
  
 

ELS PROCESSOS PSICOLÒGICS SUPERIORS: LLENGUATGE, 
INTEL·LIGÈNCIA I CREATIVITAT 

 

1. LLENGUATGE I COMUNICACIÓ 

1.1. Comunicació 

1.1.1. Definició de comunicació 

Podem definir la comunicació humana com la transmissió intencional i conscient 
d’informació entre dos subjectes (emissor i receptor) a través d’un mitjà més o menys  
simbòlic de representació. 

1.1.2. Elements de la comunicació 

En el procés comunicatiu intervenen diferents elements:  

• emissor: és la persona que s’encarrega de transmetre el missatge. Realitza 
un procés de codificació.  

• receptor: la persona a la qual es dirigeix la comunicació. Fa un procés invers 
a l’emissor en desxifrar i interpretar els signes elegits per l’emissor. Aquest 
procés es coneix com a descodificació del missatge. 

• codi: sistema de signes i de regles per a combinar-los. És arbitrari i ha 
d’estar organitzat prèviament. Per a que la comunicació sigui efectiva ha de 
ser conegut tant per l’emissor com pel receptor. El llenguatge n’és un 
exemple, com ara els senyals de banderes que serveixen per a fer enlairar o 
aterrar un avió en un vaixell portaavions un altre. 

• canal: és el medi físic a través del qual “viatja” el missatge. En el cas de 
dues persones que parlen cara a cara el canal és l’aire. En el cas que ens 
enviem un missatge a través de l’ordinador el canal és la xarxa telefònica i 
l’aire que hi ha entre la pantalla i els ulls del receptor.  

• missatge: allò que es vol comunicar. 

• retroalimentació o feedback: per tal que es pugui parlar plenament de 
comunicació i no només d’informació, cal que torni informació del receptor a 
l’emissor.  

 

1.1.3. Tipus de comunicació 

La comunicació humana és una activitat que es pot portar a terme de formes 
diferents, d’una forma verbal o lingüística o d’una forma no verbal.  
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• comunicació verbal o lingüística: és la que es produeix mitjançant el 
llenguatge (sistema articulat de símbols amb les seves regles de composició). 
Pot ser oral/vocal, mitjançant sons articulats en la parla o bé no oral/no vocal, 
mitjançant signes lingüístics escrits, és a dir, a través de l’escriptura.  

• comunicació no verbal: és la que es produeix sense la intervenció del 
llenguatge, a través de signes no estructurats sistemàticament. Poden ser 
orals/vocals, com els crits, o bé no orals/no vocals, com els dibuixos, les 
emoticones i, sobretot, els gestos. A diferència del que passa amb la 
comunicació verbal on els elements de comunicació són plenament simbòlics,  
a la comunicació no verbal hi ha elements de comunicació que no són 
estrictament simbòlics, sinó naturals, com és el cas de certs gestos innats i, 
per tant, interculturals, amb els quals comuniquem les nostre emocions 
(somriure, expressions de por, etc). En general, la comunicació no verbal 
acompanya la verbal, fent-la més transparent; arribant, fins i tot, a substituir-
la en certs moments. La Cinèsica o Kinèsica estudia la comunicació gestual i 
la gramàtica dels gestos. Segons la Cinèsica, els principals elements de 
comunicació no verbal són els següents:  

o amb els ulls: direcció de la mirada, picar l’ullet... 

o expressions de la cara: somriure, ganyotes, carotes, moviment de celles... 

o amb el cos: postura, posicions de braços i cames mans i cap, 
distanciament... 

o amb la veu: to, ritme de la parla i entonació... 

 
Sobre la qüestió del nivell d’eficiència de la comunicació verbal o lingüística i de la no verbal 
o no lingüística acostuma a existir un prejudici que les investigacions psicològiques intenten 
desfer. Malgrat la idea que tenim que la comunicació verbal és molt més efectiva i eficient 
que la no verbal, alguns psicòlegs i lingüistes ens han fet veure que això no és ben bé així, 
almenys no sempre. Així, es parla de la regla de Mehrabian, segons la qual, en 
determinades situacions en què la comunicació verbal és altament ambigua, només el 7 % 
de la informació s'atribueix al llenguatge, mentre que el 38 % és adjudicat a la veu 
(entonació, ressonància, to...) i el 55 % al llenguatge corporal (gestos, postures, 
moviments dels ulls...). És a dir, en certes circumstàncies fins al 93% de la informació 
rebuda pot procedir de la comunicació no verbal.   

  

 

1.1.4. La finestra de Johari  

Joseph Luft i Harry Ingman (Johari) van dissenyar uns dels models d’anàlisi de la 
comunicació més fructífers a partir de quatre àrees que poden ampliar-se o disminuir-ne 
en el procés de comunicació. Segons l’anomenada finestra de Johari hi ha en cadascú de 
nosaltres quatre àrees:   

• Jo obert i públic: allò que tant jo com els altres coneixem de mi mateix. 

• Jo ocult i privat o àrea secreta: allò que jo conec de mi, però els altres no 
coneixen. 

• Jo cec o desconcertant: allò que jo desconec de mi i els altres coneixen. 

• Jo desconegut o àrea inconscient: allò que ni jo ni els altres coneixem de mi 



Curs de Proves d’Accés a CFGS 

PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA PROCESSOS PSICOLÒGICS SUPERIORS 3 
 

mateix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Finestra de Johari 

 

Quan en la persona predomina el jo obert i el jo cec és més aviat reduït es parla de 
la finestra ideal. 

 

1.2. Llenguatge 

1.2.1. Funcions del llenguatge:  

La dimensió funcional del llenguatge respon a la pregunta: per a què serveix el 
llenguatge? En aquest sentit, s’acostuma a parlar de diferents funcions del llenguatge:  

• funció representativa o referencial: quan el parlant descriu objectes o 
representa el món i ens informa sobre fets. 

• funció expressiva o emotiva: quan s’expressen les idees pròpies, desigs i 
emocions o les actituds de l’emissor respecte a allò que es parla. 

• funció apel�lativa o conativa: es mostra a les ordres i les preguntes. 
S’enfoca a obtenir una resposta verbal o conductual del receptor. 

• funció fàtica: quan utilitzem el llenguatge per mantenir o tallar la 
comunicació entre persones. 

• funció metalingüística: quan utilitzem el llenguatge per parlar d’ell mateix. 
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• funció poètica: quan utilitzem el llenguatge incidint en el valor expressiu de 
les paraules i expressions utilitzades.  

 

1.2.2. Bases neurològiques del llenguatge 

Tal com va demostrar el metge francès Pierre Broca estudiant diferents pacients amb 
trastorns de llenguatge, el llenguatge i la parla són controlats per una àrea específica del 
lòbul frontal esquerre del cervell, anomenada àrea de Broca. L’àrea de Broca es troba 
prop l’àrea motora que controla tots els moviments de la boca i de la llengua que 
requereixen les paraules. Una lesió en aquesta zona pot provocar que les persones 
entenguin el llenguatge però no puguin parlar ni expressar les idees per escrit.  

Hi ha una altra part del cervell, l’anomenada àrea de Wernicke, prop del còrtex 
auditiu primari, que és important per a la comprensió de la parla. Les dues àrees estan 
comunicades per un grup de fibres nervioses anomenada fascicle arquejat. Una lesió en 
aquesta àrea fa que el pacient pugui parlar però no comprendre el llenguatge, ni tan sols 
les seves pròpies paraules.  
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1.2.3. El desenvolupament evolutiu del llenguatge 

L’adquisició del llenguatge implica un desenvolupament fonològic (capacitat de 
pronunciar els sons i paraules), un desenvolupament semàntic (comprendre el significat 
de les paraules) i una gramàtica (comprensió de les regles per construir enunciats d’un 
idioma determinat).  

Aquest procés passa en general per diverses etapes: 

 

 

Cal remarcar que hi ha un període crític en la infància per al desenvolupament del 
llenguatge. Els nens salvatges, és a dir, crescuts sense contacte humà, que han estat 
objecte d’estudi per part dels psicolingüistes no poden aprendre a parlar després de la 
pubertat. Passat un determinant moment evolutiu dels psiquisme humà, l’adquisició del  
llenguatge es fa molt problemàtica. D’aquí la dificultat d’aprendre un idioma passada la 
infància. 

 

Edat mitjana Capacitats lingüístiques 

 

En néixer 
Els infants es comuniquen de forma preverbal amb plors i mirades. 

 

6 mesos 

El sistema nerviós dels infants ha madurat prou per permetre als nens agafar 

objectes, somriure, balbotejar i xerrotejar: emeten sons semblants al llenguatge 

però mancats de significat. 

 

12 mesos 

Els infants comencen a comprendre el llenguatge i són capaços de relacionar mots i 

objectes. El balboteig reflexa el llenguatge de casa. Etapa d’una paraula. 

 

12-18 mesos 

Els infants utilitzen paraules de forma separada, dominant entre 30 i 50 noms 

comuns, adjectius i verbs que no saben utilitzar en frases. Progressen 

significativament en la comprensió lingüística. 

 

2 anys 

Els infants saben fer frases de dues paraules ordenades segons normes sintàctiques. 

El llenguatge creix amb rapidesa. El seu vocabulari pot estar entre les 50 i algun 

centenar de paraules. Etapa de dues paraules i del discurs telegràfic. 

 

3 anys 

Els infants comencen a emprar oracions completes i ja utilitzen preposicions i 

conjuncions. El seu  vocabulari pot ser d’unes 1.000 paraules. Es comencen a 

construir frases completes. 

 

4 anys 
La seva capacitat de llenguatge comença a ser molt propera a la de l’adult. 
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1.2.4. La polèmica Skinner-Chomsky sobre el llengua tge 

Són les capacitats lingüístiques el resultat de l’aprenentatge i l’ambient o són 
genètiques i innates? La resposta a aquesta qüestió va suscitar un dels debats més 
fructífers de la psicolingüística, donant lloc a dues principals postures: la conductista de 
Skinner i la innatista de Chomsky. 

• La posició conductista de Skinner manté que les capacitats lingüístiques 
s’aprenen igual que qualsevol altra conducta: mitjançant l’experiència i la 
interacció amb el medi, el reforç conductual i el càstig. Així, els infants 
aprenen gradualment les habilitats del llenguatge que reforça la gent que els 
envolta. Quan els infants imiten la parla dels adults reben un reforç clar amb 
les mostres d’alegria i estimació dels pares i, posteriorment, amb la 
consecució del que volen expressar amb les seves paraules.  

• La posició innatista de Noam Chomsky afirma que la teoria conductista de 
l’aprenentatge lingüístic no pot explicar de manera mínimament satisfactòria 
la capacitat prodigiosa de formar noves oracions, de forma clarament 
il�limitada. Segons Chomsky el llenguatge es desenvolupa en gran part 
perquè determinades regles innates, que determinen l’obtenció i interpretació 
del llenguatge, apareixen naturalment quan el nen es desenvolupa física i 
psíquicament. Chomsky creu que l’espècie humana està equipada de forma 
innata amb certs principis lingüístics bàsics (LAD –Lenguage Adquisition 
Device-), una capacitat innata d’adquisició del llenguatge), de forma que 
aquests principis generats de forma natural i innata pels humans s’apliquen a 
una semàntica determinada que s’ha d’aprendre i a les regles sintàctiques 
concretes de la llengua apresa. Per a Chomsky existeix una gramàtica 
universal innata, un sistema de regles semblants compartides per tots els 
llenguatges del món (uns 6.000), cadascú amb les seves gramàtiques 
particulars. 

 

1.2.5. Principals trastorns del llenguatge: 

• afàsia: trastorn consistent en la incapacitat d’emprar el llenguatge a causa 
d’una lesió cerebral localitzada en un dels hemisferis cerebrals. També poden 
produir-se amb alteracions de la lectura i l’escriptura. Podem distingir entre:   

o afàsia motora: incapacitat de parlar, tot i entendre el llenguatge.  

o afàsia sensorial: incapacita de comprendre el significat de les paraules o 
l’ús dels objectes.  

• dislèxia: trastorn consistent en la confusió (lectora, gràfica o fonatòria) d’una 
consonant per una altra i per la inversió de síl�labes i paraules, de manera 
que l’individu és incapaç de reconèixer els mots plenament i el seu significat.  

• dislàlia: trastorn consistent en la articulació incorrecta de fonemes, síl�labes 
o paraules. Un exemple: el so /r/ es canvia pel so /d/.  

• quequesa (tartamudesa o disfèmia): trastorn consistent en parlar o llegir 
amb pronuncia entretallada i repetint les síl�labes.  

• alèxia: trastorn pel qual algú llegeix correctament, però no comprèn, perquè, 
per a ell, les paraules no tenen significat. 
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• autisme: trastorn comunicatiu caracteritzat per una conducta totalment 
replegada i tancada sobre si mateix, amb pèrdua de contacte amb la realitat 
exterior. 

 
 
 

2. INTEL·LIGÈNCIA 

2.1. Definició 

El concepte d’intel�ligència no té una definició precisa i àmpliament acceptada. Tot i 
això, encara que hi ha moltes definicions d’intel�ligència al llarg de la història, avui  dia 
s’accepta, en general, que el concepte d’intel�ligència fa referència a les habilitats 
mentals (cognitives, emocionals i socials) que té una persona per enfrontar-se 
adequadament als problemes que la vida li planteja i que li permet interactuar amb 
eficiència amb l’entorn.  

2.2. Diferenciació entre intel·ligència i pensament  

Malgrat habitualment utilitzem els termes intel�ligència i pensament com a sinònims 
en general, des de les aportacions del psicòleg Jean Piaget en la seva obra Estudis de 
psicologia genètica, es considera que hi ha certa diferenciació entre ambdós termes. 
Segons Piaget: “Existeix una intel�ligència anterior al llenguatge però no hi ha 
pensament abans del llenguatge. Referent a això distingim intel�ligència i pensament: la 
intel�ligència és la solució d'un problema nou pel subjecte, és la coordinació dels mitjans 
per a arribar a una fi que no és accessible de manera immediata, mentre que el 
pensament és la intel�ligència interioritzada que no es recolza sobre l'acció directa sinó 
sobre un simbolisme, sobre l'evocació simbòlica pel llenguatge, per les imatges mentals, 
etc.” 

2.3. Diferents concepcions de la intel·ligència 

Al llarg de la història de la psicologia s’han donat diferents concepcions sobre el que 
és la intel�ligència i com es pot explicar. Des de les primeres investigacions modernes 
portades a terme per Francis Galton fins a les actuals teories sobre les intel�ligències 
múltiples i la intel�ligència emocional hi ha un ampli ventall de teories. Les principals són 
aquestes:  

• Concepció genetista de Galton. Segons Galton (s. XIX) la intel�ligència és 
una qualitat cognitiva heretada genèticament que permet a un individu 
resoldre problemes de coneixement. Segons ell l’educació no pot variar 
substancialment la intel�ligència d’una persona. 

• Concepcions factorials: segons els autors que defensen aquesta concepció, 
encara que es parli d’una sola intel�ligència, aquesta es pot descompondre en 
diferents factors. Aquestes concepcions es fonamenten en l’anàlisi factorial, 
que analitza les relacions que es poden establir entre diferents variables. Les 
principals teories factorials són les següents:  

o anàlisi bifactorial de Charles Spearman: un dels primers partidaris de 
l’anàlisi factorial de la intel�ligència, va proposar la teoria dels dos factors o 
bifactorial:  
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� una intel�ligència general (g) o facilitador mental general, necessari per al 
funcionament de qualsevol tasca intel�lectual. 

� una capacitat específica mental (s) per a les tasques específiques. 

 

o anàlisi multifactorial de Thurstone: segons aquest autor es poden 
diferenciar set aptituds mentals primàries:  

� comprensió verbal 

� fluïdesa verbal 

� aptitud numèrica 

� aptitud memorística 

� velocitat perceptual 

� visualització espacial 

� raonament inductiu 

 

o model tridimensional de J.P. Guilford: considera la intel�ligència formada 
per la interacció entre tres processos:  

� els continguts (el que la persona sap) 

� les operacions (el que la persona fa per a processar el material) 

� els productes (el resultat individual) 

 

• Teoria de les intel�ligències múltiples de Howard 
Gardner. Segons Howard Gardner, professor de la Universitat 
de Harvard, no tenim una única intel�ligència, sinó múltiples 
intel�ligències, cada una relativament independent de la resta. 
El que anomenem intel�ligència no seria sinó una amalgama 
d’habilitats per resoldre diferents problemes que se’ns puguin 
presentar en els diferents àmbits de la vida. La seva teoria és 
una reacció contra el que ell creu que és una reducció 
inadmissible de la intel�ligència a aspectes acadèmics. En 
aquest sentit, Gardner diferenciarà essencialment entre set tipus 
d’intel�ligències diferents:  

o intel�ligència lingüística: mitjançant la qual utilitzem el llenguatge de 
forma efectiva. Com a exemple, ens proposa al poeta T.S Elliot. 

o intel�ligència lògico-matemàtica: capacitat per a la resolució de problemes 
abstractes.Com a exemple, ens proposa al físic A. Einstein. 

o intel�ligència musical: aptituds per a la música i el ritme. Com a exemple, 
ens proposa al compositor I. Stravinsky. 

o intel�ligència visual-espacial: aptituds per a l’anàlisi espacial del món 
visual. Com a exemple, ens proposa al pintor P. Picasso. 
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o intel�ligència corporal-cinètica: domini de les habilitats del moviment, 
com ara en la dansa. Com a exemple, ens proposa la ballarina M. Graham. 

o intel�ligència intrapersonal:, capacitat per a entendre’ns a nosaltres 
mateixos i els nostres sentiments, així com de generar autoconfiança i 
automotivació. Com a exemple, ens proposa el psicoanalista S. Freud. 

o intel�ligència interpersonal: capacitat per a comprendre els altres, les 
seves motivacions i la millor manera d’interactuar amb ells. Com a exemple, 
ens proposa al líder espiritual M. Gandhi. 

La descripció d’aquestes dues últimes intel�ligències, la intrapersonal i la 
interpersonal, va donar posteriorment lloc al que es va anomenar intel�ligència 
emocional. 

Segons Gardner: “si una persona és forta per a contar contes, resoldre problemes de matemàtiques, 
transitar per un terreny desconegut, aprendre una cançó desconeguda, dominar un joc nou per al 
qual cal certa destresa, comprendre als demés o entendre’s a si mateix, en realitat no se sap si es 
trobaran fortaleses comparables en altres àrees” (An intelligent way of progress).  

 

• Concepció cognitiva (teoria del processament de la informació de Sternberg). 
Encara que Sternberg comparteix la idea de les intel�ligències múltiples de 
Gardner, distingeix simplement tres tipus. La seva teoria triàrquica o 
trifactorial diferencia entre:  

o intel�ligència componencial o capacitat de processar la informació, de pensar 
de forma analítica i crítica i de planificar estratègies i avaluar-les. 

o intel�ligència experiencial o capacitat de afrontar problemes nous a partir de 
processar experiències passades. 

o intel�ligència social o contextual o capacitat d’adaptar-se al medi, seleccionar i 
donar forma al medi. 

 

• Teoria de la intel�ligència emocional de Daniel Goleman. A 
més de tenir presents les investigacions de Edward Thorndike 
(concepte d’intel�ligència social) i de Howard Gadner 
(intel�ligències múltiples, especialment la intrapersonal i la 
interpersonal), a partir de les investigacions de Salovey i Mayer, 
Daniel Goleman pensa que cal revisar allò que anomenem 
intel�ligència, perquè reduir-la a habilitats acadèmiques no permet 
entendre la seva riquesa. Cal una concepció de la intel�ligència 
que ens permeti explicar per què les persones que obtenien bones 
puntuacions en els tests tradicionals d’intel�ligència (especialment en 
habilitats acadèmiques) no demostraven tenir necessàriament especials 
habilitats per a tenir, per exemple, una bona vida matrimonial, educar amb 
èxit els seus fills o assolir un millor benestar mental i físic. 

Segons Goleman tenim dues ments: una que pensa i l’altra que sent. Així, a més 
de la intel�ligència acadèmica, tenim una intel�ligència emocional que permet 
l’èxit i l’adaptació social. La intel�ligència emocional és la capacitat per a 
percebre, expressar, entendre i regular els estats emocionals en un mateix i en 
els altres. 
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Per a Goleman, les persones intel�ligents emocionalment, que acostumen a tenir 
èxit vital (en la seva vida professional, familiar, afectiva):  

o són conscients de si mateixes  i de les emocions dels demés (reconeixement 
de les emocions i sentiments propis i dels altres: bona intel�ligència intra  i 
interpersonal) 

o gestionen les seves emocions sense caure en el derrotisme, la depressió, 
l’ansietat o l’enuig incontrolables (autocontrol i automotivació emocional) 

o són capaces de demorar les gratificacions en la recerca d’objectius i no es 
deixen portar gaire pels seus impulsos immediats (iniciativa i perseverança) 

o estan dotats de bons nivells d’empatia, és a dir, saben comprendre i posar-se 
en el lloc dels altres (tenen una bona intel�ligència interpersonal) i reaccionar 
correctament davant dels seus sentiments (saber, per exemple, què dir a un 
amic que està passant un dol, com engrescar els amics o gestionar bé els 
conflictes) 

2.4. Controvèrsia entre herència genètica i ambient   

Una de les preguntes més característiques de la psicologia com a disciplina és la de si 
cadascú de nosaltres posseeix una capacitat intel�lectual innata (depenent exclusivament 
de l’herència genètica) o si més aviat, la intel�ligència és una capacitat que es 
desenvolupa en relació amb l’ambient en què es viu i es pot incrementar amb una 
estimulació apropiada. En aquest sentit, pot dir-se que no hi ha un acord unànime. 
Aquestes són les principals postures:  

• genetisme: segons els autors genetistes, com Galton i els primers 
psicometristes, les capacitats intel�lectuals venen determinades essencialment 
per l’herència genètica i no les podem variar de forma substancial. 

• ambientalisme: segons els autors ambientalistes, com els conductistes, les 
capacitats intel�lectuals poden ser modificades amb una adequada 
estimulació, és a dir, depenen de l’ambient en el qual s’hagi viscut. En aquest 
sentit, existeixen programes de millora de la intel�ligència que pretenen 
desenvolupar hàbits de raonament i destreses d’aprenentatge.  

• interaccionisme: segons els autors interaccionistes, com Piaget, les 
capacitats intel�lectuals poden ser modificades però dins d’uns límits i d’acord 
a un marc de possibilitat establert genèticament; estan influenciades tant per 
l’herència com per l’ambient. Així, es considera que un ambient amb pocs 
estímuls o amb privació sensorial, pot provocar un retard en el 
desenvolupament intel�lectual dels infants. Per a Piaget, per exemple, el 
comportament dels individus i el seu ajust adaptatiu no ve imposat cegament 
ni per l’ambient ni pels gens. 
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2.5. El desenvolupament de la intel·ligència segons  Piaget 

Jean Piaget és, potser, el psicòleg que més ha estudiat el 
desplegament de les capacitats intel�lectuals al llarg de l’evolució 
cronològica dels individus. Piaget divideix el desenvolupament cognitiu en 
quatre estadis o etapes, que no són automàtics ni tenen una organització 
fixa i immutable, sinó que està exposada a variacions individuals. Segons 
Piaget, en cada etapa de desenvolupament la ment utilitza determinades 
estructures, esquemes o “motlles” mentals en els quals aboquem les 
nostres experiències. Aquests esquemes es desenvolupen gràcies a dos 
processos que van lligats:  

• l’assimilació de les experiències noves d’acord als esquemes que tenim 

• l’acomodament dels esquemes per corregir-los i reajustar-los al món extern 

 

Aquests quatre estadis pels quals passa la intel�ligència humana són els següents:  

1. Estadi d’intel�ligència sensoriomotriu (des del naixement fins als 2 anys). 
La característica principal d’aquesta etapa és que la capacitat dels infants per 
entendre el món i, per tant, de pensar, és limitada. No obstant això, la 
intel�ligència dels infants es caracteritza per esquemes d’acció: aprenen coses 
de l’entorn a través de les activitats: l’exploració sensorial i la manipulació 
constant (d’aquí el nom de sensoriomotriu), una mena d’“anem a provar i a 
veure què passa”. Encara que manipulen objectes, els infants en aquest 
estadi no tenen en un principi una noció estricta de la permanència dels 
objectes, és a dir, de la continuïtat de l’existència dels objectes que no veuen. 
Gradualment aprenen aquesta permanència. 

2. Estadi d’intel�ligència preoperativa (dels 2 als 6 anys). Durant aquesta 
etapa els infants fan ús de sistemes de representació: es representen el món 
a la seva manera (jocs, imatges, llenguatge i dibuixos fantàstics) i actuen 
sobre aquestes representacions com si hi creguessin. En aquest estadi els 
infants tenen una perspectiva de pensament egocèntrica i desenvolupen el 
llenguatge. 

3. Estadi operatori concret o d’operacions concretes (dels 6 anys fins als 
12). En aquesta etapa els infants comencen a generar pensament lògic, 
ajustat a regles, són capaços d’assumir un nombre limitat de processos 
lògics, especialment quan se’ls ofereix material per manipular-lo i classificar-
lo, per exemple. Aprenen les nocions de canvi i permanència, tot i que la 
comprensió encara depèn d’experiències concretes amb fets i objectes 
determinats i no d’idees abstractes o hipotètiques. En aquesta etapa els 
infants disposen de reversibilitat de pensament, ja poden posar-se en el lloc 
dels altres i superar l’egocentrisme intel�lectual anterior. 

4. Estadi operatori formal o d’operacions formals (des dels 12 anys 
aproximadament en endavant). A partir dels dotze anys es diu que les 
persones entren a l’etapa del pensament operatiu formal i que a partir 
d’aquest moment tenen capacitat per raonar de manera lògica i generar 
pensament hipotètic (formular i provar hipòtesis abstractes). Es desprenen 
dels objectes immediats i poden raonar sobre qüestions abstractes i possibles. 
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2.6. Els tests d’intel·ligència 

Una altra de les qüestions més debatudes al llarg de la història de la psicologia és si 
la nostra intel�ligència es pot mesurar, si es pot quantificar amb un número significatiu.  

Una de les branques de la psicologia que es van desenvolupar des de molt aviat va 
ser la psicometria, és  a dir la disciplina encarregada de la medició de les capacitats 
psíquiques i de la intel�ligència. Els primers psicometristes consideraven que la 
intel�ligència era un factor heretat genèticament i que, per tant, no es podia modificar 
essencialment amb programes específics d’educació. 

J.M. Cattell va ser el primer en utilitzar el concepte de prova mental. Els resultat dels 
seus treballs, malgrat suposar un avenç important, han estat invalidats avui dia.  

Les proves mentals van néixer el segle passat per tal d’introduir algun element 
quantificador en l’avaluació de la intel�ligència i van donar lloc als tests d’intel�ligència. 
Un test d’intel�ligència és una prova que avalua o mesura, per mitjà de preguntes o 
tasques, les aptituds mentals d’una persona comparades amb les d’altres persones a 
partir d’estudis estadístics que estableixen el nivell mitjà en una determinada edat (EM o 
edat mental: rendiment mental mig a una determinada edat cronològica) i permeten 
establir escales de comparació amb l’edat biològica i cronològica de l’individu (EC o edat 
cronològica: els anys que té). D’aquesta manera es genera el QI (quocient intel�lectual), 

Estadi Descripció Característiques 

 

Sensoriomotriu 

(0-2 anys) 

Experimentació del món a través dels sentits 

i de les accions (vista, tacte, contacte amb 

la boca i agafament) 

• Permanència de l’objecte 

• Ansietat vers als estranys 

 

Preoperacional 

(2-6 anys) 

Representació de les coses mitjançant 

paraules i imatges, encara que sense 

raonament lògic. 

• Jocs ficticis i simbòlics 

• Egocentrisme 

• Desenvolupament del llenguatge 

Operacions 

concretes 

(6-12 anys) 

Pensament lògic de fets concrets; 

comprensió d’analogies concretes i 

realització d’operacions aritmètiques 

• Conservació de mides i transitivitat 

• Transformacions matemàtiques 

 

Operacions 

formals 

(12 anys ...) 
Raonament abstracte 

• Lògica abstracta 

• Capacitat de raonament moral adult 
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és a dir, la raó entre l’edat mental (EM) i la cronològica (EC) multiplicat per 100. Així, QI 
= EM/EC�100. Gràcies a aquest quocient es pot classificar tota la gama d’intel�ligència:  

 

Estats intel·lectuals  QI 

 

Deficients 

Idiòcia 0-24 

Imbecil·litat 25-49 

Debilitat mental 50-69 

Casos límit o borderlines Borderline 70-79 

 

Normals 

Normal-mediocre 80-89 

Normal-mitjà 90-109 

Normal-superior 110-119 

 

Superiors 

Superior 120-129 

Molt superior 130-140 

Superdotació 140... 

 

 

2.6.1. Els tests d’intel·ligència més utilitzats fi ns ara són els següents:  

• Binet-Simon: el primer test que es va fer va ser dissenyat per Alfred Binet i 
Theodore Simon en 1905 per tal d’identificar els estudiants que estaven 
intel�lectualment deteriorats. Binet va considerar que l’aptitud mental no és 
necessàriament constant i pot augmentar amb l’edat. 

• Stanford-Binet, molt utilitzat als anys 80, a partir de les aportacions de L. 
Terman, de la universitat de Stanford, en el qual s’inclouen escales per a 
determinar el QI (Quocient Intel�lectual) dels adults. 

• Wechsler, l’escala d’intel�ligència més utilitzada avui dia, ha donat lloc a als 
dos tipus de tests més coneguts:  

o WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale): incorpora vàries mesures de la 
intel�ligència, classificades en categories verbals i manipulatives per a adults. 

o WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children), per a infants. 

 

2.6.2. Característiques que han de tenir dels tests  psicològics 

Encara que els test d’intel�ligència no són absolutament fiables, sí són indicadors que 
cal saber interpretar. Per tal que els test es considerin acceptables i eficaços, els tests 
haurien de tenir aquestes característiques:  
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• fiabilitat (han de poder mesurar de forma estable el mateix factor en un 
individu en diferents ocasions) 

• validesa (han d’estar fonamentats en coeficients de correlació entre les 
puntuacions del test i referents de situacions de la vida real) 

• consistència interna (els ítems d’un test han de constituir un tot homogeni) 

• estabilitat (han de donar resultats semblants en situacions semblants) 

 

2.6.3. Algunes crítiques que es fan als tests d’int el·ligència 

Com s’ha dit anteriorment, no existeix avui dia unanimitat sobre la validesa dels tests 
d’intel�ligència. Malgrat han estat útils en molts sentits, és cert que des de diferents 
perspectives s’han fet observacions crítiques sobre la seva validesa. Algunes de les 
principals són les següents:  

• no acostumen a tenir en compte factors emocionals, sinó principalment 
habilitats lògicoabstractives. 

• tenen una connotació purament academicista, atès que només serveixen per 
a mesurar el rendiment acadèmic però no la intel�ligència general. 

• són etnocèntrics, perquè estan elaborats segons el patró occidental 
d’intel�ligència. 

• presenten un caràcter ideològic, ja que les bones respostes són les que estan 
valorades per les normes socials dominants. 

• tenen poca consistència interna, perquè és molt difícil demostrar que tots els 
elements d’una mateixa prova concreta mesurin una mateixa habilitat. 
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3. PENSAMENT I CREATIVITAT 

3.1. Definició de pensament 

En general, amb el terme pensament fem referència a la capacitat mental per a 
ordenar, donar un sentit i interpretar les informacions disponibles per tal de resoldre 
problemes.  

Partint de les dades subministrades per la nostra capacitat representativa (sensació, 
percepció i memòria), l’ésser humà desenvolupa una activitat cognoscent superior, i de la 
qual entenem que estan privats els animals: el pensament. En aquest sentit, cal dir que 
sense percepció i, per tant, sense memòria, no podria haver pensament.  

3.2. Diferents funcions del pensament humà 

A la pregunta sobre què ens permet fer el nostre pensament, la resposta és que el 
pensament humà té diferents funcions:  

• funció cognitiva i racional: utilitzem el nostre pensament per conèixer la 
realitat en un sentit superior, a través de conceptes, proposicions i 
raonaments lògics. 

• funció deliberativa i de presa de decisions: el nostre pensament participa 
de forma activa en la presa de decisions a l’hora d’actuar d’una manera o 
altra. 

• resolució de problemes: davant de problemes que se’ns plantegen per 
primera vegada, el pensament i la intel�ligència ens permeten trobar 
solucions no apreses. 

• funció crítica: avaluem l’acceptabilitat de teories i de fets a partir de les 
finalitats que establim per la raó i el pensament. 

• funció creativa: a l’hora de plantejar situacions imaginatives noves i no 
donades prèviament fem servir també el nostre pensament. 

 

3.3. La funció cognitiva del pensament:  

El coneixement sensible només ens aporta informació sobre objectes sensibles i 
concrets. Comprendre el món que ens envolta com un tot organitzat, per poder orientar-
nos-hi i controlar-ho en el nostre propi benefici, requereix més que aquesta simple 
captació de les coses que ens ofereixen els sentits. Hem de poder classificar-les, 
ordenar-les, relacionar-les entre elles i amb nosaltres mateixos. Per desenvolupar 
aquestes tasques, comptem amb una capacitat que, en el seu nivell més alt, sembla 
exclusiva de l’ésser humà: la intel�ligència i el pensament. 

El pensament acostuma a treballar amb el material de la memòria i amb el suport de 
la imaginació, no només amb la percepció del present. Per tot això es pot definir el 
pensament com un procés interior que utilitza representacions simbòliques de fets i 
coses no presents en la realitat immediata.  
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3.3.1. Principals productes del pensament racional 

• Conceptes: el pensament i la intel�ligència abstractiva són els encarregats de 
formar conceptes, és a dir, representacions intel�lectuals de les coses, 
copsades en el seu aspecte abstracte i universal, és a dir, sense tenir en 
compte les particularitats que ens mostren les sensacions o les imatges. La 
intel�ligència discrimina entre elements rellevants i elements no significatius, 
n’abstreu els aspectes definitoris i arriba a generalitzacions. L’abstracció és 
una operació intel�lectual que consisteix en suprimir els elements sobrers de 
quelcom presentat com un conjunt. És l’aptitud humana que permet trobar 
trets comuns en la diversitat; gràcies a ella es poden elaborar idees o 
conceptes. 

• Proposicions i judicis: és la relació que s'estableix entre dos o més 
conceptes. Sinònims són frase, oració o enunciat; es reserven els termes 
judici o proposició a aquells enunciats en els quals s'afirma o es nega alguna 
cosa i que, per tant, poden ser veritables o falsos. 

• Raonaments lògics o inferències: perquè hi hagi raonament o 
argumentació cal que es passi d’un o més judicis inicials (premisses) a altres 
judicis que se'n derivin (conclusions). Aquest procés se’n diu inferència i 
consisteix a derivar una conclusió a partir d’unes premisses. Quan raonem 
establim una determinada relació entre diferents proposicions. Aquesta 
relació consisteix a provar la veritat d’una proposició    –que s’anomena 
conclusió del raonament- pel fet de suposar prèviament la veritat d’altres 
proposicions -que s’anomenen premisses del raonament-. Una persona està 
raonant, doncs, quan pren certes proposicions com a suport d’una altra, sigui 
per justificar-la o sigui per demostrar-la. En un raonament, la relació per 
mitjà de la qual obtenim la conclusió a partir de les premisses s’anomena 
inferència. 

o Tipus de raonaments: Es distingeix entre dues formes bàsiques de raonar: 
el raonament deductiu i el raonament inductiu. També, en certa mesura, es 
pot parlar d’un raonament analògic, encara que no tingui valor lògic 

� Raonament inductiu: és aquell que va d’allò específic a allò general. En 
un raonament inductiu, encara que les premisses siguin vertaderes no hi 
ha una absoluta seguretat que la conclusió sigui vertadera. És el més 
utilitzat en les ciències de la naturalesa (física, química, biologia, 
geologia…) i les ciències socials (sociologia, psicologia, història, 
economia…). Exemple: “l’aigua bull als 100 C, ja que sempre que 
l’escalfo i arriba als 100 C, bull”. 

� Raonament deductiu: és aquell que va d’allò general a allò específic o 
singular. En un raonament deductiu, si les premisses són vertaderes, 
llavors necessàriament la conclusió també ho ha de ser. Les ciències 
formals (matemàtiques i lògica) utilitzen exclusivament aquest tipus de 
raonaments. Exemple: “Totes les dones són mortals i Agnès és una dona; 
llavors Agnès és mortal”. 

� Analogia o raonament analògic: és una raonament que té com a base 
el fet de relacionar dues o més coses diverses entre les quals establim 
algun tret comú. No pot arribar mai a resultats concloents, sinó solament 
probables. 
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3.3.2. Distorsions cognitives.  

No sempre la facultat humana de pensar s’utilitza adequadament i d’acord a la 
lògica. De vegades –massa sovint, potser- manté hàbits de pensament inadequats a 
l’hora d’interpretar la realitat. Actualment es pensa que aquestes distorsions estan, fins i 
tot, en la base de moltes depressions. Aquests són alguns exemples de distorsions 
cognitives:  

• pensament dicotòmic: incapacitat de pensar els matisos de la realitat i 
veure només els extrems, tot o res, blanc o negre, bo o dolent: “O estàs amb 
mi o contra mi”. 

• hipergeneralització: tendència a convertir un fet en una llei que sempre 
s’acompleix: “Ningú no m’estima”, “Sempre em passa el pitjor”. 

• abstracció selectiva o filtre mental: tendència a parar atenció només en 
alguns detalls de la realitat –habitualment negatius- i prendre’ls pel tot.  

• inferència arbitrària o conclusions apressades: tendència a extreure 
conclusions inadequades abans de poder-ho fer amb fonament: 

o llegir el pensament dels altres: interpretar sense base el que pensen els altres 
(normalment en sentit negatiu). 

o endevinar el futur: tendència a preveure el pitjor que pot passar sense 
indicis. 

• magnificació (efecte telescopi) o minimització: tendència a l’exageració 
(normalment dels propis errors) o, al revés, a la minimització (normalment de 
les pròpies qualitats positives). 

• etiquetatge: tendència a la classificació dels altres de forma rígida i 
simplista, normalment de forma inexacta i carregada d’emocions. 

 

3.4. El pensament creatiu 

La funció creativa és, com s’ha vist, una de les principals funcions del pensament. El 
pensament creatiu és el pensament que es troba en el descobriment d’una solució, nova 
i millorada, d’un problema. El pensament creatiu va molt lligat a la imaginació i condueix 
al naixement de noves idees. 

3.4.1. Pensament divergent o lateral 

El psicòleg J.P Guilford ha fet una diferenciació entre dos tipus de pensament:  

• el pensament convergent: cerca les similituds, les coincidències i relacions 
entre fets o problemes diferents, des de l’experiència acumulada. Afronta els 
problemes sota l’òptica d’una sola resposta “correcta”, considerada com la 
millor. 

• el pensament divergent: a diferència de l’anterior, explora alternatives 
diferents, cerca possibilitats diverses davant d’una situació o un problema, 
intenta aportar mirades des d’angles diferents. Es desenvolupa amb la 
creativitat i dóna lloc a diverses respostes possibles, insòlites, si cal, més que 
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una única de correcta. El conegut brainstorming  (generació grupal d’idees) és 
un tipus de pensament creatiu o divergent. 

És el pensament divergent el que permet el pensament creatiu, en proposar, no 
sempre amb la lògica sinó amb certes dosis d’imaginació, noves idees i propostes. 
Aquest tipus de pensament s’ha anomenat posteriorment (De Bono) també pensament 
lateral.  

3.4.2. Característiques del pensament creatiu 

• proposa solucions noves als problemes, planteja possibilitats originals 

• utilitza la imaginació i la fantasia 

• té sensibilitat envers els problemes 

• genera fluïdesa d’idees 

• té flexibilitat mental 

• té originalitat 

• mostra capacitat d’anàlisi i síntesi 

• té capacitat de redefinició 

 

3. 4.3.  Etapes del procés creatiu 

D’acord a les consideracions de l’Escola de Wurzburg i a les teories de G Wallas, pot 
dir-se que el procés creatiu passa per quatre principals fases:  

• preparació: recopilació d’informació que pugui ser utilitzada posteriorment. 

• incubació: maduració d’idees durant cert temps, la qual cosa permet una 
reestructuració d’informació i possibles noves connexions. 

• il�luminació: aparició sobtada i intuïtiva de noves idees o de solucions 
inesperades. Es coneix també com a fenomen erureka! (en referència a 
Arquímedes i el seu descobriment físic sobre el càlcul de densitats).  

• avaluació: per tal que un fruit del pensament creatiu sigui acceptat cal que 
es verifiqui el seu caràcter satisfactori. 

 

 


