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QUÈ PASSARIA SI? XERRADA SOBRE CREATIVITAT 

Aquesta xerrada té com a objectiu exposar què és la creativitat, quins són els seus 
fonaments psicològics i com es pot aplicar a la vida quotidiana. 

Actualment els psicòlegs i sociòlegs estan d’acord amb l’existència del potencial creatiu 
en qualsevol persona humana. La creativitat és una capacitat mental que es pot entrenar 
i desenvolupar. D’altra banda les persones creatives milloren la seva activitat en eficàcia 
i qualitat. I existeixen mètodes per potenciar i desenvolupar la creativitat. 

La xerrada es proposa mostrar les possibilitats de la creativitat i desvetllar la dels 
assistents per tal que la puguin aplicar a qualsevol tipus d’acció: planificar un viatge, 
organitzar papers i fotos antigues, cuinar, fer festes, distribuir els mobles d’una sala, 
relacionar-se socialment...  Al capdavall totes les persones som creatives tot i que potser 
la nostra creativitat és com un nen petit mig adormit i amb aquesta xerrada pretenem 
despertar-lo d’una manera divertida. 

 

 


