
 

 

Psicologia social de la família 

 

 

Nom i cognoms:         Grup: 

 

Llig el text següent i respon a les preguntes. Aquesta activitat es pot fer en grups de fins 

a quatre persones. 

1. Esmenta i explica amb les teues paraules les raons per les quals és important 

l’estudi psicosocial de la família. 

2. Accedeix a la revista Psychosocial Intervention. Fes una cerca bàsica sobre el 

terme família. Quins articles s’hi publiquen? Organitza’ls en categories i explica 

breument cada categoria. Cerca en la pàgina web de l’últim Congrés de Psicologia 

Social si hi ha cap àrea específica dedicada a la família 

(https://congreso2022.sceps.es/). 

3. Quines raons ofereixen els autors, basant-se en l’argument d’Ovejero i Peiró, per 

a defensar la importància de la psicologia social de la família? 

4. Quines àrees estudien els «psicòlegs socials amb una orientació més aplicada» en 

relació amb la família? 

5. Anomena i descriu els principals estudis psicosociològics de la família a Espanya. 

6. Quin és el principal objectiu de la psicologia social de la família? 

 

https://congreso2022.sceps.es/
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Nom i cognom:         Grup: 

 

Després de veure el vídeo La maternitat de RTVE, fes les activitats següents: 

 

1. Reflexiona sobre la visió de la maternitat de cadascuna de les participants (Angelines, María 

i Arantxa). 

2. A què creus que es deu el retard en la maternitat de les dones que volen ser mares? 

3. Fes una reflexió personal sobre el que suposa ser mare o pare en el segle XXI. 



 

 

Psicologia social de la família 

 

 

Nom i cognoms:         Grup: 

 

En grups de quatre, cerca per Internet i respon a les preguntes següents. 

Evidentment, no pots copiar i enganxar les teues respostes, i has d’esmentar 

adequadament la font d’on les obtens. 

1. Què és la diversitat familiar? 

2. Què són els nous tipus de famílies? 

3. Quins nous tipus de família existeixen? 

4. Quins avantatges o desavantatges tenen aquests nous tipus de famílies respecte a la 

«família tradicional»? 


