalesa humana i els donen independència. Tal com es pot observar en 

aquesta sub-escala, les puntuacions més elevades es troben en la resposta “d’acord”, exposant 

que la major part de famílies enquestades proporcionen autonomia al fill/a tot i que no en tots els 

casos. Els dos estils parentals que fomenten l’autonomia en els infants són el democràtic i el 

permissiu, encara que aquest últim ho fa en accés. En aquest cas, no existeix una gran 

diferència entre els dos gèneres. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tants per cents de les mitjanes obtingudes en el test PCRI en la sub-escala d’autonomia que les mares i els pares enquestats ofereixen als/les 

seus/ves fills/es.  

El major pes en percentatges de la sub-escala de distribució de rols (veure figura 8) en la mostra 

enquestada es troba en la resposta “Molt d’acord”, essent un 50% en les dones i un 43% en els 

homes. Així doncs, els progenitors tenen responsabilitats semblants en la criança dels seus/ves 

fills/es i comprenen que la maternitat/paternitat és un dels aspectes important de la seva vida 

però no l’únic, és a dir, poder treballar, estudiar, fer esport i altres hobbies sense sentiment de 

culpa. Puntuacions elevades en la resposta de “en total desacord” serien famílies on un dels 

progenitors és l’encarregat única i exclusivament de la criança dels nens/es sense estar ben vist 

realitzar quelcom que no sigui la dedicació als fills/es.   
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Figura 8. Tants per cents de les mitjanes obtingudes en el test PCRI en la sub-escala de distribució de rols de les mares i els pares enquestats.  

Anàlisi i discussió objectiu 2: Explorar si algunes de les variables relacionades amb la criança 

incideixen en el desenvolupament de la creativitat figurativa dels infants de P5. 

A partir de les dades obtingudes en el test PCRI s’han analitzat els resultats provinents de les 

escales de comunicació, establiment de límits, satisfacció en la criança, participació en la 

criança, recolzament, autonomia i distribució de rols. La taula (veure taula 4) que s’exposa a 

continuació mostra l’estadístic r de Pearson entre aquestes variables del test de PCRI i les 

mitjanes obtingudes en la creativitat figurativa dels infants de P5. Tal com es pot veure en la 

taula, la majoria de les correlacions analitzades han estat molt febles. Cal destacar però que, 

algunes d’elles, tot i febles han mostrat una tendència que relaciona les dades comparades. És 

per aquet motiu que, tot i fer un recull i comentar tots els resultats obtinguts, només es posa més 

èmfasi en aquells que mostren una major correlació entre les variables (marcats en blau fosc). 

Sub-
objectiu 

Escales PCRI + 
creativitat del fill/a 

Progenitor 
Número de 
subjectes 

Valor r de 
Pearson 

Grau de correlació 

1.2.1. Comunicació 
Mares n= 37 -0,24 Feble negativa 

Pares n= 31 0,15 Molt feble positiva 

1.2.2. Establiment de límits 
Mares n= 37 -0,11 Molt feble negativa 

Pares n= 31 -0,34 Feble negativa 

1.2.3. 
Satisfacció en la 

criança 

Mares n= 37 0,11 Molt feble positiva 

Pares n= 32 0,31 Feble positiva 

1.2.4. Compromís 
Mares n= 37 0,07 Molt feble positiva 

Pares n= 31 0,25 Feble positiva 

1.2.5. Recolzament 
Mares n= 35 0,11 Molt feble positiva 

Pares n= 31 0,04 Molt feble positiva 

1.2.6. Autonomia 
Mares n= 37 -0,07 Molt feble negativa 

Pares n= 32 0,18 Molt feble positiva 

1.2.7. Distribució de rols 
Mares n= 37 0,03 Molt feble positiva 

Pares n= 31 0,38 Feble positiva 

       Taula 4. Relació entre creativitat i ítems del test de PCRI. 

-Sub-objectiu 1.2.1.: Explorar si existeixen diferències en la creativitat figurativa dels infants de 

P5 en funció de la comunicació que s’estableix amb les seus progenitors. 

La prova r de Person realitzada per tal de valorar la relació entre la comunicació de les famílies i 

la creativitat dels infants demostra que existeix una correlació feble negativa entre els resultats 

obtinguts en l’escala de comunicació del test PCRI en les mares (n=37) i la creativitat dels seus 

fills/es (r= -0,23). Tenint en compte que puntuacions baixes en aquesta escala suposen majors 

actituds comunicatives o major tendència a establir vincles comunicatius entre infants i 
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progenitors, els resultats posen en evidència que els infants amb mares més comunicatives 

mostren en mitjana millors resultats en el test de creativitat (veure figura 9).  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Relació entre la puntuació obtinguda per les mares en l’escala de comunicació del test PCRI 
i les puntuacions obtingudes pels fills/es en el joc 3 del TTCT. 

Per altra banda, en el cas dels pares (n= 31) existeix una correlació molt poc significativa ja que 

el valor de l’estadístic r de Person és molt proper a 0 (0,15) i, per tant, els resultats són poc 

rellevants degut a que poden ser fruit de l’atzar.   

Així doncs, tot i que la correlació entre la comunicació de les mares i els seus fills/es esdevé 

feble, els resultats indiquen que els infants de les mares que es mostren més comunicatives 

obtenen majors puntuacions en creativitat que els infants de mares amb menors hàbits 

comunicatius. Agafant el marc teòric de referència, els dos estils democràtics que fomenten la 

comunicació amb els/les fills/es són el democràtic i el permissiu. Aquestes dades s’avenen amb 

el que exposen autors com Rahmat et al. (2013), Abolghasem et al. (2015) i Asudani (2017) els 

quals afirmen que un estil democràtic fomenta la creativitat dels/les nens/es. D’altra banda, els 

resultats obtinguts en el present estudi també concorden amb les evidències de Miller et al. 

(2012), el qual aposta per un estil permissiu ja que les exigències de les famílies amb estils 

democràtics no afavoreixen la creativitat.   

-Sub-objectiu 1.2.2.: Copsar si la implantació de límits per part de les famílies esdevé una actitud 

rellevant en el desenvolupament de la creativitat figurativa dels infants de P5.  

Les dades analitzades amb la prova r de Person evidencien que hi ha una feble tendència 

negativa (r= -0,34) entre els límits que estableixen els progenitors del sexe masculí (veure figura 

4, n=31) i el desenvolupament de la creativitat del fill/a. Tenint en compte que puntuacions baixes 

en aquesta escala suposen actituds d’establiment de límits per part dels progenitors, les dades 

analitzades mostren que els pares que tenen tendència a posar límits als seus fills/es 

afavoreixen el desenvolupament de la creativitat figurativa dels nens i les nenes en el test de 

Torrance (veure figura 10).  
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Figura 10. Relació entre la puntuació obtinguda pels pares en l’escala d’establiment de límits del test 
PCRI i les puntuacions obtingudes pels fills/es en el joc 3 del TTCT. 

 

El mateix passa en el cas de les mares (n= 37), tot i que en una correlació molt més feble (-0,11) 

que en la figura masculina. Així doncs, tot i que la correlació entre l’establiment de límits per part 

dels progenitors i la creativitat dels seus fills/es esdevé feble, els resultats mostren que els/les 

fills/es dels pares i mares que marquen límits als seus fills/es obtenen majors puntuacions en 

creativitat que els infants de progenitors amb manca d’establiment de límits. En aquest cas, els 

dos estils que tenen com a característica l’establiment de límits són el democràtic, amb normes 

clares però raonables; i l’autoritari, amb límits rígids. Al mateix que passa amb el sub-objectiu 

anterior, Rahmat et al. (2013), Abolghasem et al. (2015) i Asudani (2017) aposten per un estil 

democràtic. No obstant, els dos últims autors afirmen que un estil de criança autoritari 

desafavoreix el desenvolupament creatiu dels infants. Aquesta característica, pot ser deguda a la 

falta de resposta, com pot ser la manca de comunicació per part de les famílies, element que ha 

quedat palès també en la present recerca.   

-Sub-objectiu 1.2.3.: Descobrir si existeixen diferències en la creativitat figurativa dels infants de 

P5 en funció de la satisfacció en la criança dels progenitors.  

Els resultats obtinguts en la r de Person en l’escala de satisfacció en la criança mostren una 

tendència molt feble positiva (0,11) en el cas de les mares (n= 37) i la creativitat dels nens/es, 

essent un resultat molt poc significatiu estadísticament. Quant als pares (n= 32) però, la 

correlació sembla ser una mica més elevada, mantenint una tendència feble positiva (0,31) en el 

cas de la figura masculina i el desenvolupament de la creativitat figurativa del nen/a. Sabent 

doncs que les puntuacions baixes en aquesta escala determinen una alta satisfacció en la 

criança, els resultats indiquen que els pares menys satisfets afavoreixen el desenvolupament de 

la creativitat figurativa dels seus fills/es en el test de Torrance (veure figura 11). 
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Figura 11. Relació entre la puntuació obtinguda pels pares en l’escala de satisfacció del test PCRI 

i les puntuacions obtingudes pels fills/es en el joc 3 del TTCT. 

En aquest cas doncs, tot i obtenir unes correlacions molt febles entre la satisfacció en la criança i 

el desenvolupament de la creativitat figurativa de l’infant, els resultats obtinguts tenen una certa 

tendència a mostrar que els nens i nenes amb famílies menys satisfetes en la criança són els/les 

més creatius/ves. A diferència del que exposa la literatura, els estils parentals que semblen estar 

menys satisfets amb la criança són també els que obtenen puntuacions menys elevades en la 

creativitat dels infants segons autors com Miller, Lambert i Speirs (2012), Abolghasem et al. 

(2015) i Asudani (2017), per tal de fomentar la creativitat infantil.    

-Sub-objectiu 1.2.4.: Explorar si el compromís per part de les famílies esdevé una actitud clau 

en el desenvolupament de la creativitat figurativa dels infants de P5. 

La prova r de Person realitzada per tal de valorar la relació entre el compromís dels progenitors i 

la creativitat dels infants demostra que existeix una correlació molt feble positiva (0,07) en el cas 

de les mares (n= 37) i la creativitat dels seus fills/es. En el cas dels pares (n= 31), es mostra una 

major correlació, tot i feble (0,25), entre el poc compromís i el desenvolupament de la creativitat 

figurativa dels infants. Tenint en compte doncs que puntuacions baixes en aquesta escala 

indiquen un alt compromís, els resultats obtinguts afirmen que les famílies amb menys 

compromís afavoreixen la creativitat dels fills/es (veure figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Relació entre la puntuació obtinguda pels pares en l’escala de compromís del test PCRI i 

les puntuacions obtingudes pels fills/es en el joc 3 del TTCT. 
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Així doncs, encara que la correlació esdevingui poc significativa, sembla que existeix una feble 

tendència entre els infants amb una creativitat figurativa més elevada i els progenitors menys 

compromesos. Aquests resultats s’oposen al que marca la bibliografia, la qual determina que els 

dos estils que semblen ser més favorables pel desenvolupament creatiu tenen com a 

característica l’alta implicació i compromís per part de les famílies. A diferència dels dos estils 

que són menys recomanats, l’autoritari i permissiu, en els que la implicació dels progenitors és 

baixa (Miller, Lambert i Speirs, 2012; Abolghasem et al., 2015; i Asudani, 2017).  

-Sub-objectiu 1.2.5.: Copsar si el recolzament per part de les famílies té diferències 

significatives en el desenvolupament de la creativitat figurativa dels infants de P5.  

Les dades obtingudes en la prova r de Person per establir si existeix una correlació entre el 

recolzament per part dels progenitors (n= 35 mares i n= 31 pares) i el desenvolupament creatiu 

dels infants, mostra que no hi ha una relació significativa entre aquestes dues variables, obtenint 

resultats amb una feble tendència positiva molt propera a 0 en el cas de les mares (0,11) i dels 

pares (0,04). Per tant, en aquest cas, es podria afirmar que la relació entre recolzament familiar i 

creativitat és pràcticament nul·la, mostrant-se com dos variables independents.   

-Sub-objectiu 1.2.6.: Comprovar si existeixen diferències en la creativitat figurativa dels infants 

de P5 en funció de l’autonomia que els progenitors ofereixen als seus fills/es. 

La prova r de Person realitzada per tal de valorar la relació entre l’autonomia i la creativitat dels 

infants demostra que no existeix cap correlació significativa entre les dues variables. En el cas 

de les mares (n= 37), existeix una correlació molt feble negativa (-0,07), és a dir, que la major 

autonomia fomenta la creativitat del/a fill/a, i en el cas dels pares (n= 32), també és molt febles 

però positiva (0,18), essent la falta d’autonomia més favorable pel desenvolupament creatiu. Tot i 

així, les dades obtingudes són tan properes a 0 que les mínimes tendències que es poden 

observar poder estar relacionades amb l’atzar. Les dades obtingudes en relació al marc teòric, 

deixen palès que l’estil autoritari i negligent són els que menys fomenten l’autonomia dels/les 

fills/es (Maccoby i Martin,1983, citat per Torío et al., 2008). Per tant, tal com els resultats del 

present estudi indiquen, esdevindrien els més adequats en aquest cas. No obstant, a diferència 

de l’exposat, Asudani (2017) afirma que l’estil democràtic és el que més fomenta la creativitat 

dels infants i, en aquest, es vetlla per l’autonomia.    

-Sub-objectiu 1.2.7.: Descobrir si la distribució de rols per part de les famílies determina 

diferències significatives en la creativitat figurativa dels infants de P5.  

La prova r de Person realitzada per tal de valorar la relació entre la distribució de rols en les 

famílies i la creativitat dels infants demostra que existeix una correlació molt feble positiva (0,03) 

en el cas de les dones (n= 37), essent uns resultats poc significatius. Tot i això, en la figura 

masculina (n= 31) la relació, tot i feble, és una mica major que l’anterior, establint una tendència 

positiva (0,38) amb la creativitat. Concretament, els resultats mostren que les famílies on la 
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figura paterna dur a terme una distribució desigual dels rols afavoreix la creativitat dels seus 

fills/es (veure figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Relació entre la puntuació obtinguda pels pares en l’escala de distribució de rols del test PCRI 

i les puntuacions obtingudes pels fills/es en el joc 3 del TTCT. 

 

Així doncs, sembla que existeix una certa tendència en el cas dels pares entre la manca de 

distribució de rols equitativa i la creativitat figurativa infantil. Pel contrari, la literatura afirma que 

l’estil parental que afavoreix en major grau la creativitat (democràtic) té una distribució de rols 

igualitària, on cada membre de la família té els seus drets i deures i els ha de complir (Maccoby i 

Martin, 1983).  

Anàlisi i discussió objectiu 3: Esbrinar si existeixen diferències en la creativitat figurativa dels 

infants de P5 en funció d’algunes de les variables sociodemogràfiques i socioculturals del seu 

entorn familiar. 

En la taula que apareix a continuació es mostra la relació entre les variables sociodemogràfiques 

i socioculturals i la creativitat dels infants (veure taula 5). Les relacions més rellevants estan 

marcades en verd fosc.  

Sub-
objectiu 

Variables 
sociodemogràfiqu
es i socioculturals 

Categories 
establertes 

Númer
o de la 
mostra 

Mitjanes 
obtingudes en el 

joc 3 del TTCT 
(Torrance, 1966) 

o Valor r de 
Pearson 

Estadístic 

 
1.3.1. 

 
 

Estudis dels 
progenitors 

Mares amb 
estudis superiors/ 

Pares no 
n= 18 84,61 

Anàlisi de la variància 

[f(2,36)=0,02; p>0,05] 
Els dos amb 

estudis superiors 
n= 10 87,2 

Cap amb estudis 
superiors 

n= 11 86,45 

 
1.3.2. 

 

Número de 
germans/es 

Fill/a únic/a n= 14 79,86 
Anàlisi de la variància 

[f(2, 37)=0,88; p>0,05] 

Dos germans/es n= 22 88,64 

Tres o més 
germans/es 

n= 4 104,75 

Posició relativa 
entre germans/es 

Fill/a únic/a n= 14 79,86 

Anàlisi de la variància 

[f(2,37)=0,56; p>0,05] 
Germà/na gran n= 11 94 

Germà/na petit/a n= 15 89 
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Anys que es 
porten amb els/les 
germans/es grans 

Fins els 3 anys n= 7 105,14 
 

T Student 
(t=1,48; p>0,05) Més de 3 anys n= 10 78,2 

 

Anys que es 
porten amb els/les 

germans/es 
petits/es 

Fins els 3 anys n= 8 92,13 
T Student 

(t=-0,31; p>0,05) 
Més de 3 anys n= 3 99 

1.3.3. 
 

Edat progenitors 
en tenir infant P5 

Mare n= 40 -0,03 
R de Pearson 

(Molt feble negativa) 
Pare n= 35 -0,10 

1.3.4. 
 

Temps que es 
passa amb el/la 

fill/a entre 
setmana durant el 

curs escolar 

Mare fins a 5 h n= 26 92 T Student 

(t=1,24; p>0,05) Mare més de 5 h n= 14 78,21 

Pare fins a 3 h n= 12 93,75 T Student 

(t=1,00; p>0,05) Pare més de 3 h n= 20 82,05 

Temps que es 
passa amb el/la 

fill/a en el cap de 
setmana durant el 

curs escolar 

 
Més de 6 h 

 

 
n= 69  

Només un 6,76% 
de la mostra no 
passa tot el dia 

Anàlisi de la variància 

 
Tot el dia 

 
n= 5 

 
 
 

Hàbit lector 

Mare algunes 
vegades 

n= 9 89,33 
Anàlisi de la variància 
[f(2, 35)=0,10; p>0,05] Mare sovint n= 22 83,95 

Mare molt sovint n= 7 88,86 

Pare gairebé mai n= 7 83 

Anàlisi de la variància 
[f(2, 27)=1,45; p>0,05] 

Pare algunes 
vegades 

n= 11 77 

Pare sovint n= 12 97,91 

Activitats culturals 

Mare poc freqüent n= 21 89,14 
T Student 

(t=0,38; p>0,05) Mare molt 
freqüent 

n= 19 85 

Pare poc freqüent n= 21 87,67 T Student 
(t=0,28; p>0,05) Pare molt freqüent n= 13 84,46 

Jocs taula 

Mare poc freqüent n= 9 92,67 
T Student 

(t=0,40; p>0,05) Mare molt 
freqüent 

n= 31 85,58 

Pare poc freqüent n= 18 87 T Student 
(t=0,14; p>0,05) Pare molt freqüent n= 17 85,53 

Aire lliure 

Mare poc freqüent n= 25 88,12 
T Student 

(t=0,23; p>0,05) Mare molt 
freqüent 

n= 15 85,6 

Pare poc freqüent n= 24 87 T Student 
(t=0,16; p>0,05) Pare molt freqüent n= 10 85,1 

TV o altres 
dispositius 
electrònics 

Mare poc freqüent n= 26 91,96 
T Student 

(t=1,23; p>0,05) 

 

Mare molt 
freqüent 

n= 14 78,29 

Pare poc freqüent n= 18 99,94 T Student 
(t=2,90; p<0,007) Pare molt freqüent n= 16 71,25 

Altres activitats 

Activitats 
esportives 

n= 4 60,25 
 

Anàlisi de la variància 
[f(2, 37)=2,09; p>0,05] 

Activitats 
artístiques 

n= 6 76,67 

No resposta n= 30 92,87 

Assistir a xarrades 
sobre educació 

Mare gairebé mai n= 17 91,71 
Anàlisi de la variància 

 
[f(3, 34)=1,58; p>0,05] 

 

Mare algunes 
vegades 

n= 13 70,85 

Mare sovint n= 4 97 

Mare molt sovint n= 4 104 

Pare mai n= 13 88,69 Anàlisi de la variància 
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Pare gairebé mai n= 14 89,5 [f(2, 30)=0,16; p>0,05] 
 
 

Pare algunes 
vegades 

n= 6 81 

Cercar informació 
sobre educació 

Mare gairebé mai n= 7 95,43 

Anàlisi de la variància 
[f(3, 34)=1,05; p>0,05] 

 

Mare algunes 
vegades 

n= 12 78,75 

Mare sovint n= 11 97,73 

Mare molt sovint n= 8 75,38 

Pare mai n= 9 83,22 
Anàlisi de la variància 
[f(2, 28)=0,36; p>0,05] 

 

Pare gairebé mai n= 10 79,7 

Pare algunes 
vegades 

n= 12 90,92 

Quan no és amb 
els progenitors 

està amb... 

Mare diu: Sempre 
amb nosaltres 

n= 4 81,25  
Anàlisi de la variància 
[f(2, 48)=0,10; p>0,05] 

 

Mare diu: Avis n= 34 89,31 

Mare diu: 
Extraescolars 

n= 12 87,75 

Pare diu: Sempre 
amb nosaltres 

n= 4 89,25 
Anàlisi de la variància 
[f(2, 38)=0,08; p>0,05] 

 
Pare diu: Avis n= 30 86,07 

Pare diu: 
Extraescolars 

n= 7 81,43 

Autopercepció 
creativitat 

progenitors 

Mare poc creativa n= 13 88,69 

Anàlisi de la variància 
 

[f(2, 37)=0,05; p>0,05] 

 

Mare bastant 
creativa 

n= 14 88,14 

Mare molt o 
moltíssim creativa 

n= 13 84,62 

Pare poc creatiu n= 15 82,8 

Anàlisi de la variància 
[f(2, 31)=0,18; p>0,05] 

Pare bastant 
creatiu 

n= 10 90,7 

Pare molt o 
moltíssim creatiu 

n= 9 87,78 

Creença creativitat 
fill/a 

Mare fill/a bastant 
creatiu/va 

n= 22 85,41 
T Student 

(t=-0,36; p>0,05) Mare fill/a molt 
creatiu/va 

n= 18 89,33 

Pare fill/a bastant 
creatiu/va 

n= 19 94 
T Student 

(t=1,59; p>0,05) Pare fill/a molt 
creatiu/va 

n= 15 76,87 

Taula 5. Relació entre les variables sociodemogràfiques i socioculturals i la creativitat dels infants.  

-Sub-objectiu 1.3.1.: Comprovar si el nivell d’estudis dels progenitors es relaciona amb el 

desenvolupament creatiu del fill/a de P5.  

La prova d’anàlisi de la variància de comparació entre les mitjanes obtingudes en el joc 3 del 

TTCT pels infants amb la mare amb estudis superiors però el pare no (n=18), tots dos amb 

estudis superiors (n=10) i cap dels dos amb estudis superiors (n=11), mostra que no hi ha 

diferències significatives entre aquests tres grups [f(2,36)=0,02; p>0,05] essent les mitjanes 

84,61; 87,2; i 86,42 respectivament. En aquest cas, no s’ha tingut en compte els infants en què el 

pare tenia estudis superiors i la mare no ja que només succeïa en un dels casos. Per tant, no 

existeix una relació entre el nivell d’estudis dels progenitors i la creativitat figurativa dels infants. 

Tot i això, les mitjanes obtingudes en les tres categories establertes mostren que el grup 

d’infants que obté puntuacions més elevades en el test de Torrance són els que tenen els dos 

membres de la família amb estudis superiors, tot i ser mitjanes molt semblants i, per tant, poc 

significatives. En aquest cas, Pac i Serrano (2018) exposen en el seu estudi que els infants amb 

almenys un dels progenitors amb estudis universitaris evidencien una major creativitat que la 
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resta. Així doncs, tot i que les dades obtingudes en el present estudi esdevinguin poc 

significatives, les mitjanes obtingudes són coherents amb el que presenta la literatura: les 

famílies que tenen estudis superiors fomenten el desenvolupament creatiu del fill/a.   

-Sub-objectiu 1.3.2.: Conèixer si hi ha una relació entre el número de germans/es, la posició 

relativa d’aquests i l’edat que es porten entre ells/es i el desenvolupament creatiu dels infants de 

P5. 

Les dades recollides en l’anàlisi de la variància mostren que no existeixen diferències 

estadísticament significatives [f(2, 37)=0,88; p>0,05] en els resultats de la creativitat del joc 3 del 

TTCT (1966) en funció del número de germans/es que tenen els infants (fill/a únic, n=14; dos 

germans/es, n=22; tres germans/es, n=4). Tot i això, les mitjanes obtingudes en els diferents 

grups mostren que els nens/es amb tres o més germans/es obtenen mitjanes superiors en les 

puntuacions de creativitat figurativa respecte els infants amb dos germans/es i els fills/es 

únics/es, essent les mitjanes 104,75; 88,64 i 79,85 respectivament (veure figura 14).  

 

 

 

 

 

Figura 14. Mitjanes obtingudes en joc 3 del TTCT (Torrance, 1966) en funció del número de germans 

dels subjectes. 

Per tant, tot i que no existeix una correlació estadísticament significativa, es pot afirmar que hi ha 

una tendència entre el desenvolupament creatiu dels nens/es i un major nombre de germans/es. 

Aquets resultats són coherents amb les dades obtingudes en l’anàlisi de la variància entre la 

posició relativa dels fills/es i el desenvolupament creatiu. Entre els grups de germà/na gran 

(n=11) i germà/na petit/a (n=15) no existeixen diferències rellevants entre les mitjanes, essent 94 

i 89 respectivament. La diferència més gran, tot i ser poc significativa estadísticament 

[f(2,37)=0,56; p>0,05], es pot observar entre aquests dos grups anteriors i els fills/es únics/es 

(n=14), ja que les mitjanes en la prova de creativitat figurativa de TTCT han obtingut puntuacions 

més baixes, 79,86. Tots aquests resultats coincideixen amb les dades obtingudes en la prova t 

Student entre els infants que es porten fins a tres anys d’edat amb els seus germans/es grans i 

els que es porten tres anys o més. D’aquesta manera, els infants que tenen germans/es com a 

màxim tres anys de diferència més grans que ells/es (n=7), esdevenen els més creatius en 

mitjana (105,14). Pel contrari, els/les nens/es amb germans/es grans que es portaven tres anys o 

més d’edat (n=10) són els menys hàbils en el desenvolupament creatiu (78,2). Tot i això, cal 

destacar que les proves no han mostrat uns resultats estadísticament molt rellevants (t=1,48; 

p>0,05). En el cas dels anys que es porten amb els/les germans/es més petits/es, les mostres 
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són molt petites (n=8 fins a tres anys i n=3 en més de tres anys) i les mitjanes (92,13 i 99 

respectivament) molt semblants, per tant, podem afirmar que la diferència és mínima.   

L’estudi que va portar a terme Aldea (2007) evidencia que els resultats obtinguts entre les 

variables comparades en el present estudi són coherents, ja que aquest autor exposa que la 

interacció entre iguals fomenta la creativitat, essent els infants amb més nombre de germans/es 

els/les més creatius/ves gràcies al contacte amb els/les altres. Per tant, seguint a aquest autor, 

els resultats esmentats anteriorment estan estretament lligats a les descobertes del seu estudi. 

Definint els nens/es amb més nombre de germans/es, i menys diferència d’edat entre ells/es, és 

a dir, més iguals d’edat, els/les més creatius/creatives figurativament.   

No obstant, les dades es contradiuen amb Quezada (2015), el qual exposa en el seu estudi que 

els fills/es únics/es no són menys creatius que els infants amb germans ja que l’autor afirma que 

la creativitat dels infants té a veure amb l’estil de criança –apostant pel democràtic- de les 

famílies més que no pas amb el número de germans. També hi ha altres autors com Cámara i 

Bosco (2011) que es contraposen a les dades obtingudes ja que afirmen que els progenitors 

amb menys nombre de fills/es esdevenen més democràtics degut a que tenen més temps per 

dedicar al fill/a en qüestió –a diferència de les famílies amb més germans-, comunicant-se més 

amb ells/es i explicant-los-hi el límits.    

-Sub-objectiu 1.3.3.: Explorar la relació que s’estableix entre l’edat en què els progenitors tenen 

el fill/a i el desenvolupament creatiu de l’infant de P5.   

La prova R de Person (n=75) mostra que no existeix una correlació clara entre l’edat del pare 

(r=-0,09) i la mare (r=-0,03) i el desenvolupament creatiu del seu fill/a, ja que els resultats 

obtinguts són molt propers a 0. Els autors Cámara i Bosco (2011) demostren en el seu estudi 

que a diferència dels resultats obtinguts, els progenitors més grans tenen un estil de criança amb 

característiques més semblants a l’estil democràtic, el qual afavoreix la creativitat del fill/a. 

També exposa que els pares/es més joves no argumenten ni raonen les normes que estableixen 

als fills/es i són més propensos a imposar càstigs. Per altra banda, autors com Oudhof, 

Rodríguez i Robles (2012) exposen que famílies més joves tenen estils de criança més 

democràtics. Això és degut a la recent incorporació de l’home en les tasques de la llar i en la 

participació de la criança dels fills/es, ha afavorit el repartiment de tasques entre progenitors i, 

per tant, una tendència a abandonar els estils més autoritaris i tenir unes pràctiques més 

democràtiques que vetllen per suggerir, insinuar i proposar a diferència d’imposar.  

-Sub-objectiu 1.3.4.: Descobrir si els hàbits familiars (hàbit lector, activitats en el temps lliure, 

assistència a xerrades o cerca d’informació), el temps que passen els progenitors amb els/les 

seus/ves fills/es, l’autopercepció de la creativitat dels progenitors i la creença que les famílies 

tenen sobre la creativitat del/a fill/a es relacionen amb el desenvolupament creatiu dels infants de 

P5. 
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En aquest sub-objectiu s’ha fet un estudi exploratori de totes les variables socioculturals i 

sociodemogràfiques exposades en la taula. Pel que fa a l’ús de la televisió en l’àmbit familiar, els 

progenitors de gènere masculí evidencien que existeix una diferència estadísticament 

significativa entre els que miren de manera poc freqüent la TV o molt freqüent, esdevenint els/les 

fills/es d’aquest últim grup més creatius/es que els anteriors. Per tant, el present estudi posa de 

manifest que els homes que han respost que no dediquen gaire temps a mirar la televisió en 

família tenen fills/es més creatius que els que ho fan amb freqüència. A diferència del que 

s’exposa en la literatura, Aldea (2007) afirma que la importància no rau en el temps que es 

dedica a mirar la televisió sinó en l’ús que se li dóna a aquesta, ja que això pot afavorir o no al 

desenvolupament creatiu. Així doncs, segons el que diu l’autor, els resultats obtinguts en el 

present estudi poden ser conseqüència de no donar-li un ús adequat a la TV per tal que es 

fomenti la creativitats dels infants. 

No obstant, en la resta de variables no n’hi ha hagut cap que mostrés una relació clara amb la 

creativitat, essent l’estadístic poc significatiu i amb mitjanes molt semblants entre els grups 

analitzats. A diferència del que indica la literatura, autors com Pac i Serrano (2018) afirmen que 

realitzar activitat culturals, llegir i escriure, assistir a exhibicions d’art o bé escoltar música o tocar 

un instrument afavoreixen el desenvolupament creatiu dels infants. Tanmateix, Krumm et al. 

(2014) determinen que, a diferència de les dades analitzades en el present estudi, els/les 

pares/mares que perceben el/ seu/va fill/a com una persona creativa fomenten les respostes 

originals i innovadores d’aquesta.  

5. CONCLUSIONS 

La comprovació dels objectius plantejats en aquest treball ha permès extreure algunes troballes 

interessants sobre estils de criança, creativitat i altres variables sociodemogràfiques i 

socioculturals.  

En primer lloc, les dades analitzades indiquen que en la mostra d’aquest estudi els hàbits 

comunicatius entre progenitors i fills/es esdevenen habituals en el nucli familiar, adquirint els 

percentatges més elevats en les respostes que fomenten l’escolta i la parla. Tot i així, els pares 

obtenen puntuacions una mica inferiors que les mares, essent aquestes més comunicatives amb 

els infants que el gènere masculí. Pel que fa als límits, les respostes obtingudes mostren que 

estan bastant repartides en diferents tipus de famílies: les que estableixen límits de manera 

natural i d’altres on la imposició de normes no és sempre fàcil. La satisfacció en la criança 

exposa que és un dels ítems on més de la majoria de pares i mares gaudeixen de la 

paternitat/maternitat. El compromís en la criança de les dades analitzades mostren una bona 

participació per part de les famílies tot i que és major en les mares que els pares. Pel que fa al 

recolzament, els resultats afirmen que en algunes ocasions els progenitors en troben sols/es en 

la cria dels fills/es. Les dades analitzades en la sub-escala d’autonomia estan bastant repartides 

entre els pares/mares que proporcionen més autonomia i els que els és més difícil, per tant, això 
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influencia en la independència que se’ls dona als nens/es. D’altra banda, la distribució de rols és 

bastant equitativa entre les famílies enquestades tot i que s’ha pogut trobar alguns casos on el 

pes el duia només un dels progenitors/es.  

En el segon objectiu tractat, els resultats obtinguts entre la creativitat figurativa del/a nen/a i els 

estils parentals de les famílies es poden dividir en dos grans grups. Per una banda, les dades 

que estan d’acord amb el que exposa la literatura seguint autors com Rahmat et al. (2013), 

Abolghasem et al. (2015) i Asudani (2017). En els que s’evidencia que existeix una relació, 

encara que en el present estudi s’ha demostrat feble, entre l’estil democràtic i el 

desenvolupament de la creativitat infantil, essent l’únic estil que reuneix dues de les 

característiques que el present estudi detecta com a essencials per afavorir la creativitat. La 

primera és que existeixi una bona comunicació per part de les famílies, essent els infants amb 

pares i mares més comunicatius els/les més creatius/ves. I la segona, la imposició de límits clars, 

en la què també són els nens/es amb progenitors capaços d’establir límits els/les més 

creatius/ves. Per tant, en aquest cas, es podria excloure l’estil autoritari per falta de comunicació, 

l’estil permissiu per falta de límits i l’estil negligent per manca d’ambdues característiques. En 

canvi, el segon grup recull troballes de l’estudi que estan en desacord amb el que s’exposa al 

marc teòric. Les dades mostren una tendència feble a que la poca satisfacció en la criança i la 

falta de compromís per part de les famílies –concretament en els pares- fomenta la creativitat 

figurativa dels infants. Aquestes dades es contradiuen amb Miller, Lambert i Speirs (2012), 

Abolghasem et al. (2015) i Asudani (2017), els quals presenten que l’alta implicació, el 

compromís i la satisfacció dels progenitors són característiques que es troben en l’estil 

democràtic i afavoreixen la creativitat infantil. El mateix passa amb la distribució de rols, en 

aquesta sub-escala l’estudi mostra que com més desiguals són per part dels homes, més creatiu 

és el/la fill/a. A diferència de Maccoby i Martin (1983) els quals afirmen que la distribució de 

tasques igualitàries en la família és l’idoni per la creativitat i es troba en l’estil democràtic.  

Pel que fa a la relació que existeix entre algunes dades sociodemogràfiques i socioculturals i la 

creativitat figurativa dels infants es pot extreure que una de les variables que presenta tenir una 

tendència més clara, tot i feble, és el número de germans/es que té un infant, la seva posició 

relativa amb els altres nens/es de la família i el temps que es porten entre ells/es. Així doncs, 

l’estudi evidencia que un major número de germans a diferència dels fills/es únics/es esdevenen 

més creatius, essent probablement el major contacte entre iguals el motiu (Aldea, 2007). A més, 

les dades analitzades indiquen que com més iguals d’edat són els germans/es entre ells/es, és a 

dir, menys temps es porten, més creatius esdevenen. No passa el mateix amb els estudis i l’edat 

dels progenitors, on a diferència de la literatura, en el present estudi aquestes variables no 

esdevenen rellevants en el desenvolupament de la creativitat figurativa del nen/a. També, s’ha 

pogut posar en evidència en aquest estudi, que de manera significativa els fills/es dels 

progenitors que més miraven la TV esdevenien menys creatius, tot i això la literatura (Díaz, 

2007) mostra que no depèn d’això sinó de l’ús que se li dóna al dispositiu. La resta de variables 
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sociodemogràfiques i socioculturals analitzades tampoc mostren resultats molt rellevants, essent 

les mitjanes dels diferents grups creats molt iguals entre elles o bé amb una correlació molt feble.  

Finalment, s’exposen les fortaleses i debilitats de l’estudi. Pel que fa als punts forts, la mostra 

utilitzada és equilibrada entre els dos gèneres, tenint 23 nenes i 17 nens en el test de Torrance, 

en el cas del test PCRI 38 dones i 33 homes; i per últim, 40 dones i 34 homes en la recollida 

d’altres variables sociodemogràfiques i socioculturals en el qüestionari de dades generals. A 

més, els instruments estandarditzats utilitzats – test de Torrance i PCRI- són fiables i s’han fet 

servir en molts estudis científics, la qual cosa significa que funcionen. També, el qüestionari 

emprat per tal de recollir les variables sociodemogràfiques i socioculturals està construït en base 

als aspectes que la literatura relaciona més amb la creativitat del nena/a. Tanmateix, tot i que 

existeixen estudies que vinculen la creativitat amb l’entorn familiar i els estils parentals, són molt 

poques les investigacions que s’han fet a Espanya i concretament a Catalunya.     

Les limitacions d’aquest estudi, tenen a veure principalment amb el nombre de participants (40 

alumnes i 74 pares i mares), doncs possiblement amb un increment de la mostra s’haurien pogut 

extreure resultats més significatius ja que les mitjanes obtingudes en alguns casos esdevenen 

interessants. Un altre aspecte a tenir en compte és que en el test estandarditzat utilitzat (PCRI) 

no es tenien en compte famílies diverses com ara les monoparentals i les homosexuals. Per tant, 

una altra proposta de millora podria ser dur a terme una adaptació del test d’estils parentals 

utilitzat per tal d’incloure a tot tipus de famílies. 

Pel que fa a les futures línies d’investigació, es reduirien les preguntes analitzades en aquest 

estudi i s’incrementaria la mostra de les escollides per tal d’obtenir resultats més destacats. Per 

tant, s’obviarien les preguntes que tenen una relació poc estreta amb la creativitat, com ara si els 

progenitors assisteixen a xerrades sobre l’educació, i s’ampliaria la mostra en el cas de 

preguntes com el nombre de germans/es, per exemple. També es realitzarien diferents tipus de 

test de creativitat als infants per tal que els resultats fossin el més reals possibles, un exemple 

podria ser passar el joc 1 i 2 dels test de Torrance (TTCT, 1966) a més a més de l’utilitzat en 

aquest cas (joc 3). Tanmateix, seria interessant analitzar si aquestes relacions que s’han trobat 

en el present estudi hi són també en altres tipus de test de creativitat, per exemple verbals, 

motrius o basats en resolució de problemes. Una altra idea pel que fa a la realització de futurs 

investigacions, seria explorar si les relacions que s’evidencien en aquest estudi continuen en 

edats més avançades, és a dir, plantejant estudis longitudinals, o bé realitzant recerques 

directament amb infants més grans. Finalment, es podrien explorar més concretament els 

resultats més inesperats de la recerca, com ara la relació entre satisfacció en la criança o 

distribució de rols i la creativitat, per tal de comprovar si les dades obtingudes són degut a la 

mostra tractada o bé és una tendència més clara.  
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Annex número 1 

MOSTRA TEST DE TORRANCE 

 
A continuació s’exposa una petita mostra dels test de Torrance emprats per l’anàlisi de 

dades. S’ha escollit de manera aleatòria un test de cada escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 II 

 

 

 

 

 



 

 III 

 

 

 

 

 

 



 

 IV 

 

 

 

 

 



 

 V 

 

 

 

 

 



 

 VI 

 

 

 

 

 

 



 

 VII 

 

 

 

 

 

 



 

 VIII 

 

 

 

 

 

 



 

 IX 

 

 

 

 

 

 



 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex número 2 

MOSTRA TEST PCRI I DADES GENERALS FAMÍLIES 

 

Tot seguit es fa un recull d’una petita mostra del test PCRI utilitzats per tal de d’analitzar els 

resultats. S’han escollit els tests d’estils de criança que corresponien als test de Torrance de 

l’Annex 1. 
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Annex número 3 

CARTA DE PRESENTACIÓ A LES FAMÍLIES 

 
A continuació s’exposa la carta que es va fer arribar a les famílies per tal d’explicar-los-

hi de que tractava l’estudi i demanar-los la seva participació.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 XLIV 

 

 

 

Benvolguts/es,  

El meu nom és Aida Pera i estic cursant 4t de carrera d’Educació Infantil a la Universitat de 

Manresa. Aquest any se’ns demana dur a terme un Treball Final de Grau (TFG) i el que estic 

elaborant investiga les possibles relacions entre la creativitat i algunes variables familiars i de 

criança.   

En primer lloc, agrair-vos la vostra participació en el meu treball i donar-vos les gràcies per 

dedicar una mica del vostre temps a respondre la següent enquesta. Per altra banda, dir-vos que 

no hi ha respostes correctes ni incorrectes i animar-vos a respondre sense pors i amb sinceritat 

ja que això farà l’estudi més fiable i real. També vull aclarir que els resultats obtinguts seran 

utilitzats únicament per elaborar el projecte en qüestió i que seran totalment anònims.      

Trobareu dos documents diferents. El primer és una enquesta de 15 ítems que té com a objectiu 

principal recollir informació de caire més general. En aquest cas, hi ha un document per recollir 

les dades del progenitor A i un pel progenitor B. És important que les respostes estiguin 

enfocades al vostre fill/a que cursa P5, no a altres germans/es. I, el segon, és un test anomenat 

PCRI-M que consta de 78 ítems i recull algunes variables relacionades amb la criança  i/o 

pensaments i sentiments que s’experimenten com a pares/mares. En aquest cas, també veureu 

que hi ha dues còpies: un pel progenitor A i l’altre pel B, en cas que hi sigui. Us agrairia molt que 

retorneu aquests documents omplerts com a molt tard el dimarts dia 5 de febrer. No us 

espanteu, són qüestionaris amens i ràpids de fer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


