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Resum 

En la present recerca s’ha analitzat la relació entre la presència d’amics imaginaris i la 

creativitat, la personalitat creadora, la fantasia i les habilitats socials en infants de 4 a 6 

anys; sota quines condicions es donen els amics imaginares en els infants i com és 

aquesta vivència segons els pares. Actualment, hi ha recerques que apunten que a partir 

de la interacció amb companys imaginaris, els infants adquireixen habilitats socials i 

expandeixen el seu pensament creatiu (Hoff, 2005). No obstant això, hi ha pocs estudis 

que recolzin aquestes relacions i menys encara en l’àmbit nacional. 

En l’estudi van participar 46 infants d’EI4 i d’EI5. La creativitat es va avaluar als infants 

directament, a través la prova figurativa de Torrance (TTCT, Torrance, 1962). Per altra 

banda, familiars i docents van respondre les escales d’habilitats socials Preschool and 

Kindergarten Behavior Scale (PKBS, Merrell i Carney, 2002), de personalitat creadora 

l’Escala de conductes i trets de personalitat creadora (Garaigordobil i Barrueco, 2005)  i 

de fantasia Imaginative Play Activities Questionnaire (Bouldini, 1998) i Free Fantasy 

Questionnaire (Donfrancesco, 2019)).  

Els resultats evidencien que la relació entre les diferents variables, depèn de si hi ha 

coincidència d’informants. Les correlacions oscil·len entre r=0.07 i r=0.74 , destacar la 

relació que hi ha entre les variables personalitat creadora i habilitats socials, segons les 

famílies(r=0.6) i els docents(r=0.74). També destacar la relació que hi ha entre la 

creativitat i la personalitat creadora (r=0.44) i entre la creativitat i les habilitats socials 

segons els docents (r=0.49). 

Pel que fa a les dades recollides sobre amics imaginaris, indiquen que la presència 

d’amics imaginaris és d’un 45% durant l’educació infantil, acostumen a ser representats 

com a persones i de la mateixa edat que els infants, tot i que també en trobem d’altres 

característiques (animals, objectes, altres...) i edats, depèn de si ho comuniquen a la 

família. L’opinió dels familiars davant d’aquest fenomen és, en general, positiva (62%), 

mentre que la resta es posicionen en la neutralitat (38%). De totes les variables 

estudiades entre els infants que tenen amics imaginaris del qui no, només observem 

diferències estadísticament significatives entre les mitjanes de la variable personalitat 

creadora aconseguida a través de les respostes dels familiars ( =41,38, =33,96, 

t=2,58(p<0.05)). 

Paraules clau: amics imaginaris, fantasia, creativitat figurativa, personalitat creadora, 

habilitats socials, educació infantil. 
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Abstract 

The present research has analyzed the relationship between the presence of imaginary 

friends and creativity, creative personality, fantasy and social skills in infants from 4 to -

6 years old, under what conditions imaginary friends occur in infants and how this 

experience is according to their peers. In contrast to the first studies on imaginary friends, 

which were seen as a pathological manifestation, some current research suggests that 

from the interaction with imaginary peers, infants acquire social skills and expand their 

creative thinking. (Hoff, 2005). However, there have been few studies that have collected 

these relationships, and even fewer at the national level. 

Forty-six children in EI4 and EI5 participated in the study. Creativity was assessed by 

means of the Torrance figurative test (TTCT, Torrance, 1962) which was administered 

directly to the children. On the other hand, family members and teachers answered the 

scales of social skills (Preschool and Kindergarten Behavior Scale - PKBS (Merrell & 

Carney, 2002)), creative personality (Escala de conductes i trets de personalitat 

creadora (Garaigordobil i Barrueco, 2005)) and fantasy (Imaginative Play Activities 

Questionnaire (Bouldini, 1998) and Free Fantasy Questionnaire (Donfrancesco, 2019)).  

The results show that the relationship between the different variables depends on the 

coincidence of informants. The correlations oscillate between r=0.07 and r=0.74, 

highlighting the relationship between the variables creative personality and social skills, 

according to the families (r=0.6) and teachers (r=0.74). Also noteworthy is the 

relationship between creativity and creative personality according to family members 

(r=0.44) and between creativity and social skills according to teachers (r=0.49). 

Regarding the data collected on imaginary friends, they indicate that the presence of 

imaginary friends is 45% during infant education, they are usually represented as people 

and of the same age as the infants, although we also find them with other characteristics 

(animals, objects, others...) and ages, depending on whether they communicate them to 

the family. The opinion of the family members about this phenomenon is, in general, 

positive (62%), while the rest are neutral (38%). Of all the variables studied between the 

children who have imaginary friends and those who do not, we only observed statistically 

significant differences between the means of the creative personality variable obtained 

through the answers of the relatives ( =41.38, =33.96, t=2.58(p<0.05)). 

Key words: imaginary friends, fantasy, figurative creativity, creative personality, social 

skills, early childhood education. 
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INTRODUCCIÓ 

Segons Taylor et al., (2004) més d’un 65% d’infants tenen un company imaginari abans 

dels 7 anys, el concepte company imaginari, no només fa referència a amics imaginaris 

sinó que també es refereix a objectes personificats. Els infants poden imaginar 

situacions en les quals intervenen aquests objectes i atribuir-los qualitats humanes i 

tractar-los com a companys (Singer i Singer, 1990 citat per Moriguchi, 2018). 

Encara i ser un fet bastant comú, trobem pocs estudis fets a escala nacional sobre 

aquest aspecte, els amics imaginaris i/o els objectes personificats. Gran part de tests i 

escales que s’utilitzen en els estudis estan destinades a infants de 5 anys cap endavant, 

mentre que aquest fenomen sol situar-se entre els 2 i els 5 anys. (Taylor, 1999; citat per 

Benavides, 2007).   

La majoria d’estudis que trobem sobre aquest fenomen són provinents d’Amèrica i Àsia, 

destacant els estudis de Benavides (2007) i Hoff (2005), en els quals podem observar 

com s’ha estudiat sobre els amics imaginaris i els objectes personificats i la relació amb 

altres conceptes cognitius. Inicialment es pensava que la presència de companys 

imaginaris era deguda a carències afectives dels infants, i s’associava a infants els quals 

havien passat per situacions doloroses durant la seva infància. Més endavant, es va 

considerar l’opció d’una possible relació entre la manera de ser dels infants, les habilitats 

socials i la presència de companys imaginaris (Gleason, 2004).  

Els objectius del present treball és explorar la relació que hi ha entre el fet de tenir o no 

companys imaginaris i les habilitats socials, la creativitat, la personalitat creadora i la 

fantasia en infants de 4 a 6 anys, la relació entre aquestes variables i, a més, a més, es 

vol explorar quants nens i nenes en tenen, com es produeix aquest fenomen, si 

repercuteix o no el dia a dia i com ho viu la família. 

OBJECTIUS DE TREBALL  

- 1: Explorar les relacions existents entre la creativitat, les habilitats socials, la 

personalitat creadora i la fantasia en infants de 4-6 anys. 

- 2: Descobrir la incidència que hi ha d’amics imaginaris en infants de 4 a 6 anys, 

les situacions en les quals es produeixen i les característiques d’aquests. 

- 3: Saber si hi ha diferències significatives en els nivells de personalitat creativa, 

habilitats socials, creativitat figurativa i fantasia entre infants que tenen amics 

imaginaris i el que no en tenen. 
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MARC TEÒRIC 

La present recerca pretén explorar un fet per explicar el comportament humà, els 

companys imaginaris i els objectes personificats, relacionant aquest fet en la conducta 

dels éssers humans, la creativitat i les habilitats socials. A continuació es mostra, si el 

fet de tenir o no companys imaginaris i/o objectes personificats pot estar relacionat amb 

els nivells d’habilitats socials i creativitat dels infants. A més, dels aspectes més 

rellevants de la teoria i de la recerca en aquests conceptes, així com els instruments de 

mesura per a cada variable contemplada (habilitats socials, creativitat i personalitat 

creativa). 

Aproximacions teòriques al camp dels amics imaginaris 

Concepte d’amic imaginari 

Els amics imaginaris són personatges invisibles per a totes les persones menys per 

aquella que l’ha creat, l’infant, qui el veu com un ésser bastant realista i que creu en ell 

de manera natural. La seva presència fa que l’infant intercanviï paraules i mantingui 

converses amb aquest i també, col·labori en el joc i les decisions a prendre. Es coneix 

l’existència de diferents tipus d’amics imaginaris, ja que per una banda hi ha aquells que 

no podem veure, per tant, són invisibles i estan en la ment de l’infant, i per una altra 

banda, aquells que estan representats en un material, és a dir, que tenen una base real, 

com podria ser una joguina o un peluix. Aquests últims reben el nom d’objectes 

personificats (Cantis, 2004).   

Segons Svendsen, (1934, citat per Benavides, 2007) la definició més freqüent sobre els 

amics imaginaris és la següent: “Un personaje invisible, nombrado y referido en 

conversacions con otras persones, con el cual el niño juega directamente o por lo menos 

durante algunos meses, que tiene un aire de realidad para el niño, però no tiene 

aparentamente ninguna base objetiva.” (p.985).   

Concepte d’objecte personificat 

Els objectes personificats són objectes tangibles i existents, que no imaginaris 

(Taylor,1999). Actualment, hi ha autors que accepten que els companys imaginaris 

poden incloure objectes als quals els infants han atribuït característiques humanes i 

interactuen amb aquests en personificar-los. S’ha arribat al consens que els objectes 

són un medi perquè l’experiència amb els amics imaginaris sigui més autèntica 

(Motoshima, Shinohara, Todo i Moriguchi (2014); Taylor, (1999); Trionfi i Reese, (2009)). 
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Els infants que actuen amb objectes personificats o persones imaginàries no tenen un 

risc psicològic, ja que el fet de tenir amics imaginaris és un fenomen normal que sol 

ocórrer durant la infantesa (Jellesma i Hoffenaar,2013). Segons Taylor (1999, citat per 

Benavides, 2007), aquests personatges acostumen a aparèixer durant l’etapa 

preoperacional marcada per la representació i el simbolisme, que va dels 2 anys fins als 

7. La presència d’objectes personificats és molt comú durant les edats primerenques, 

sobretot en jocs de rol. Aquests, poden originar-se a partir d’objectes de transició, com 

una representació concreta d’una font externa de confort, amb el qual l’infant pot sentir-

se segur mentre tingui l’objecte al seu abast (Singer i Singer,1990). 

Concepte company imaginari 

Anteriorment se solia denominar amics imaginaris únicament aquells que eren invisibles 

i creats pels infants, aquest concepte s’ha ampliat a companys imaginaris, el qual 

engloba amics imaginaris i objectes personificats (Taylor,1999). 

Els amics imaginaris són coneguts pel cercle més proper a l’infant, familiars i persones 

que comparteixen el dia a dia. Mentre que els objectes personificats, són presents en 

contextos socials variats, ja que l’infant recorria a la seva companyia,  sovint són animals 

de peluix (Gleason, Sebanc i Hartup,2000). 

Segons Taylor (1999), tot i interactuar amb figures invisibles, els infants comprenen que 

aquests estan en el pla de la fantasia i no en la realitat, aquest pensament és compartit 

per Wellman et al. (2001), qui a través de la meta-anàlisi sobre la teoria de la ment 

mostra que, a partir dels 3 anys, els infants tenen la capacitat de distingir entre la realitat 

i la fantasia, i entre allò que és imaginari del que és invisible.  

D’altra banda, Taylor, Cartwright i Carlson (1993), han fet estudis en  els quals es 

contemplava la capacitat per distingir la fantasia i la realitat depenent de si els infants 

tenien o no amics imaginaris. Aquells que sí que tenien companys imaginaris eren més 

propensos a sostenir un objecte imaginari i de simular una acció, a més a més de 

participar en la fantasia de forma lliure durant el joc.  

Estudis de Tullos i Woolley (2009), apunten que els infants no són capaços de distingir 

entre els dos mons amb plenitud fins als 12 anys. Aquest aspecte el podem relacionar 

amb el concepte d’objectes personificats, ja que els infants d’aquestes edats tenen 

consciència de les característiques estan atribuint a un objecte i són conscients que són 

aparences enganyoses (Flavell, 1986). Tal com apunta Rakoczy et al. (2004), a partir 
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de 3 anys, també són capaços de distingir entre fer quelcom i simular quelcom, ja que 

són accions intencionades.  

Història i creació dels amics imaginaris  

Tal com diu Benavides (2007), es relacionava el fet de tenir amics amb experiències 

al·lucinatòries, ja que compartia moltes similituds: auditives, tàctils o visuals, que es 

caracteritzaven per l’absència d’un estímul objectiu. El fet d’establir una relació amb un 

personatge invisible, atribuir-li emocions i personalitat, són components que es poden 

relacionar i comparar amb esdeveniments al·lucinatoris, no obstant això, una diferència 

a destacar és el fet que l’infant té el control sobre els companys imaginaris, no són 

intrusius. El primer estudi sobre els amics imaginaris va donar-se a finals del segle XIX, 

els inicis se situen en mostres d’infants orfes o abandonats per les seves 

famílies.(Benavides,2007).  

Bender i Vogel (1941) afirmen: 

El compañero imaginario es un mecanismo psicológico utilizado por el niño para 

complementar las experiencias ambientales deficientes y las deficiencias 

emocionales, especialmente las relaciones insatisfactorias entre padres e hijos 

y las experiencias que privan o distorsionan la realidad. La creación de los 

compañeros en la fantasía es un mecanismo positivo y saludable que se utiliza 

durante un momento de necesidad, pero que se abandona inmediatamente 

cuando la necesidad ya no existe. La forma y el contenido de las fantasías son 

específicos en cada caso para los problemas del niño individual. (p.56) 

Piaget i Inhelder (1947, citat per Benavides 2007), es van basar en la dificultat dels 

infants en comprendre el món extern dels adults per interpretar la creació dels amics 

imaginaris, per aquest motiu creaven mons propis on podien interpretar allò que veien.  

Actualment, s’han fet diversos estudis Svendsen, (1934); Ames i Learned, (1946); 

Gleason, Sebanc y Hartup, 2000; Gleason, (2002); Taylor, (1999 citats per 

Benavides,2007), que corroboren la presència de companys imaginaris en infants 

d’entre 36 mesos fins a 6 anys i en tots ells els resultats apunten a una visió molt més 

positiva d'aquest fenomen, a diferència de la percepció que es tenia en el segle XIX, 

quan es van fer els primers estudis. 
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Relació entre els amics imaginaris, la creativitat i les habilitats socials 

Segons Donfrancesco et al. (2019), el fet de tenir amics imaginaris està relacionat amb 

la fantasia dels infants, un bon desenvolupament en els adolescents i la creativitat durant 

l’edat adulta. Aquesta fantasia permet als infants crear personatges i mons fantàstics 

que acostumen a aparèixer amb la maduresa. Segons Somers i Yawkey (1984, citats 

per Hoff, 2005), el fet de tenir amics imaginaris suposa una connexió amb el creixement 

creatiu respecte l’elaboració de les característiques i rols que els hi atorguen als 

personatges creats. També afirmen que a partir d’aquesta interacció amb els amics 

imaginaris, els infants practiquen i expandeixen el seu pensament creatiu; descobrint 

oportunitats, explorant materials i utilitzant-los de diverses maneres segons el joc.  

Tot i que els estudis s’inicien des d’una perspectiva molt patològica, algunes dades 

actuals Votrovsky, (1895); Ames i Learned, (1946); Svendson, (1934 citat per 

Benavides, 2007), demostren que a partir de la interacció amb companys imaginaris, els 

infants practiquen i expandeixen el seu pensament creatiu, ja que promou l’originalitat 

de les idees (Hoff, 2005). En aquests estudis, s’arriba a la conclusió que els infants els 

quals tenen companys imaginaris tenen nivells més alts de creativitat. Hoff (2005), 

defineix la creativitat com d’una acció productiva i generativa que permet als infants 

experimentar amb la realitat, vivint-ho en primera persona.  

Altres coneixements derivats de la investigació relacionen la personalitat sociable dels 

infants amb el fet de tenir o no companys imaginaris. Al contrari d’allò que es pensava 

des d’un inici, els infants tenen habilitats socials molt desenvolupades i això els hi permet 

establir relacions amb iguals, sense la necessitat de crear-los per cobrir carències 

afectives ni relacionar-los amb patologies. En els estudis s’ha demostrat que el fet de 

tenir companys imaginaris es pot relacionar amb característiques positives en el marc 

social i intel·lectual Benavides (2007). 

Des de la dècada els 70 s’han fet estudis relacionats amb les habilitats socials i la 

presència de companys imaginaris, un d’aquests estudis és el de Manosevitz, Prentice 

i Wilson (1973), destaquen la capacitat dels infants en interactuar amb els adults i el fet 

de tenir companys imaginaris per cobrir carències socials, buscant reduir la solitud. 

Aquest estudi es va realitzar amb una mostra de 222 infants de 4 anys i utilitzant un 

qüestionari electrònic respost per les famílies com a instrument, el qual va ser dissenyat 

per obtenir dades demogràfiques i sobre la presència d’un company imaginari en 

l’actualitat o en un passat, tenint en compte: l’estructura familiar, les activitats lúdiques i 

les característiques dels companys imaginaris.  
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Gleason (2004) va realitzar un estudi en el qual es va comparar les habilitats socials 

d’infants que tenien amics imaginaris dels quals no. D’entre un total de 88 nens i nenes 

d’edat preescolar; 11 tenien companys invisibles, 16 tenien objectes personificats i 65 

no tenien cap company imaginari. Els tres grups es van comparar amb nominacions 

positives i negatives, preferències socials, impacte social i nombre total d’amics 

recíprocs. Donada la correlació positiva entre el joc simulat i la competència social, es 

va utilitzar la predisposició fantàstica com a covariable. Els grups no diferien en el 

nombre de nominacions positives per part dels companys, el nombre total d’amics 

recíprocs o les puntuacions de preferències socials. No obstant això, en comparació 

amb els seus companys, els infants amb companys imaginaris, sobretot en la creació 

d’objectes personificats, obtenien puntuacions més elevades.  

Gleason (2017) afirma:  

Although social play is common to many species, humans are unique in their 

ability to extract some of the benefits of social play through imagination. For 

example, in play with imaginary companions (ICs), children often practice skills 

that might be useful for later adaptive social, relational, and emotional functioning 

( p. 1). 

Aproximacions teòriques al camp de la creativitat  

Concepte de creativitat 

La creativitat és un fenomen humà de gran complexitat (de la Torre, 1989, 2003). És la 

capacitat de produir quelcom nou, ja sigui un producte, una tècnica, una manera de 

plantejar la vida... (Gervilla,1980). La creativitat està associada a l’originalitat, la novetat, 

la transformació, les associacions enginyoses, la riquesa de solucions envers els 

problemes, poder de fantasia capaç de transcendir a la realitat, capacitat de 

desestructurar mentalment la realitat i reestructurar-la en maneres diferents i originals... 

(Rodríguez,1985).  

Segons Rodríguez (2011), la creativitat fa referència a la capacitat que tenen les 

persones per produir idees originals i que, a partir d’aquestes, originar materials nous 

tenint en compte el context social en el qual tenen lloc aquestes.  

Torrance (1969, citat per Arteaga, 2008) defineix la creativitat com: “el proceso de 

brecha de sensibilidad o carencia de elementos perturbantes, que forman ideas o 

hipótesis referentes a ellos, que ponen a prueba estas hipótesis y que comunican los 

resultados, modificando y posiblemente volviendo a poner a prueba las hipótesis” (p. 
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31). (Torrance, 1974, citat Soto, Fernánez, Sáinz i Almeida, 2015) les persones creatives 

saben identificar les dificultat de les situacions, buscar solucions on altres no les troben, 

fer conjectures, formular hipòtesis, provar-les, modificar-les i compartir els resultats. 

El camp de la creativitat sorgeix, en gran mesura com el resultat dels esforços de 

Guilford (1950) i Torrance (1962, 1974). Guilford i Torrance, coincidien en molts 

aspectes sobre la naturalesa de la creativitat i la manera de mesurar-la. Els dos eren 

teòrics de la psicometria i concebien i intentaven mesurar la creativitat des d’un punt de 

vista psicomètric, concentrant-se en el pensament divergent i ideant proves que 

reforçaven aquest pensament. (Stenberg, 2006)  

El pensament divergent no és el mateix que el pensament creatiu, el pensament 

divergent acostuma a donar peu a l’originalitat, característica central de la creativitat. 

Tanmateix, algú pot obtenir bons resultats en una prova de pensament divergent i no 

actuar de manera creativa. Aquest és fàcil de contrastar amb el pensament convergent, 

que acostuma a conduir les idees i les solucions convencionals i correctes, en lloc 

d’aquelles que són originals. (Runco i Alkar, 2012) 

Mesura de la creativitat 

Segons Oester (1975, citat per Pérez, 2005), durant molt de temps l’avaluació de la 

creativitat s’ha considerat una tasca molt complexa, a causa del seu caràcter 

imprevisible i de l’aparició incontrolable, fent que les aproximacions a la mesura siguin 

molt diverses.  

Stenberg (1988 citat per Álvarez), defineix els passos que actuen el procés creatiu: 

1. El reconeixement de l’existència d’un problema, des d’una nova mirada, 

plantejant-se noves qüestions. 

2. Definició del problema, tan important és solucionar-los com saber-lo formular, ja 

que una descripció correcta i un bon diagnòstic porten directament a la solució. 

3. Formulació d’una estratègia i una representació mental.   

Per poder identificar i mesurar les capacitats que intervenen en el procés creatiu, és 

necessari comprendre la naturalesa del procés creatiu; en primer lloc, existeix la 

detecció d’una necessitat o d’un problema. A continuació, segueix un període de 

preparació acompanyat de la lectura, la discussió, l’exploració i la formulació de moltes 

solucions possibles, i després, l’anàlisi crític d’aquestes solucions en cerca d’avantatges 

i desavantatges. Per últim, s’experimenta per avaluar la solució més prometedora i 

millorar-la. (Torrance, 1962) 
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(Guilford, 1967), entenia la creativitat com la conseqüència de quatre factors: fluïdesa 

(nombre d’idees), flexibilitat respecte a la varietat de les perspectives representades en 

les idees, originalitat (anar més enllà de les idees que estan comunament acceptades) i 

elaboració de les idees, tenint en compte els detalls. Aquests factors, destacats 

posteriorment per Torrance (1977, citat per Arteaga, 2008) han dominat l’enfocament 

psicomètric de la creativitat.  

Unes de les proves que han dominat i dominen el panorama són les proves de 

pensament creatiu. El Torrance Test of Creative Thinking, TTCT (Torrance, 1962). 

Concepte de personalitat creadora i diferència amb la creativitat 

La personalitat creadora és aquella que diferencia a un individu per la qualitat i 

l’originalitat fora del comú de les seves aportacions a la ciència, a l’art, a la política, etc. 

(Ausbel,1963 citat per  Esquívias,2004).  

S’ha de diferenciar entre el concepte de personalitat creadora, que fa referència a la 

persona que ha demostrat ser creativa a través de la realització de productes o 

realitzacions de valor, de personalitat creativa, que es refereix a la persona que té un alt 

potencial creatiu, però que encara no ha estat desenvolupat plenament (Garaigordobil i 

Pérez, 2005).  

La personalitat creadora és considerada una estratègia didàctica per al 

desenvolupament del principi creatiu que permet establir premisses per a la construcció 

d’una educació que té com a objectiu fomentar la creativitat. El disseny i la base 

orientadora de les accions d’exploració, reflexió guiada i creació, permeten apuntar el 

desenvolupament de la configuració de les habilitats cognitives i les característiques de 

l’esfera afectiva-motivacional necessària per fomentar la capacitat creativa 

(Kilmenko,2008). 

Segons Rodríguez i Mantilla (2013), des de l’enfocament social de Csikszentmihalyi, 

aquest no atribueix una qualitat fixa a la personalitat creadora, sinó que la situa com un 

paràmetre de la creativitat. La característica essencial de la personalitat de l’individu 

creatiu és la preferència de la complexitat. (Álvarez, 2010, citat per Rodríguez i Mantilla, 

2013).  



Assignatura: Treball de Final de Grau 
Tutora: Meritxell Cano 
Alumna: Marta González 
Curs 2020-2021 
 

 
 

Aproximacions teòriques al camp de les habilitats socials  

Concepte d’habilitats socials 

Actualment no hi ha una definició ni una teoria general acceptades per definir les 

habilitats socials (HHSS), per aquest motiu, també és molt difícil avaluar-les, sobretot 

pel que fa a l’avaluació i l’entrenament d’aquestes. (Caballo, 1993) 

Les habilitats socials han sigut objecte de creixent d’interès durant els últims anys en 

psicologia social, clínica i educativa, no obstant això, tant la seva avaluació com la 

intervenció psicològica per a la seva millora topen amb les categories divergents 

d’aquestes. (Eceiza, Arrieta i Goñi, 2008) 

Podem trobar múltiples definicions d’habilitats socials, però tot i això, no n’hi ha una que 

englobi tots els pensaments dels psicòlegs. Autors com Meichenbaum, Butler i Grudson 

(1981 citats per Betina i Contini, 2011) conclouen que és impossible desenvolupar una 

definició consistent, el fet que una persona tingui més o menys habilitats socials 

dependrà, parcialment, del context en el qual es trobi. Aquestes capacitats i patrons 

variaran en funció de les cultures, fins i tot dins d’una mateixa cultura, ja que segons 

Caballo (1993), hi haurà factors com l’edat, el sexe i l’educació que influenciaran dins 

d’una mateixa cultura.  

Les habilitats socials es consideren comportaments específics que permeten a l’individu 

manifestar de manera adequada sentiments, actituds, desitjos.. respectant les 

conductes dels altres, afavorint la resolució de problemes i prevenint-los Caballo (2005 

citat per Reyna i Brussino, 2009). Quan es parla d’habilitats socials, es fa referència a 

diversos tipus de conductes que s’exterioritzen en la relació amb altres persones, 

mitjançant les quals s’expressen sentiments, actituds, desigs, opinions i drets, d’una 

manera adequada a la situació, fent valdre els mateixos drets i respectant els dels altres. 

(Garaigordobil, 2014). 

Segons Bisquerra i Pérez (2007), hi ha un conjunt de coneixements, destreses i aptituds 

que permeten desenvolupar les habilitats socials: Dominar les habilitats socials bàsiques 

(escoltar, saludar, acomiadar-se, donar les gràcies, demanar disculpes, etc.), mostrar i 

tenir respecte pels altres, practicar la comunicació receptiva i expressiva, compartir 

emocions, tenir un comportament prosocial i de cooperació, l’assertivitat, la prevenció i 

la solució de conflictes i la capacitat de gestionar situacions emocionals. 
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Avaluació de les habilitats socials 

Són tres les eines de mesura que s’utilitzen per avaluar les habilitats socials. Per una 

part, l’observació conductual, una observació directa de l’analitzador cap a l’infant, pot 

ser a partir de l’observació natural o l’observació en situacions artificials. Per una altra 

part els informes a altres persones, aquestes valoracions solen ser contestades per 

persones properes als infants, com seria el cas del docent o dels familiars, i per últim, 

les mesures d’autoinforme, en aquest cas són els infants qui perceben i informen sobre 

el seu comportament social, per tal de fer-ho s’utilitzen escales, qüestionaris i inventaris. 

(Carrillo, 2015) 

Entre les tècniques d’avaluació del comportament social, predominen els qüestionaris, 

aquests permeten avaluar directament al subjecte o bé, que aquest sigui avaluat per 

tercers. En el cas d’estudis com el present, s’utilitzen qüestionaris els quals són 

contestats per tercers, familiars o docents.(Reyna i Brussino, 2009). 

Repercussió de les habilitats socials 

A partir de molts estudis s’ha demostrat la connexió entre les habilitats socials i la salut 

física i mental, considerant les habilitats socials com un factor protector, com un 

indicador del desenvolupament saludable, a més de predir el rendiment acadèmic. 

Ajuden a reduir comportaments problemàtics dins de les aules i contribueixen en 

l’autoestima, l’empatia i la resolució de problemes interpersonals. S’han augmentat el 

nombre d’intervencions per promoure la competència social en infants i adolescents en 

contexts educatius. (Garaigordobil, 2001 citat per Garaigordobil, 2014). 

“Cuanto mayores sean nuestras habilidades sociales y cuanto mayor sea la coherencia 

de nuestros comportamientos con lo que pensamos y sentimos, y con los valores que 

defendemos, mejor será la evaluación externa que recibiremos en cuanto a nuestra 

competencia social.” (Aprecida i Del Prette, 2001) 

 

Relació entre creativitat i habilitats socials 

Segons Woolfolk (1996), el model d’intel·ligència de Guilford amplia el concepte de la 

naturalesa d’intel·ligència afegint factors com el judici social, l’avaluació de la conducta 

dels altres i la creativitat, ja que segons mostra, estan relacionades entre elles. 

(Getzels i Csikszentmihalyi, 1976 citats per Mantilla i Rodríguez, 2013) van elaborar un 

model del qual extreuen la idea que la característica principal de les persones creadores 

és la resolució de problemes. Mentre que la característica més important de la solució 
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creativa de problemes no és la capacitat per plantejar múltiples solucions. D’aquesta 

manera, moltes demandes socials poden activar processos associats a la creativitat.  

La solució creativa en la vida social s’origina a partir de sentir que hi ha un repte en 

l’entorn que necessita resoldre’s; cal identificar-lo o formular el sentiment com un 

problema i després, realitzar i dissenyar mètodes per poder solucionar-lo. (Getzels i 

Csikszentmihalyi, 1976 citats per Mantilla i Rodríguez, 2013). 

S’integren noves visions sobre la manera de promoure la creativitat dins d’una cultura, 

estem habituats a pensar que la creativitat comença i acaba en la persona, és fàcil obviar 

el fet que el major desencadenant de la creativitat pot procedir dels canvis que es 

realitzen en l’entorn. (Csikszentmihalyi, 1998 citat per Mantilla i Rodríguez, 2013).  

Gardner (1993, citat per Woolfolk , 1996) defineix a l’individu creatiu com "una persona 

que por lo regular resuelve problemas, genera productos o define nuevas preguntas en 

un dominio de una manera que al principio se considera novedosa pero que al final es 

aceptada por un determinado entorno cultural" (p. 35)  

METODOLOGIA 

Per tal d’assolir els objectius plantejats s’ha optat per utilitzar una metodologia 

quantitativa, amb aquesta es contempla la mesura de la personalitat creativa, les 

habilitats socials i la creativitat dels infants. Per fer-ho es va comptar amb la participació 

d’aquests, dels professionals de l’educació i dels familiars, aquests últims ho van fer a 

partir de bateries de percepció, mentre que els infants van resoldre un test. 

Mostra 

Van participar en l'estudi un total de 46 infants provinents de 2 centre educatius (34 del 

primer i 12 del segon) de 4-6 anys, entre els quals hi havia 29 nens i  17 nenes d’entre 

4 i 6 anys.  

A més es va comptar amb la participació dels/les tutors/es de l’aula i una mestra de 

suport, en total, 7 professionals de l’educació i dels familiars dels infants, concretament 

2 pares i 44 mares. 

La mostra va provenir de dos centres educatius, un, situat en un poble de la comarca 

del Baix Penedès, Llorenç del Penedès. Es defineixen com una escola catalana, pública, 

inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat on la visió del docent és la de persona que 

acompanya a les famílies en el procés educatiu dels seus fills i als infants en el procés 

d’aprenentatge i d’evolució madurativa. La visió de l’escola a la d’un espai que ha de 
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proporcionar eines perquè l’alumnat vagi adquirint les diferents competències que el 

duguin a aprendre a ser i actuar de manera autònoma, pensar i comunicar, descobrir i 

tenir iniciativa, conviure i habitar el món. 

També es va comptar amb la participació d’un centre que està situat en la ciutat de 

Manresa, comarca del Bages. Es defineixen com una escola respectuosa amb els 

infants, acollidora, amb capacitat d’empatitzar, coherent, autocrítica i curosa. La visió de 

l’escola com un espai en el qual s’ha d’oferir una educació integral que ajudi als nostres 

infants a esdevenir persones autònomes, crítiques i compromeses, que puguin participar 

de forma activa en el seu entorn i en la societat en general mitjançant dinàmiques de 

treball cooperatiu i globalitzat, que promoguin el fet d’aprendre a pensar, a decidir i a 

actuar en coherència, donant molta importància a l’adquisició d’una sèrie de 

procediments i hàbits implícits en el fet d’aprendre a aprendre. 

Es van escollir aquests centres perquè consten de tres línies d’infants de 4-6 anys, tot i 

que els tests escollits requereixen l’edat mínima de 5 anys, van participar tots, 

independentment de l’edat. 

Instruments 

Dins dels instruments seleccionats per a realitzar l’estudi es distingeixen aquells que van 

ser contestats pels nens i les nenes i els que ho van ser pels adults, familiars i docents. 

Torrance Test of Creative Thinking bateria figurativa, TCTT. (Torrance, 1962) (Annex 1) 

L’instrument TCTT (1962), avalua el nivell de creativitat mitjançant dibuixos, valorant els 

components d’originalitat, fluïdesa, flexibilitat i elaboració.  

Està format per tres jocs: compondre un dibuix, acabar un dibuix i compondre diferents 

realitzacions fent ús de línies paral·leles.  

Cada un d’aquests jocs s’avaluen els components que s’han esmentat anteriorment, per 

fer-ho es té en compte el nombre de dibuixos que ha efectuat l’infant, les eines 

utilitzades, els títols dels dibuixos i l’elaboració d’aquests. Per complementar i ajustar 

l’avaluació a uns criteris en concret, es fa un seguiment del manual d’instruccions 

corresponent, en el qual s’associa una puntuació a cada resposta. 

 

 



Assignatura: Treball de Final de Grau 
Tutora: Meritxell Cano 
Alumna: Marta González 
Curs 2020-2021 
 

 
 

Bateries de percepció passades als docents i als familiars 

Per aprofundir en major mesura en els companys imaginaris, la creativitat i les habilitats 

socials dels infants es va demanar als docents i familiars que estimessin el nivell dels 

alumnes en aquestes variables. Per fer-ho es va recórrer a tres instruments: la bateria 

d’habilitats socials, la bateria de personalitat creadora i la bateria de fantasia. 

Qüestionari sobre amics imaginaris (Annex 2) 

El qüestionari sobre amics imaginaris va ser dissenyat a partir de dues bateries, 

Imaginative Play Activities Questionnaire (Bouldini, 1998) (Annex 2.2) i Free Fantasy 

Questionnaire (FFQ) (Donfrancesco, 2019) (Annex 2.3), de les quals es va fer una 

adaptació per a donar com a resultat un nou qüestionari (Annex 2.1).  

El test consta de 13 ítems, amb els quals es recull informació general sobre l’infant, 

moments de fantasia que aquest pot experimentar i informació sobre la presència d’un 

amic imaginari. Aquests ítems es plantegen en una escala linkert de 0 (mai) a 5 

(sempre), on els participants han de fer una estimació sobre les conductes que té l’infant, 

també consta d’una  pregunta oberta destinada a l’opinió i informant de l’experiència que 

tenen les persones qui estan contestant el qüestionari sobre la presència dels amics 

imaginaris. 

EPC. Escala de conductes i trets de personalitat creadora. (Caraigordobil i Berrueco, 

2005) (Annex, 3)  

L’escala de Personalitat Creadora (Caraigordobil i Berrueco, 2005), avalua la creativitat 

explorant conductes i trets de la personalitat creadora, plantejats en una escala 

d’estimació amb la qual s’avalua si la conducta o el tret es poden aplicar a aquella 

persona mitjançant una escala tipus Linkert 0 (mai) a 5 (sempre). Es proposa una versió 

d’autoavaluació i una d’heteroavaluació per a familiars i docents, en aquest estudi s’ha 

optat per la segona opció. En aquesta opció es sol·licita als familiars i docents que 

després de la lectura de les frases, indiquin en quina mesura poden aplicar els 

continguts d’aquestes en els infants. L’escala consta de 15 ítems, per aquest estudi s’ha 

fet una traducció al català de la prova. 

Escala d’habilitats socials en infants de 4-6 anys (Annex 4) 

L’escala d’habilitats socials està composta d’un total de 31 ítems, que s’han extret de 

l’escala  Preschool and Kindergarten Behavior Scale – PKBS (Merrell, i Carney 2002) 

(Annex 4.2, traduïda al català. L’avaluació es fa a través d’una escala tipus Likert que 

oscil·la entre 0 (mai) i 5 (sempre), les puntuacions més altes són el resultat d’un millor 
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desenvolupament d’aquestes, mentre que una puntuació baixa reflecteix l’absència de 

conductes inadaptades. 

L’objectiu de l’escala és desenvolupar un instrument psicomètricament vàlid per a 

l’avaluació de les habilitats socials i els problemes de comportament dels infants d’entre 

3 a 6 anys. En aquest cas el comportament dels infants és avaluat per docents i familiars. 

Procediment 

Els tests es van començar a passar als infants a inicis del mes de març de 2021, per tal 

de fer-ho es va distribuir la recollida de dades en tres sessions al llarg de la mateixa 

setmana durant els mateixos horaris, al matí. Es va passar de forma col·lectiva a l’aula 

habitual dels nens i de les nenes. Per igualar al màxim les condicions sempre es feia 

durant la mateixa franja horària: de 9.15 h. a 11:30 h, els grups es quedaven en les 

seves aules ordinàries mentre l’examinador era qui es desplaçava en finalitzar la prova, 

ja que es va realitzar la prova una darrera l’altre. El procediment era el mateix en les sis 

aules, s’iniciava la prova amb una presentació d’aquesta seguint el manual 

d’instruccions (Vegeu Annex 1.2) i es cronometrava el temps (10 minuts), després 

d’aquest temps s’ajudava als infants a posar títols als seus dibuixos, en el cas que 

necessitessin ajuda. Durant la prova, es va tenir en compte el clima de l’aula, fomentant 

un clima de confiança amb l’infant on aquest pugues concentrar-se en executar la tasca, 

per tal que el resultat sigues el més creatiu i original possible.. 

Des de les direccions dels centres es van proporcionar els enllaços als familiars per 

accedir als tests i se’ls hi va donar un codi corresponent a cada infant, per tal de mantenir 

als nens i a les nenes en l’anonimat. Les enquestes es van fer, en gran part, via 

electrònica, però a causa de problemes amb el programa, les enquestes contestades 

per un dels dos centres van ser a paper. 
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RESULTATS, ANÀLISI I DISCUSSIÓ 

La presentació dels resultats, l’anàlisi i la discussió seguirà el mateix ordre que els 

objectius de la present recerca. 

Objectiu 1: “1: Explorar la relació existent entre la creativitat, les habilitats socials, 

la personalitat creadora i la fantasia en infants de 5-6 anys. 

Per tal d’obtenir la relació existent entre les diferents variables; la creativitat, les habilitats 

socials, la personalitat creadora i la fantasia, s’ha utilitzat l’estadístic de r de Pearson. 

(Vegeu Taula 1). En aquesta taula es poden observar les caselles de diferents intensitats 

de color segons el grau de correlació existent entre les variables seleccionades. 

 

Taula 1. R Pearson dades totals.  

 Total tests 
Torrance 

Personalitat 
creadora 
famílies 

Personalitat 
creadora 
docents 

HS famílies HS docents Fantasia 
famílies 

Fantasia 
docents 

Total tests 
Torrance 

 

       

Personalitat 
creadora 
famílies 

r=0,16 
 

      

Personalitat 
creadora 
docents 

r=0,49 
 

r=0,24 
 

     

HS famílies 
 
 

r=0,17 
 

r=0,6 
 

r=0,31 
 

    

HS docents 
 
 

r=0,44 
 

r=0,18 
 

r=0,74 
 

r=0,37 
 

  
 

 

Fantasia 
famílies 

 

r=-0,07 
 

r=0,12 
 

r=0,09 
 

r=0,15 
 

r=0,08 
 

  

Fantasia 
docents 

 

r=0,07 
 

r=0,09 
 

r=0,31 
 

r=0,07 
 

r=0,22 
 

r=0,12 
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Les correlacions més altes es troben entre les habilitats socials i la personalitat creadora, 

però només en el cas que hi hagi coincidència entre els informats. És a dir els familiars 

que tendeixen a veure els seus fills amb més habilitats socials, també els atribueixen 

majors característiques vinculades a la personalitat creadora. En la taula podem 

observar que la relació que hi ha entre la personalitat creadora i les habilitats socials 

segons les famílies és molt alta (r=0.6) i respecte als mestres veiem que obtenim uns 

resultats similars (r=0.74), en aquest cas també signficatius. D’altra banda, els docents 

que atribueixen majors característiques vinculades a la personalitat creadora també ho 

fan en habilitats socials (Vegeu gràfics 1 i 2). 

Per una altra banda, també destacar la relació que hi ha entre la creativitat Torrance i la 

personalitat creadora (r=0.49) i les habilitats socials (r=0.44) segons els docents (Vegeu 

gràfics 3 i 4).  
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Gràfic 1. Relació entre les habilitats socials i l'escala de personalitat 
creadora segons els familiars. 

Gràfic 2. Relació entre les habilitats socials i l'escala de personalitat 
creadora segons els docents. 

Gràfic 3. Relació entre la creativitat i l'escala de personalitat creadora 
segons els docents. 

Gràfic 4. Relació entre la creativitat i les habilitats socials segons els 
docents. 
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Aquestes dades concorden amb teories com la de Woolfolk (1996) qui afirma que 

existeix a una relació entre la creativitat i les habilitats socials. L’explicació a aquesta 

relació l’associa al fet que quan augmenta la comunicació amb els altres, sorgeix la 

flexibilitat i la fluïdesa cognitiva; components que es tenen en compte per avaluar la 

creativitat i que s’ha tingut present en aquest estudi en el test de Torrance. Per tant, els 

resultats obtinguts en el present estudi i la teoria segons aquest autor, apunten que les 

habilitats socials i la creativitat tindrien relació.  

Pel que fa a la relació entre la creativitat i la personalitat creadora, els autors Rodríguez 

i Mantilla (2013), afirmen que la característica principal de les persones creadores és la 

resolució de problemes i que hi ha moltes demandes socials que activen processos 

associats amb la creativitat, ja que s’ha d’identificar la situació, analitzar-la i buscar la 

solució que s’adeqüi a la situació. També podem comparar els resultats amb els estudis 

de Benavides (2007) i Manosevitz, Prentice i Wilson, (1973), on s’ha demostrat que el 

fet de tenir companys imaginaris es pot relacionar amb característiques positives en el 

marc social i intel·lectual. 

Els resultats de les correlacions evidencien que existeixen importants discrepàncies en 

aquestes en funció de quin és l'informant que opina sobre l'infant. Tanmateix, aquests 

resultats són coherents amb la comparació de mitjanes entre els resultats dels pares i 

de les  mestres. Concretament, la prova T d'Student de comparació de mitjanes indica 

que els pares puntuen més favorablement als infants si els comparem amb les mestres 

en les tres variables estudiades: personalitat creadora, habilitats socials i fantasia 

(Vegeu Taula 2). 

 Mitjana 

pares  

Mitjana 

mestres  

T Student (p< 0.05)  

Personalitat 

creadora  

37,35 

 

32,30 

 

T= 2,67; p<0.05 

 

Habilitats 

socials 

85,91 

 

79,96 

 

T= 1,97; p<0.05 

 

Fantasia 13,41 

 

9,63 

 

T= 3,33; p<0.05 

 

Taula 2. Comparació entre les dades dels familiars i les dels docents. 
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Objectiu 2: “2: Descobrir la incidència que hi ha d’amics imaginaris en infants de 

4 a 6 anys, les situacions en les quals es produeixen i les característiques 

d’aquests.” 

 

 

 

Gràfic 6.  
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Gràfic 7.  

 

 

 

Gràfic 8.  
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Gràfic 9. 

En els resultats s’observa que la incidència d’amics imaginaris és de gairebé la meitat, 

concretament hi ha un 45% d’infants que tenen amics imaginaris (Vegeu Gràfic 5) i la 

gran majoria d’infants (86%), acostumen a tenir-ne només un (Vegeu Gràfic 7). Els 

resultats indiquen, igual que en estudis anteriors de Taylor et al., (2004) que més d’un 

65% d’infants tenen un company imaginari abans dels 7 anys.  

Aquesta aparició se situa entre els 2 i 5 anys, s’ha pogut observar que la gran part (60%) 

de les relacions entre infants i amics imaginaris s’inicien en la franja dels 3-4 (Vegeu 

Gràfic 6). A partir dels estudis de (Taylor, 1999, citat per Benavides, 2007), es pot 

corroborar que durant l’etapa preoperacional apareixen aquests personatges, l’etapa 

compren dels 2 anys fins als 7. En l’estudi, hem pogut recollir dades que ens situen als 

infants dins d’aquesta franja. Autors com Svendsen, (1934); Ames i Learned, (1946); 

Gleason, Sebanc i Hartup, 2000; Gleason, (2002); Taylor, (1999 citats per 

Benavides,2007), han fet estudis que corroboren la presència de companys imaginaris 

en infants d’entre 36 mesos fins a 6 anys i en tots ells els resultats apunten a una visió 

molt més positiva d'aquest fenomen. 

Pel que fa a les característiques de l’amic imaginari, aquest sol ser representat per 

l’infant com una persona en un 45% dels casos, tot i que hi ha infants que el veuen com 

un animal, objectes i altres(Vegeu Gràfic 8). En el cas d’aquests nens i nenes que el seu 

amic imaginari és una persona, l’edat d’aquest sol ser la mateixa que l’infant amb un 

24%, tot i això, destacar que en moltes ocasions les persones que conviuen amb l’infant 

no tenen constància de l’edat de l’amic imaginari (Vegeu Gràfic 9). Aquests resultats 

24%

5%

5%
66%

Edat que tenen els amics imaginaris dels 
infants segons la informació proporcionada 

pels pares 

Mateixa edat Més grans Més petits No es coneix l'edat

Mostra (n=21) 
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concorden amb la teoria de Cantis (2004), qui afirma que hi ha diferents tipus d’amics 

imaginaris. 

 

Gràfic 10. 

Tots els familiars que han respost, consideren que el fet de tenir amics imaginaris no és 

nociu per als seus fills/es, un 38% d’ells consideren que no és nociu ni positiu i la resta, 

un 62%, creuen que és positiu (Vegeu gràfic 10). Els pares i les mares, comunicació 

personal (20 d’abril de 2021), afirmen que els ajuda a fomentar la creativitat i la 

imaginació, els fa sentir segurs i protegits; també els ajuda a plantejar-se i recrear 

situacions quotidianes amb les quals es poden trobar algun dia i afrontar-les. A més a 

més, els ajuda a entendre comportaments d’altres persones, fomentant així l’empatia i 

la resolució de problemes, tal com adquirir eines d’expressió i comunicació que els 

ajuden en la vida real, en el seu dia a dia. Veuen aquest fenomen com un procés evolutiu 

pel qual poden passar o no els infants i que forma part del desenvolupament de la seva 

imaginació.  

Comunicació personal (3 de març de 2021) 

Le ayuda a recrear situaciones en las cuales se encuentra o se puede encontrar, 

de esa manera es capaz de practicar y entender comportamientos propios y 

ajenos, es bueno para crear empatía, aprender a "negociar" en situaciones de 

conflicto, también le ayuda a expresar lo que piensa y siente de una manera más 

clara. Creo que hay un sinfín de cosas positivas, sí.  

Actualment, es troben estudis que corroboren els pensaments que tenen els pares i les 

mares sobre el fet de tenir un amic imaginari, segons Somers i Yawkey (1984, citats per 
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Hoff, 2005), afirmen que partir d’aquesta interacció amb els amics imaginaris, els infants 

practiquen i expandeixen el seu pensament creatiu; descobrint oportunitats, explorant 

materials i utilitzant-los de diverses maneres segons el joc. Per una altra banda, 

Donfrancesco et al. (2019), també dona suport a aquestes opinions, aportant que el fet 

de tenir amics imaginaris està relacionat amb la fantasia dels infants, un bon 

desenvolupament en els adolescents i la creativitat durant l’edat adulta. 

Objectiu 3: “4: Saber si hi ha diferències significatives en els nivells de personalitat 

creativa, habilitats socials, creativitat figurativa i fantasia entre infants que tenen 

amics imaginaris i el que no en tenen.” 

 Infants amb 
amics imaginaris 

( ) 

Infants sense 
amics imaginaris 

( ) 

F Fisher T Student 
 

 

Torrance 61,1 67,44 
 

F=0,66 (p>0.05) 
 

t=-0,49 (p>0.05) 
 

Personalitat 
creadora docents 

32,81 
 

31,88 
 

F=1,20(p>0.05) 
 

t=0,31(p>0.05) 
 

Personalitat 
creadora familiars 

41,38 
 

33,96 
 

F=0,30(p<0.05) 
 

t=2,58(p<0.05) 
 

Habilitats socials 
docents 

80,81 
 

79,24 
 

F=1,10(p>0.05) 
 

t=0,28(p>0.05) 
 

Habilitats socials 
familiars 

89,90 
 

82,56 
 

F=0,39(p<0.05) 
 

t=1,47(p>0.05) 
 

Fantasia docents 9,14 
 

10,04 
 

F=1,31(p>0.05) 
 

t=-0,49(p>0.05) 
 

Fantasia familiars 14,34 
 

12,64 
 

F=0,86(p>0.05) 
 

t=1,04(p>0.05) 
 

Taula 3. Recull de mitjanes diferenciant d'infants amb amics imaginaris dels que no en tenen. 

Tal com es pot veure en la taula 3 i en el gràfic 7, en mitjana, els infants amb amics 

imaginaris superen als que no en tenen en personalitat creadora i en habilitats socials, 

tant si els informants són els pares, com si són els mestres. Pel que fa a la fantasia 

aquesta superioritat només s’observa en les respostes proporcionades pels familiars. I, 

en el cas de les mitjanes obtingudes a través del Torrance i els nivells de fantasia segons 

els docents són els infants sense amics imaginaris els que mostren valors més elevats. 

No obstant això, de totes les variables estudiades només observem diferències 

estadísticament significatives entre les mitjanes dels nens i nenes amb amics imaginaris 

i els que no en tenen en la variable personalitat creadora aconseguida a través de les 

respostes dels familiars ( =41,38,  =33,96, t=2,58(p<0.05)).  
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Gràfic 11 

Autors com Hoff (2005), Benavides (2007), Donfrancesco et al. (2019), corroboren la 

relació obtinguda en els estudis presents, afirmant la relació que hi ha entre el fenomen 

d’amics imaginaris i la creativitat, destaquen que la creació d’amics imaginaris suposa 

una connexió amb el creixement creatiu i que, a més a més, a partir de la interacció amb 

aquests personatges l’expandeixen, ja que promou l’originalitat de les idees. Concloent 

que els infants els quals tenen companys imaginaris tenen nivells més alts de creativitat 

(Hoff, 2005). 

Els resultats obtinguts sobre la relació entre amics imaginaris i habilitats socials, 

concorden amb els estudis de Benavides (2007), aquests mostren que els infants amb 

amics imaginaris es poden relacionar amb característiques positives en el marc social i 

intel·lectual, afirma que els ingents amb amics imaginaris tenen habilitats socials molt 

desenvolupades. Gleason (2004), en el seu estudi en el qual també es relacionava el fet 

de tenir amics imaginaris amb les habilitats socials va concloure aquests amb resultats 

similars, incloent-hi els objectes personificats. 
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CONCLUSIONS 

La present investigació ha demostrat que existeix relació entre habilitats socials i 

personalitat creadora quan hi ha coincidència entre informants (familiars, r=0.6 i docents 

r=0.74 ), entre creativitat i personalitat creadora (r=0.49) i creativitat i habilitats socials 

(r=0.44) segons els docents (objectiu 1). Els resultats de les correlacions, evidencien 

que existeixen importants discrepàncies en aquestes en funció de quin és l'informant 

que opina sobre l'infant, ja que en els casos dels familiars les mitjanes dels resultats 

eren majors que les dels docents. 

En relació amb l’objectiu 2, s’ha obtingut un nombre elevat d’infants amb amics 

imaginaris (45%) entre els quals comparteixen característiques similars com: l’edat 

d’aparició, l’edat del personatge, les característiques d’aquest i la influència que té en el 

dia a dia de l’infant. No obstant això, aquesta informació variarà depenent de la relació 

que tingui l’infant amb els familiars i la informació que ell/a doni sobre el seu amic 

imaginari, ja que en moltes situacions les famílies desconeixen els trets del personatge. 

Pel que fa a l’opinió dels familiars sobre l’aparició dels amics imaginaris, l’acceptació 

d’aquesta s’ha pogut veure modificada per la quantitat d’informació que es té avui en dia 

i de la presència que té la psicologia i la didàctica en la societat, ja que anys anteriors 

aquesta mateixa situació es podria haver avaluat de manera negativa. Per aquest motiu 

seria interessant que en futures recerques es contemplés l’opció de recollir dades que 

informessin sobre la relació de l’infant amb els familiars i la comunicació que tenen, a 

més de conèixer si els familiars segueixen i/o coneixen algun autor, ideologia, 

pensament.. pedagògic que els condueix a pensar en la presència d’un amic imaginari 

com un fenomen positiu per al seu fill o la seva filla.  

Per aprofundir en la recerca i poder elaborar un llistat de característiques, seria 

interessant investigar mitjançant estudis de cas, amb major profunditat, sobre aquells 

infants que tenen amics imaginaris i la repercussió d’aquests en el seu dia a dia. 

Pel que fa a les relacions més fortes obtingudes de la comparativa de les variables entre 

els infants que tenen amics imaginaris d’aquells que no (objectiu 3), els infants amb 

amics imaginaris destaquen en la variable de personalitat creadora segons els familiars 

(significativa, t =2,58(p<0.05), com a única dada significativa i per altra banda, també es 

mostren diferències, no significatives, en les variables d’habilitats socials (familiars-

docents), personalitat creadora (docents) i fantasia (familiars).   
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Així doncs, es pot observar que hi ha certa tendència, però les diferències no són 

significatives i caldria continuar estudiant amb mostres més grans, ja que la mida de la 

mostra és molt important en la determinació de la significació de la diferència entre les 

mitjanes; com major és la mostra, les mitjanes tendeixen a ser més estables i 

representatives.  

Per recollir la informació de les famílies i els docents es va utilitzar un programa 

d’enquestes en línia, durant el procés de recollida de dades van haver-hi moltes 

limitacions relacionades amb la gestió i el funcionament del programa en qüestió, la qual 

cosa va fer que es recollissin les enquestes finals dels docents en paper. En un futur, es 

buscaria una aplicació o programa que permetés recollir les dades sense inconvenients.  

Del sistema de mesura escollit per avaluar la creativitat dels infants, recalcar les 

ambigüitats de les normes de correcció i la complexitat, ja que són molts els factors i les 

premisses a tenir en compte.  

Altres limitacions que van estar present durant el procés de treball de camp, van ser les 

mesures i restriccions a causa de la pandèmia mundial de la Covid-19, ja que des del 

Departament d’Educació, van restringir les entrades de persones externes als centres 

educatius, la qual cosa va complicar la recerca de la mostra. 

Finalment, destacar que el tema tractat en aquest estudi és un fenomen poc estudiat 

entre la comunitat científica i educativa estatal i a partir d’aquest, s’ha pogut comprovar 

que molts nens i nenes tenen amics imaginaris durant l’etapa preoperacional. Encara 

que els moments durant els quals els infants tenen aquestes relacions són a casa, els 

professionals de l’educació haurien de tenir coneixements per poder atendre a les 

necessitats dels infants i dels familiars que es troben en aquesta situació, oferint eines i 

fonamentació teòrica.   
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ANNEXOS 

Annex 1 

1.1Test de Creative Thinking of Torrance (TCTT) figuratiu 
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Annex 1.2. Manual instruccions TTCT (Torrance, 1962) 

Normes d’aplicació.  

Tant les normes d’aplicació com els criteris de correcció s’han extret del llibre Adaptación 

y baremación del test de pensamiento creativo de Torrance: expresión figurada. 

Educación Primaria y Secundaria del Gobierno de Carnarias.  

JOC 1  

• L’avaluador ha de llegir unes instruccions verbals i dir-les de la mateixa manera 

en cada situació: Teniu aquest tros de paper, heu de decidir on el voleu enganxar 

del full, ja que a partir d’aquest haureu de fer un dibuix. El més original possible! 

Penseu-ho bé, una vegada sapigueu on el voleu enganxar podeu fer-ho. Quan 

tots tingueu el tros enganxat podreu començar a dibuixar, intenteu dibuixar una 

cosa que cap altre nen o nena vagi a dibuixar. És molt important que el tros de 

paper formi part del dibuix, ha de ser una part molt important! Per acabar, li 

haureu de posar un títol a la vostra obra.  

• Disposen de 10 minuts per fer el dibuix.  

• Poden realitzar el dibuix amb llapis o retoladors de colors.  

 

JOC 2  

• L’avaluador ha de llegir unes instruccions verbals i dir-les de la mateixa manera 

en cada situació: En aquest full hi ha dibuixos inacabats dintre de les caselles, 

necessito la vostra ajuda per acabar-los. Mireu, us poso un exemple. No s’hi val 

fer el mateix que he fet jo! Segur que us surten dibuixos molt xulos! Podeu fer 

servir colors si voleu.  

• Disposen de 10 minuts per fer el dibuix.  

• Poden realitzar el dibuix amb llapis o retoladors de colors.  

 

JOC 3  

• L’avaluador ha de llegir unes instruccions verbals i dir-les de la mateixa manera 

en cada situació: Avui us he portat uns fulls que només tenen línies, necessito 

que afegiu el que vulgueu a aquestes línies per crear un dibuix, com vulgueu.  

• Intenteu no repetir dibuixos i pensa un títol! Podeu fer servir colors si voleu.  

• Disposen de 10 minuts per fer el dibuix.  
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Criteris de correcció  

Originalitat (Annex 1.3): Amb el quadre de primer de primària trobarem les possibles 

respostes (títols que ha posat al dibuix) i la puntuació corresponent, trobarem les 

possibles respostes per cada joc ordenades alfabèticament. Pel joc 1 només hi ha un 

quadre, pel joc 2 hi ha un total de 10 quadres corresponents als 10 dibuixos i pel joc 3 

trobem un sol quadre. Es localitzarà la resposta de l’infant i s’assignarà la puntuació 

corresponent que es troba en la columna de la dreta. Si la resposta donada per l’alumne 

no es troba en el llistat, se li donarà el màxim de puntuació (5). Les respostes dels 

quadres fan referència als dibuixos, no als títols.  

Elaboració: S’ha de partir dels detalls mínims que ha de tenir el dibuix, per tal que ho 

sigui. És a dir, quins detalls ha de tenir un llapis per poder-lo considerar un llapis. o 1 

punt quan posi color, sempre que afegeixi una idea o cosa al dibuix.  

• 1 punt quan dibuixi ombres.  

• 1 punt per la decoració, si afegeix ornaments amb la finalitat d’embellir el dibuix. 

1 punt quan afegeixi detalls que milloren la idea, però que no són necessaris.  

• 1 punt pel títol, si no és una descripció del dibuix o el seu nom.  

 

Flexibilitat: es puntua en funció del nombre total de categories utilitzades pel subjecte 

en cada ítem, cada categoria es puntua amb un punt.  

Fluïdesa: Nombre de dibuixos realitzats, estigui o no titulat. Seran invàlids aquells que: 

• No es fa ús dels traços per fer el dibuix.  

• Siguin iguals, dibuix repetit (només es contarà una vegada).  

• Abstractes, que no es poden distingir perquè no tenen títol.  

• Quan es dóna un títol abstracte i el dibuix és abstracte.  
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Annex 1.3. Correcció TTCT (Torrance, 1962) 

 



Assignatura: Treball de Final de Grau 
Tutora: Meritxell Cano 
Alumna: Marta González 
Curs 2020-2021 
 

 
 



Assignatura: Treball de Final de Grau 
Tutora: Meritxell Cano 
Alumna: Marta González 
Curs 2020-2021 
 

 
 

 



Assignatura: Treball de Final de Grau 
Tutora: Meritxell Cano 
Alumna: Marta González 
Curs 2020-2021 
 

 
 

 



Assignatura: Treball de Final de Grau 
Tutora: Meritxell Cano 
Alumna: Marta González 
Curs 2020-2021 
 

 
 

 

Annex 2. Qüestionari sobre amics imaginaris 

Annex 2.1. Qüestionari adaptat i traduït sobre amics imaginaris 
SI US PLAU, LLEGIU ATENTAMENT EL PARÀGRAF SEGÜENT ABANS DE CONTINUAR 

Les preguntes següents tracten sobre companys/es imaginaris. Un/a company/a imaginari és un 

personatge (persona, animal o objecte) amb el qual l’infant interactua durant el seu joc i/o les activitats 

diàries. Aquestes són situacions que se solen donar en infants durant les primeres edats i que formen 

part del seu desenvolupament. 

Responeu a totes les preguntes següents si alguna vegada durant les estones de joc el/la teu fill/a ha 

interactuat amb un company/a imaginari. 

1. Indica si el/la vostre/a fill/a té un/a company/a imaginari  

 El té actualment   El tenia però ja no el té  

 

2. Indica el número de companys/es imaginaris que ara té o ha tingut el/la vostre/a fill/a:  

 Un   Dos   Tres   Més de tres   Molts, canvien contínuament  

 

3. Marqueu si el/s company/s imaginari/s del/de la vostre/a fill/a és/són: (si s’escau podeu 

marcar diverses caselles) 

 

 Persona/es   Animal/s   Objecte/s   Altres (especificar) ...........................  

 

4. Marqueu si el/la company/a imaginari en el cas de ser una persona, és/era... que l’infant:  

 

 De la mateixa edat   Més gran   Més petit   No es coneixia l’edat   

 

5. Quants anys tenia l’infant quan va tenir el seu primer company/a imaginari ? .............. 

6. I quan va desaparèixer? (en cas d’haver desaparegut) ......................................... 

 

Si el/la company/a imaginari ha desaparegut contesteu a la següent pregunta, en cas 

contrari passeu a la següent:  

7. Marca amb una creu la manera com va desaparèixer  

 De sobte, sense cap explicació  

 L’infant va anar deixant de jugar i de parlar amb el seu/va company/a imaginari  

 El company/a imaginari va ser substituït per un altre company/a imaginari  

 L’acompanyant imaginari s’allunyà o morí  

 L'acompanyant imaginari va desaparèixer quan l’infant va començar el parvulari  

 L'acompanyant imaginari va desaparèixer poc després que l’infant tingués una baralla o 
desacord amb ell / ella  

 Altres (explicar):  
 
 
 
 

 

8. Marca amb una creu la freqüència amb la qual apareix el/la company/a imaginari  
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Menys d’una vegada 
a la setmana, 

esporàdicament 

Almenys una 
vegada la setmana 

Gairebé sempre que 
juga sol/a ho fa amb 

el company 
imaginari 

Sempre que juga 
sol/a ho fa amb el 

company imaginari 

    

 

 

9. Quins són els estats d’ànim en els que es troba normalment el/la teu/va fill/a quan apareix 

el/la company/a imaginari? (marca totes les que creguis oportunes)  

 Feliç/content   Solitari   Tranquil/reservat    Enfadat    Trist  Inespecífic   Altres (especificar).......... 

 

10. En quines situacions normalment apareix el/la company/a imaginari del seu/va fill/a? 

(marca totes les que creguis oportunes)  

 

 Fora de  
casa   

 A  
casa  

 Al  
cotxe  

  Mentre 
 menja  

 Mentre 
juga 

 A  
l’escola  

 Al 
llit 

 Mentre 
mira la TV 

 Altres*  

 

*Especificar: .......................................... 

11. Les següents preguntes fan referència a la manera en la qual interactua l’infant en presència 

del/ de la company/a imaginari i algunes situacions que es poden produir en l’àmbit familiar. 

Marca amb quina freqüència es donen aquestes situacions:  

 

 Mai  Gairebé mai A vegades  Sovint Sempre 

El company/a imaginari necessita un espai 
propi (una cadira a la taula, un espai al 
cotxe, un lloc al llit o al sofà ...) 

     

El company/a imaginari interfereix en la 
rutina diària de la família  

     

L’infant prefereix interactuar amb el/la 
company/a imaginari fins i tot quan hi ha 
altres nens/es disponibles per jugar  

     

El meu/va fill/a deixa de costat el/la 
company/a imaginari quan hi ha altres 
nens/es per jugar  

     

El meu fill/a comparteix el seu/va company 
imaginari amb altres infants 

     

 

12. Marca si creus que el/la company/a imaginari del teu/va fill/a és:  

 

Nociu /negatiu per 
ell/a  

Ni nociu ni positiu  Beneficiós/positiu 
per ell/a 

   

 

13. En cas d’haver contestar que creus que és negatiu pel teu fill/a en quin sentit creus que el 

pot perjudicar? En quins aspectes de la seva vida pot influir negativament?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



Assignatura: Treball de Final de Grau 
Tutora: Meritxell Cano 
Alumna: Marta González 
Curs 2020-2021 
 

 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

14. En cas d’haver contestat que creus que és positiu pel teu fill/a en quin sentit creus que pot 

ser beneficiós? En quins aspectes de la seva vida pot influir positivament? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

En l’espai següent us agrairíem que comentéssiu qualsevol aspecte referent al/ a la company/a 

imaginari del teu/va fill/a i que no hagi quedat prou contemplat en les preguntes que has contestat 

fins ara.   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Annex. 2.2.Imaginative Play Activities Questionnaire (Bouldini, 1998) 
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Annex 2.3. Free Fantasy Questionnaire (FFQ) (Donfrancesco, 2019) 
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Annex 3. EPC. Escala de conductes i trets de personalitat creadora. 

(Caraigordobil, M. i Berrueco, L., 2005)  
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Annex 4. Escala d’habilitats socials per infants de 4-6 anys. 

Annex 4.1. Test de naturalesa social 
Les següents afirmacions fan referència a conductes de naturalesa social. Marca amb una creu en quin 
grau creus que el teu fill/a les fa: 
 

 Mai Gairebé 
mai 

A vegades Sovint Sempre 

Juga de forma independent      

És cooperatiu /va.      

Somriu i riu amb els altres infants.      

Juga amb diferents infants.      

Intenta comprendre el comportament d'un altre nen/a      

Es acollit/da per altres infants.      

Segueix les instruccions dels adults.      

Intenta noves formes de resoldre alguna cosa abans de 
demanar ajut. 

     

Fa amics fàcilment.      

És convidat/da per altres nens per jugar.      

És capaç de separar-se de vosaltres sense una tristesa 
extrema. 

     

Participa de les converses a casa.      

Demana ajuda als adults quan la necessita.      

Defensa els drets d'altres nens/es ( "això és d'ell/a!").      

S'adapta bé a diferents ambients.      

Té qualitats o habilitats que són admirades per altres infants.      

Consola a altres nens/es quan estan molestos/es.      

Convida a altres nens/es a jugar.      

Arregla el seu desordre quan l'hi demanen.      

Segueix les regles.      

Busca consol dels adults quan es fa mal.      

Comparteix joguines o altres pertinences.      

Defensa els seus propis drets.      

Demana disculpes per un comportament accidental que pot 
molestar als altres. 

     

Negocia amb altres infants quan és apropiat.      

Accepta decisions dels adults.      

Intercanvia joguines o altres objectes.      

És mostra segur/a en situacions socials.      

Reacciona de manera apropiada quan li corregeixen.      

És sensible als problemes dels adults ( "¿estàs trist?")      

Demostra afecte cap a altres infants.      
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Annex 4.2. Escala de Comportament Preescolar i Escola Bressol. (Merrell i Carney 

,2002). 
 

 

 

 

 

 



Assignatura: Treball de Final de Grau 
Tutora: Meritxell Cano 
Alumna: Marta González 
Curs 2020-2021 
 

 
 

Annex 5. Enquestes familiars  
 

Benvolgut/da,  

El meu nom és Marta González i estic portant a terme una recerca en el marc del Treball Final de Grau 

(TFG) del Grau de Mestra d’Educació Infantil a la Universitat de Manresa.  En les següents pàgines 

trobaràs un conjunt de preguntes relacionades amb la fantasia, les destreses socials i la creativitat que 

t’agrairíem que contestis en relació al teu/va fill/a. Procura ser el més sincer/a possible, no hi ha 

respostes bones, ni dolentes.  

Totes les dades són anònimes i només s'utilitzaran per a la recerca esmentada.  

Moltes gràcies per la teva participació. 

Recull d’informació del subjecte 

Persona que respon el qüestionari: 
 

Mare Pare Altres 

   

Data de naixement (Infant):  

Gènere (infant):  

Nombre de germans/es:  

Posició que ocupa entre els germans/es:   

Edat dels germans/es:  

 

1. Indica en quin grau el teu fill/a es relaciona amb infants de la seva edat fora de l'escola (amics 
i/o familiars). 

Gens Poc Bastant Molt Moltíssim 

     

 

2. Marqueu amb una creu. El teu fill/a és:  

Poc imaginatiu Una mica imaginatiu Ni poc ni molt imaginatiu Bastant imaginatiu Molt imaginatiu 

     

 

3. Marca amb una creu en quin grau observes que el teu fill/a mostra les conductes o maneres 

de fer que s’indiquen quan juga:  

 Mai  Gairebé mai A vegades  Sovint Sempre 

Interactua amb objectes com si fossin persones (els 
atribueix característiques pròpies de les persones, els 
parla, els atribueix sensacions, emocions , accions ...)  

     

Inventa narracions complexes per ell/a mateix/a i s’hi 
introdueix completament  

     

Confon si ha viscut alguna cosa o l’ha somiat       

Quan crea les seves històries fantàstiques, s’involucra 
emocionalment, creant vincles amb els personatges  

     

Els personatges que inventa són realistes i les escenes de 
la vida quotidiana  
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Els personatges que inventa són éssers fantàstics basats 
en contes, llegendes o audiovisuals  

     

Els personatges que inventa són totalment inventats i poc 
realistes  

     

Els personatges que inventa són animals que parlen       

Té un company/a imaginari/a que li parla li dóna ordres, 
explicacions, consells ... 

     

 

SI US PLAU, LLEGIU ATENTAMENT EL PARÀGRAF SEGÜENT ABANS DE CONTINUAR 

Les preguntes següents tracten sobre companys/es imaginaris. Un/a company/a imaginari és un 

personatge (persona, animal o objecte) amb el qual l’infant interactua durant el seu joc i/o les activitats 

diàries. Aquestes són situacions que se solen donar en infants durant les primeres edats i que formen 

part del seu desenvolupament. 

Responeu a totes les preguntes següents si alguna vegada durant les estones de joc el/la teu fill/a ha 

interactuat amb un company/a imaginari. 

15. Indica si el/la vostre/a fill/a té un/a company/a imaginari  

 El té actualment   El tenia però ja no el té  

 

16. Indica el número de companys/es imaginaris que ara té o ha tingut el/la vostre/a fill/a:  

 Un   Dos   Tres   Més de tres   Molts, canvien contínuament  

 

17. Marqueu si el/s company/s imaginari/s del/de la vostre/a fill/a és/són: (si s’escau podeu 

marcar diverses caselles) 

 

 Persona/es   Animal/s   Objecte/s   Altres (especificar) ...........................  

 

18. Marqueu si el/la company/a imaginari en el cas de ser una persona, és/era... que l’infant:  

 

 De la mateixa edat   Més gran   Més petit   No es coneixia l’edat   

 

19. Quants anys tenia l’infant quan va tenir el seu primer company/a imaginari ? .............. 

20. I quan va desaparèixer? (en cas d’haver desaparegut) ......................................... 

 

Si el/la company/a imaginari ha desaparegut contesteu a la següent pregunta, en cas 

contrari passeu a la següent:  

21. Marca amb una creu la manera com va desaparèixer  

 De sobte, sense cap explicació  

 L’infant va anar deixant de jugar i de parlar amb el seu/va company/a imaginari  

 El company/a imaginari va ser substituït per un altre company/a imaginari  

 L’acompanyant imaginari s’allunyà o morí  

 L'acompanyant imaginari va desaparèixer quan l’infant va començar el parvulari  

 L'acompanyant imaginari va desaparèixer poc després que l’infant tingués una baralla o 
desacord amb ell / ella  

 Altres (explicar):  
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22. Marca amb una creu la freqüència amb la qual apareix el/la company/a imaginari  

Menys d’una vegada 
a la setmana, 

esporàdicament 

Almenys una 
vegada la setmana 

Gairebé sempre que 
juga sol/a ho fa amb 

el company 
imaginari 

Sempre que juga 
sol/a ho fa amb el 

company imaginari 

    

 

 

23. Quins són els estats d’ànim en els que es troba normalment el/la teu/va fill/a quan apareix 

el/la company/a imaginari? (marca totes les que creguis oportunes)  

 Feliç/content   Solitari   Tranquil/reservat    Enfadat    Trist  Inespecífic   Altres (especificar).......... 

 

24. En quines situacions normalment apareix el/la company/a imaginari del seu/va fill/a? 

(marca totes les que creguis oportunes)  

 

 Fora de  
casa   

 A  
casa  

 Al  
cotxe  

  Mentre 
 menja  

 Mentre 
juga 

 A  
l’escola  

 Al 
llit 

 Mentre 
mira la TV 

 Altres*  

 

*Especificar: .......................................... 

25. Les següents preguntes fan referència a la manera en la qual interactua l’infant en presència 

del/ de la company/a imaginari i algunes situacions que es poden produir en l’àmbit familiar. 

Marca amb quina freqüència es donen aquestes situacions:  

 

 Mai  Gairebé mai A vegades  Sovint Sempre 

El company/a imaginari necessita un espai 
propi (una cadira a la taula, un espai al 
cotxe, un lloc al llit o al sofà ...) 

     

El company/a imaginari interfereix en la 
rutina diària de la família  

     

L’infant prefereix interactuar amb el/la 
company/a imaginari fins i tot quan hi ha 
altres nens/es disponibles per jugar  

     

El meu/va fill/a deixa de costat el/la 
company/a imaginari quan hi ha altres 
nens/es per jugar  

     

El meu fill/a comparteix el seu/va company 
imaginari amb altres infants 

     

 

26. Marca si creus que el/la company/a imaginari del teu/va fill/a és:  

 

Nociu /negatiu per 
ell/a  

Ni nociu ni positiu  Beneficiós/positiu 
per ell/a 

   

 

27. En cas d’haver contestar que creus que és negatiu pel teu fill/a en quin sentit creus que el 

pot perjudicar? En quins aspectes de la seva vida pot influir negativament?  
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

28. En cas d’haver contestat que creus que és positiu pel teu fill/a en quin sentit creus que pot 

ser beneficiós? En quins aspectes de la seva vida pot influir positivament? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

En l’espai següent us agrairíem que comentéssiu qualsevol aspecte referent al/ a la company/a 

imaginari del teu/va fill/a i que no hagi quedat prou contemplat en les preguntes que has contestat 

fins ara.   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Les següents afirmacions fan referència a conductes de naturalesa social. Marca amb una creu en quin 
grau creus que el teu fill/a les fa: 
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 Mai Gairebé 
mai 

A vegades Sovint Sempre 

Juga de forma independent      

És cooperatiu /va.      

Somriu i riu amb els altres infants.      

Juga amb diferents infants.      

Intenta comprendre el comportament d'un altre nen/a      

Es acollit/da per altres infants.      

Segueix les instruccions dels adults.      

Intenta noves formes de resoldre alguna cosa abans de 
demanar ajut. 

     

Fa amics fàcilment.      

És convidat/da per altres nens per jugar.      

És capaç de separar-se de vosaltres sense una tristesa 
extrema. 

     

Participa de les converses a casa.      

Demana ajuda als adults quan la necessita.      

Defensa els drets d'altres nens/es ( "això és d'ell/a!").      

S'adapta bé a diferents ambients.      

Té qualitats o habilitats que són admirades per altres infants.      

Consola a altres nens/es quan estan molestos/es.      

Convida a altres nens/es a jugar.      

Arregla el seu desordre quan l'hi demanen.      

Segueix les regles.      

Busca consol dels adults quan es fa mal.      

Comparteix joguines o altres pertinences.      

Defensa els seus propis drets.      

Demana disculpes per un comportament accidental que pot 
molestar als altres. 

     

Negocia amb altres infants quan és apropiat.      

Accepta decisions dels adults.      

Intercanvia joguines o altres objectes.      

És mostra segur/a en situacions socials.      

Reacciona de manera apropiada quan li corregeixen.      

És sensible als problemes dels adults ( "¿estàs trist?")      

Demostra afecte cap a altres infants.      

 
 
 
 Valora les següents afirmacions segons la freqüència en la qual es poden aplicar al teu fill/a: 

 Mai Gairebé 
mai 

A vegades Sovint Sempre 

Mostra curiositat sobre moltes coses fent preguntes contínues sobre 
diversos temes. 

     

Li interessen coses originals i fa preguntes inusuals per a la seva edat      

Li agrada jugar a jocs imaginatius, de fantasia.      

Dedica temps a jugar a jocs simbòlics, de representació.      

Té idees originals en el joc simbòlic o de representació.      

Inventa jocs originals.      

Construeix joguines amb els materials que té al seu abast.      

Mostra interès en aprendre coses noves.      
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Ofereix solucions originals a problemes que observa.      

Mostra interès per activitats com el dibuix, la pintura, la plastilina.      

Li agraden els jocs intel·lectuals, que requereixen pensar i buscar noves 
solucions. 

     

Té sentit de l’humor, li agrada fer bromes.      

Li agraden els jocs amb les paraules, cançons, estrofes, versos.      

És perseverant, quan comença una cosa és constant i l’acaba, encara 
que sigui complicada. 

     

Està obert/a a noves experiències, li agraden les novetats i els canvis.       

 

Annex 6. Enquestes docents 
 

Benvolgut/da,  

El meu nom és Marta González i estic portant a terme una recerca en el marc del Treball Final de Grau 

(TFG) del Grau de Mestra d’Educació Infantil a la Universitat de Manresa. En les següents pàgines 

trobaràs un conjunt de preguntes relacionades amb la fantasia, les destreses socials i la creativitat que 

t’agrairíem que contestis en relació al teu/va fill/a. Procura ser el més sincer/a possible, no hi ha 

respostes bones, ni dolentes.  

Totes les dades són anònimes i només s'utilitzaran per a la recerca esmentada.  

Moltes gràcies per la teva participació. 

Recull d’informació del subjecte 

Data de naixement de l’infant: 
 

 

Gènere de l’infant:  
 

 

4. Marqueu amb una creu. L’alumne/a és:  

Poc imaginatiu Una mica 
imaginatiu 

Ni poc ni molt 
imaginatiu 

Bastant 
imaginatiu 

Molt imaginatiu 

     

 

5. Marca amb una creu en quin grau observes que l’alumne/a mostra les conductes o maneres 

de fer que s’indiquen quan juga:  

 Mai  Gairebé 
mai 

A 
vegades  

Sovint Sempre 

Interactua amb objectes com si fossin 
persones (els atribueix característiques 
pròpies de les persones, els parla, els 
atribueix sensacions, emocions , accions ...)  

     

Inventa narracions complexes per ell/a 
mateix/a i s’hi introdueix completament  

     

Confon si ha viscut alguna cosa o l’ha somiat       
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Quan crea les seves històries fantàstiques, 
s’involucra emocionalment, creant vincles 
amb els personatges  

     

Els personatges que inventa són realistes i 
les escenes de la vida quotidiana  

     

Els personatges que inventa són éssers 
fantàstics basats en contes, llegendes o 
audiovisuals  

     

Els personatges que inventa són totalment 
inventats i poc realistes  

     

Els personatges que inventa són animals 
que parlen  

     

Té un company/a imaginari/a que li parla li 
dóna ordres, explicacions, consells ... 

     

 

 

SI US PLAU, LLEGIU ATENTAMENT EL PARÀGRAF SEGÜENT ABANS DE CONTINUAR 

Les preguntes següents tracten sobre companys/es imaginaris. Un/a company/a imaginari és un 

personatge (persona, animal o objecte) amb el qual l’infant interactua durant el seu joc i/o les activitats 

diàries. Aquestes són situacions que se solen donar en infants durant les primeres edats i que formen 

part del seu desenvolupament. 

Responeu a totes les preguntes següents si alguna vegada durant les estones de joc el/la teu fill/a ha 

interactuat amb un company/a imaginari. 

29. Indica si l’alumne/a té un/a company/a imaginari  

 El té actualment   El tenia però ja no el té  

 

30. Indica el número de companys/es imaginaris que ara té o ha tingut l’alumne/a:  

 Un   Dos   Tres   Més de tres   Molts, canvien contínuament  

 

31. Marqueu si el/s company/s imaginari/s de l’alumne/a és/són: (si s’escau podeu marcar 

diverses caselles) 

 

 Persona/es   Animal/s   Objecte/s   Altres (especificar) ...........................  

 

32. Marqueu si el/la company/a imaginari en el cas de ser una persona, és/era... que 

l’infant:  

 

 De la mateixa edat   Més gran   Més petit   No es coneixia l’edat   

 

33. Quants anys tenia l’infant quan va tenir el seu primer company/a imaginari ? .............. 

34. I quan va desaparèixer? (en cas d’haver desaparegut) ......................................... 

 

Si el company/a imaginari ha desaparegut, contesteu a la següent pregunta, en cas contrari 

passeu a la següent:  

35. Marca amb una creu la manera com va desaparèixer  

 De sobte, sense cap explicació  

 L’infant va anar deixant de jugar i de parlar amb el seu/va company/a imaginari  
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 El company/a imaginari va ser substituït per un altre company/a imaginari  

 L’acompanyant imaginari s’allunyà o morí  

 L'acompanyant imaginari va desaparèixer quan l’infant va començar el parvulari  

 L'acompanyant imaginari va desaparèixer poc després que l’infant tingués una baralla o 
desacord amb ell / ella  

 Altres (explicar):  
 
 
 
 

 

36. Marca amb una creu la freqüència amb la qual apareix el/la company/a imaginari  

Menys d’una vegada 
a la setmana, 

esporàdicament 

Almenys una 
vegada la setmana 

Gairebé sempre que 
juga sol/a ho fa amb 

el company 
imaginari 

Sempre que juga 
sol/a ho fa amb el 

company imaginari 

    

 

37. Quins són els estats d’ànim en els que es troba l’alumne/a quan apareix el/la 

company/a imaginari? (marca totes les que creguis oportunes)  

 Feliç/content   Solitari   Tranquil/reservat    Enfadat    Trist  Inespecífic   Altres (especificar).......... 

 

38. Les següents preguntes fan referència a la manera en la qual interactua l’infant en 

presència del company/a imaginari i algunes situacions que es poden produir en l’àmbit 

escolar. Marca amb quina freqüència es donen aquestes situacions:  

 

 Mai  Gairebé 
mai 

A 
vegades  

Sovint Sempre 

El company/a imaginari necessita un espai 
propi (una cadira a la taula, un espai en la 
rotllana, un lloc en les activitats/sortides ...) 

     

El company/a imaginari interfereix en la 
rutina diària de l’aula 

     

L’infant prefereix interactuar amb el/la 
company/a imaginari abans que amb els 
altres infants  

     

Deixa de costat el seu/va company/a 
imaginari quan hi ha altres nens/es per jugar  

     

Comparteix el seu/va company/a imaginari 
amb altres infants 

     

 

39. Marca les situacions en les quals és més freqüent que aparegui el/la company/a 

imaginari 

Fora de l’escola (excursions i sortides)  

De colònies  

Dins de l’aula en companyia d’altres infants  

Dins de l’aula quan està sol  

En el pati en companyia d’altres infants  

En el pati quan està sol  
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Quan juga a joc simbòlic/representacions sol  

Quan juga a joc simbòlic/representacions acompanyat  

Durant els àpats  

 

En l’espai següent us agrairíem que comentéssiu qualsevol aspecte referent al/ a la company/a 

imaginari del teu/va fill/a i que no hagi quedat prou contemplat en les preguntes que has contestat 

fins ara.   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Les següents afirmacions fan referència a conductes de naturalesa social. Marca amb una creu en quin 
grau creus que l’infant les fa: 
 

 Mai Gairebé mai A vegades Sovint Sempre 

Juga de forma independent      

És cooperatiu /va.      

Somriu i riu amb els altres infants.      

Juga amb diferents infants.      

Intenta comprendre el comportament d'un altre 
nen/a 

     

Es acollit/da per altres infants.      

Segueix les instruccions dels adults.      

Intenta noves formes de resoldre alguna cosa abans 
de demanar ajut. 

     

Fa amics fàcilment.      

És convidat/da per altres nens per jugar.      

És capaç de separar-se de vosaltres sense una 
tristesa extrema. 

     

Participa de les converses a casa.      

Demana ajuda als adults quan la necessita.      

Defensa els drets d'altres nens/es ( "això és d'ell/a!").      

S'adapta bé a diferents ambients.      

Té qualitats o habilitats que són admirades per altres 
infants. 

     

Consola a altres nens/es quan estan molestos/es.      

Convida a altres nens/es a jugar.      

Arregla el seu desordre quan l'hi demanen.      

Segueix les regles.      

Busca consol dels adults quan es fa mal.      

Comparteix joguines o altres pertinences.      

Defensa els seus propis drets.      



Assignatura: Treball de Final de Grau 
Tutora: Meritxell Cano 
Alumna: Marta González 
Curs 2020-2021 
 

 
 

Demana disculpes per un comportament accidental 
que pot 
molestar als altres. 

     

Negocia amb altres infants quan és apropiat.      

Accepta decisions dels adults.      

Intercanvia joguines o altres objectes.      

És mostra segur/a en situacions socials.      

Reacciona de manera apropiada quan li corregeixen.      

És sensible als problemes dels adults ( "¿estàs trist?")      

Demostra afecte cap a altres infants.      

 
 
 
Valora les següents afirmacions segons la freqüència en la qual es poden aplicar a l’infant: 

 Mai Gairebé 
mai 

A vegades Sovint Sempre 

Mostra curiositat sobre moltes coses fent preguntes contínues sobre 
diversos temes. 

     

Li interessen coses originals i fa preguntes inusuals per a la seva edat      

Li agrada jugar a jocs imaginatius, de fantasia.      

Dedica temps a jugar a jocs simbòlics, de representació.      

Té idees originals en el joc simbòlic o de representació.      

Inventa jocs originals.      

Construeix joguines amb els materials que té al seu abast.      

Mostra interès en aprendre coses noves.      

Ofereix solucions originals a problemes que observa.      

Mostra interès per activitats com el dibuix, la pintura, la plastilina.      

Li agraden els jocs intel·lectuals, que requereixen pensar i buscar noves 
solucions. 

     

Té sentit de l’humor, li agrada fer bromes.      

Li agraden els jocs amb les paraules, cançons, estrofes, versos.      

És perseverant, quan comença una cosa és constant i l’acaba, encara que 
sigui complicada. 

     

Està obert/a a noves experiències, li agraden les novetats i els canvis.       
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Annex 7. Taula recull resultats 

Taula 1. Recull de resultats 

CODI INFANTOriginalitat (joc1)Elaboració (joc1)TOTAL (joc 1)Originalitat (joc2)Elaboració (joc2)Fluïdesa (joc2)Flexibilitat (joc2)TOTAL (joc2) Originalitat (joc3)Elaboració (joc3)Fluïdesa (joc3)Flexibilitat (joc3)TOTAL (joc3) TOTAL TorranceEPC (Fam.) EPC (prof.) HS (Fam.) HS (Prof.) FANTASIA (Fam.)FANTASIA (Prof.)

A4 1 0 1 0 0 0 0 0 33 0 10 10 53 24 43 37 84 62 14 12

A5 1 2 3 17 1 7 9 34 30 4 6 5 45 82 41 36 93 98 18 12

A6 1 2 3 48 3 10 9 70 18 3 4 4 29 102 36 36 87 83 2 5

A7 0 0 0 32 1 10 7 50 24 9 5 2 40 90 54 35 104 92 13 8

A8 0 0 0 0 0 3 0 3 15 0 3 1 19 22 32 16 65 47 15 0

A9 2 3 5 35 2 10 7 54 27 1 7 7 42 101 28 36 80 76 5 5

A10 5 3 8 22 3 10 8 43 32 5 7 7 51 102 36 37 65 97 2 11

A11 2 2 4 10 0 0 0 10 9 0 3 1 13 27 48 33 103 88 12 10

A12 3 3 6 21 0 3 2 26 15 1 4 4 24 56 40 46 95 96 19 5

A13 0 0 0 0 0 2 7 9 0 0 0 0 0 9 20 31 72 56 4 4

A14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 27 91 77 9 1

A15 3 3 6 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 15 37 39 103 90 21 8

A16 0 1 1 31 2 10 10 53 49 6 11 6 72 126 47 49 92 106 13 3

A17 2 1 3 5 0 2 0 7 4 0 3 1 8 18 37 32 91 86 15 8

B1 1 0 1 13 0 0 4 17 5 0 1 1 7 25 44 26 104 76 13 11

B2 0 0 0 16 0 0 0 16 25 2 6 4 37 53 43 36 89 63 16 16

B3 1 1 2 44 0 10 7 61 59 1 12 10 82 145 31 39 84 78 16 14

B7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 18 93 53 13 13

B9 1 2 3 0 0 0 1 1 41 0 10 8 59 63 42 31 102 87 16 13

B10 1 2 3 20 9 1 4 34 25 0 7 7 39 76 0 34 101 92 16 8

B13 1 1 2 34 0 10 7 51 17 2 6 6 31 84 49 51 102 83 22 16

B14 3 2 5 40 0 10 8 58 0 0 0 0 0 63 44 28 100 67 16 13

B16 3 2 5 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 19 28 21 71 52 15 12

C2 5 2 7 25 4 5 3 37 29 0 7 4 40 84 32 32 78 100 17 17

C4 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 6 6 39 39 29 34 74 80 10 22

C5 1 0 1 20 0 0 4 24 0 0 2 1 3 28 36 11 89 55 18 6

C6 5 2 7 43 1 10 4 58 0 0 3 1 4 69 48 29 91 73 15 13

C9 0 2 2 37 0 0 7 44 10 0 3 3 16 62 38 25 83 82 10 12

C10 3 3 6 25 0 1 5 31 20 1 5 5 31 68 40 43 75 110 6 21

C11 0 0 0 13 0 0 5 18 0 0 0 0 0 18 45 12 81 34 14 1

C12 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 4 2 21 21 38 45 91 111 13 20

C13 5 1 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 12 29 15 58 40 4 11

C14 3 1 4 27 0 0 0 27 4 0 1 1 6 37 39 33 94 101 18 13

C15 5 1 6 35 0 9 7 51 61 2 14 12 89 146 39 23 98 76 0 9

D2 3 1 4 27 0 7 6 40 46 0 12 9 57 101 31 42 86 97 19 12

D5 0 1 6 35 0 10 7 52 22 0 6 5 33 91 38 33 105 97 10 0

D6 5 1 6 31 0 8 8 47 15 3 4 2 24 77 46 40 83 74 13 13

D8 1 1 2 27 0 10 7 44 72 5 16 12 105 151 39 48 95 112 12 15

D10 5 3 8 20 2 5 5 32 74 4 17 14 109 149 46 39 96 86 18 0

D11 4 0 4 39 0 10 8 57 25 0 6 5 36 97 54 38 106 90 26 20

D15 5 1 6 24 0 10 5 39 14 0 5 4 23 68 44 43 86 91 12 0

D16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 10 61 71 20 0

D19 1 1 2 39 0 8 6 39 22 0 5 5 32 73 38 28 90 93 12 0

D23 5 5 10 37 1 10 9 57 52 3 11 9 75 142 44 27 83 66 15 10

D24 3 1 4 13 0 6 3 22 25 2 6 5 38 64 0 27 0 65 18 8

D26 0 1 1 28 0 9 7 44 15 1 4 4 24 69 43 35 78 69 12 12


