
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

Estimades famílies: 

Sóc Antonio Martín Ezpeleta, Professor Titular del Departament de Didàctica de la Llengua i 
la Literatura de la Universitat de València y director de la tesi doctoral de la estudiant Isabel 
Pont Niclòs, professora de Ciències titulada. En aquestes línies volem demanar-li el favor de 
què autoritze al seu fill o filla a solucionar uns qüestionaris (en forma d’inventar històries en la 
major part), que serveixen per avaluar la creativitat. Es tracta de qüestionaris validats per 
experts psicopedagogs, segons hem informat complidament a la direcció del centre, tenint 
l’ocasió de revisar tot el material i que en qualsevol cas, ens acompanyarà durant el temps que 
duren les activitats (al voltant de 40 minuts per qüestionari, no necessàriament al mateix dia). 

 

Tot açò s’emmarca dins del projecte de tesi de la mencionada estudiant, sobre l’avaluació de la 
creativitat en diferents centres escolars valencians, però que alhora es troba dins del treball del 
grup de investigació “Coneixement didàctic del contingut escolar (CDC)”  (GIUV2016-280), 
reconegut com a tal per la Universitat de València (<https://www.uv.es/uvweb/servicio-
investigacion/es/grupos-investigacion/grupo-1285949714098.html?p2=GIUV2016-280>), i en 
el qual participem fins a onze professors universitaris focalitzats al desenvolupament de la 
creativitat.  

 

Tinga en compte que per a cada estudiant es recopilaran dades demogràfiques (nom, edat i 
gènere), però que s’establirà un sistema d’anonimització efectiu que no permetrà la seua 
identificació posterior en cap lloc, així com tampoc la del centre educatiu, d’acord amb la 
comissió ètica de la Universitat de València (<https://www.uv.es/comision-etica-investigacion-
experimental/es/etica-investigacion-humanos/>). 

 

Com necessari complement a la nostra investigació, estaríem molt agraïts si contestareu a una 
breu enquesta (no més de 2 minuts). De la mateixa manera que per a les activitats creatives del 
seu fill o filla, no hi ha respostes correctes o incorrectes, soles maneres diferents d’entendre les 
coses, diversitat de les quals és precisament sinònim de riquesa. Podeu accedir al qüestionari 
mitjançant qualsevol dispositiu al següent enllaç: 

 

Qüestionari famílies:         (https://forms.gle/V9eJXSsS1tzUHHzXA) 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.  


