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OBJECTIUS
L’assignatura pretén en conjunt, i com a objectiu general, oferir un espai de reflexió,
debat I aprenentatge sobre diferents aspectes implicats en les relacions familiars i de
parella al llarg del cicle vital.
Cada tema planteja elements per a l’anàlisi de les relacions de família i de parella des
d’una perspectiva optimitzadora.
Com a objectius específics del temari assenyalaríem:









Conèixer perspectives pera un model teòric d’anàlisi
Estudiar tres dimensions fonamentals per a l’anàlisi de les dinàmiques famíliars:
comunicació, gestió i pressa de decisions i amor.
Promoure espais de reflexió i revisió de les relacions personals de l’alumne.
Revisar les variables que intervenen en la generació i desenvolupament del
conflicte en les relacions de parella i la seva optimització.
Anàlisi de la presa de decisions en la parella i la família.
Treballar els mecanismes relacionals que intervenen en la ruptura i el divorci.
Revisar les directrius generals de la intervenció psicològica en aquests
conflictes: des de la mediació i des de la teràpia.
Proporcionar elements per a la intervenció optimitzadora.

REQUISITS
Es fonamental que els/les alumnes tinguin accés a una parella o família
que pugui oferir la seva col·laboració als treballs de pràctiques.
Les parelles escollides poden ser del propi entorn familiar o cercle de relacions del/la
alumne i han de portar, com a requisit imprescindible, com a mínim, dos anys de

convivència.

Facultat de Psicologia – Curs 2008/2009
Llicenciatura en Psicologia

TEMARI
TEMA 1
Introducció a l’estudi de les dinàmiques familiars i de parella.
• Diversitat en el sí de les estructures i funcions familiars.
• Individualisme vs. prosocialitat
• Tres dimensions per a l’estudi de la parella
TEMA 2
• Variables psicològiques en l’estudi de les relacions de parella.
• La família com a sistema
• Mites maritals
TEMA 3
Comunicació de qualitat en la parella i en les relacions interpersonals.
• Comunicació verbal i no verbal
• Sexualitat com a forma de comunicació
• El model de comunicació de qualitat. Una proposta
TEMA 4
Regles familiars.
• Una classificació-inventari de temes familiars.
TEMA 5
Gestió, poder i presa de decisions
• El poder en la parella i en la família.
• Relacions de poder en la parella
• Relacions de poder parento-filials
TEMA 6
Amor i afecte en la parella.
• Atracció interpersonal, processos d’enamorament.
• Elements de l’amor romàntic.
TEMA 7
Variables crítiques en la felicitat, separació i divorci de les parelles.
Estudis recents.
Qüestions a debat
TEMA 8
• Elements per a l’optimització de les relacions de parella i familiars.
• Actituds i comportaments prosocials en les relacions de parella.
TEMA 9
Cicle de vida familiar.
• Canvis en l’afecte, poder i comunicació en un sistema familiar.
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TEMA 10
La família com a agent de canvi social i polític.
TEMA 11
La "Mediació Familiar"
TEMA 12
Intervencions per a l’optimizació de consell, orientació i psicoteràpies.

PRÀCTIQUES
Les pràctiques consistiran en la participació en el Programa de *Millora de la *Qualitat
de la *Comunicació (*PMQC).

Els objectius del Programa serien dos:
• L'aprenentatge “en viu” dels alumnes.
• La millora de la qualitat de la comunicació i de la relació en parelles, avaluada pel test
CCC..

QÜESTIONS LLIGADES AL ROL DELS/LES ALUMNES.
• Cada alumne reclutarà una parella des de la seva pròpia presentació com a psicòleg/a
en formació i no com expert. Depenent dels/les alumnes del programa europeu Erasmus
matriculats en l'assignatura, aquesta entrevista es farà acompanyat per un/a d’ells/elles
• . Les parelles poden ser familiars, amics, coneguts o desconeguts.
• Haurien de conèixer prèviament els títols i temes corresponents a cadascuna de les
sessions (6) del Programa , el que facilitarà que puguin comprometre's, excepte
imponderables, a completar tot el programa
• L'acord es basa en un curs o programa amb objectius molt clars respecte que per als
alumnes és una ocasió de realitzar una pràctica continuada en la qual la parella llegirà,
analitzarà i estudiarà conjuntament amb el/la alumne els continguts del curs.
• Els continguts seran presentats en un guió de màxim dues fulles , amb punts o
afirmacions basades en els coneixements actuals sobre psicologia de la parella que
tendeixen a optimitzar la relació i la comunicació.
• La parella pot trobar continguts nous que li permeten reflexionar i vivenciar la seva
pròpia dinàmica.
• El/la alumne no executa un rol d'entrevistador/a, sinó de presentador/a de temes sobre
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els quals la parella i l’alumne reflexionaran conjuntament.
• Eventualment i si voluntàriament ho decideixen, serà recomanable i desitjable que la
parella s'impliqui en una posada en pràctica d'alguns dels punts del Programa.
• El/la professor/a és l’únic responsable directe del Programa, fins al punt que els
alumnes només desenvolupen un paper de mediadors i presentadors cap a les parelles.
• El/la professor/a com líder del proiecte, tractarà de respondre a les qüestions o dubtes
que se suscitin en aquestes reflexions conjuntes entre parella i alumnes
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AVALUACIÓ
La nota final correspon a la mitjana entre la nota de teoria i la de pràctiques,
sempre i quan la prova de coneixements teòrics estigui superada.
Per a l'avaluació s'oferixen a l'alumne les següents opcions.
Grup 10 professor Robert Roche
1.1 Informe Lectura Llibre
1.2 Informes Pràctiques
Programa Millora Qualitat Comunicació
1.3 Lliurament fulls classes (15)

Individual.
Individual o Grupal.
Individual

Lliurament enquadernat copia fulls + Síntesis (3 *pág) Individual.
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NOTA:
El compliment d'aquests requisits garanteix la nota d'Aprovat.
La nota final dependrà en un 50% de l.1 i 1.3 i altre 50% del 1.2.
La Docència Tutoritzada i la participació en l'assignatura virtual, no obligatòries, podran
matisar la nota.

INFORME LECTURA LLIBRE TEXT
Elaboració a partir de la lectura del llibre:
Roche R. (2006). Psicologia de la parella i de la família: Anàlisi i optimització
Col·lecció Materials. Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona

Guió de l'informe: (màx. 5 pag).
Per a cadascun dels capítols es dedicarà màxim mitja pàgina amb:
· un apartat amb els elements que assumeixes
· altre apartat amb elements que qüestiones.
Conclusions.

GRUP 50 Professora Esther Arozarena
1
Informes Pràctiques
2
Examen

Individual i Grupal
Individual

NOTA:
La nota final dependrà en un 50% del 1 i del 2 sempre i quan el 2 (Examen)
estigui aprovat.

.

