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Barcelona, 16 de març de 2016 

Benvolgudes famílies: 
 
Ens adrecem a vostès per sol·licitar la col·laboració amb el projecte de recerca 
Parentalidad y desarrollo infantil PSI2015-63627-R, subvencionat pel Ministerio de 
Economía y Competitividad. El projecte està coordinat per les professores Rosa Vilaseca 
i Magda Rivero, de la Universitat de Barcelona. L’objectiu general és estudiar el paper de 
la família en el desenvolupament psicològic dels nens i les nenes.  
 
Hi ha diferents opcions de col·laboració: 
 
Participació bàsica 
 

a) Si el vostre fill té entre 10 i 47 mesos: enregistrar en vídeo 10 minuts de joc amb 
el nen o nena. (10 minuts amb el pare i 10 minuts amb la mare; ens adapten a tots 
els models familiars; per exemple, si el nen només conviu amb la mare, només cal 
fer el vídeo jugant amb la mare). 
Es tracta de jugar amb el nen o la nena com ho féu habitualment, seguint unes 
instruccions bàsiques que podeu veure en el full adjunt.  
Vosaltres mateixos faríeu els enregistraments en vídeo (amb càmera, mòbil, 
tauleta tàctil, ordinador...) i nosaltres els recolliríem. 
 

Participació més àmplia 
 

b) Si el vostre fill té entre 10 i 47 mesos: fer els enregistraments en vídeo 
(participació bàsica) i rebre dues visites a casa vostra, d’una hora i mitja de 
durada cadascuna, aproximadament. En aquestes visites aplicaríem proves de 
desenvolupament a l’infant i qüestionaris a les mares i els pares. 

 
Participació en dos moments de temps 
 

c) Si el vostre fill té entre 20 i 28 mesos i heu optat per la modalitat de participació 
més àmplia: rebre una segona tanda de dues visites a casa vostra quan l’infant 
tingui entre 30 i 38 mesos, per fer-ne un seguiment. 
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Per part nostra, ens comprometem a: 
 

 Utilitzar els enregistraments de vídeo únicament amb propòsits d’estudi, sense 
difondre’ls a través de cap mitjà ni exposar-los públicament.  

 Informar-vos de les proves i qüestionaris a aplicar. 
 Mantenir la confidencialitat en relació amb les vostres dades personals i amb els 

resultats obtinguts.  
 Presentar els resultats únicament en el context acadèmic i sempre de forma 

general i totalment anònima. 
 Informar-vos sobre els resultats si hi teniu interès. 

 
Si voleu rebre més informació, podeu posar-vos en contacte amb Magda Rivero a 
través de la direcció de correu electrònic mriverog@ub.edu o del telèfon 660279030. O si 
ho preferiu, podeu indicar-nos en el següent full una adreça de correu electrònic o un 
telèfon de contacte. 
 

Ben cordialment, 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Rosa Vilaseca Momplet 
Dra. Magda Rivero García 

Profesoras Titulares del Departament de 
 Psicologia Evolutiva i de l’Educació 

Facultat de Psicologia 
Universitat de Barcelona 

Passeig de la Vall d’Hebron 171 
08025 Barcelona 
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 DADES DE CONTACTE PER REBRE MÉS INFORMACIÓ SOBRE 
L’ESTUDI 

 
 
COGNOMS:      NOM: 
 
Telèfon: 
 
Adreça de correu electrònic: 
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(PER OMPLIR UN COP ACCEPTADA LA PARTICIPACIÓ EN 

L’ESTUDI) 
 
CONSENTIMENT INFORMAT 
 
Acceptem participar en l’estudi sobre família i desenvolupament, del Departament de 
psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Barcelona, en la modalitat: 
 
 

 Bàsica (el/la meu/va fill/a té actualment entre 10 i 47 mesos) 
 

 Més àmplia (el/la meu/va fill/a té actualment entre 10 i 47 mesos) 
 

 Més àmplia i amb seguiment (el/la meu/va fill/a té actualment entre 20 
i 28 mesos) 

 
COGNOMS I NOM:…………………………………………….. Signatura: 
 
DNI:………………………………… 
 
COGNOMS I NOM:…………………………………………….. Signatura: 
 
DNI:………………………………… 
 
 
(Opcional) Autoritzem que els vídeos enregistrats es puguin utilitzar com a material 
docent a les classes, sense fer-los públics a través d’internet: 
 
COGNOMS I NOM:……………………………………………. Signatura: 
 
DNI:………………………………… 
 
COGNOMS I NOM:……………………………………………. Signatura: 
 
DNI:………………………………… 
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PAUTES PER ENREGISTRAR ELS VÍDEOS DE JOC MARE-
FILL/A I PARE-FILL/A 

 
Cal enregistrar 2 vídeos de 10 min. cadascun: la mare amb el seu fill/a jugant 

(sols a l’habitació), i el pare amb el  seu fill/a jugant (sols a l’habitació).  

Es recomana triar jocs que es practiquin habitualment i que promoguin la 

interacció, com, per exemple, lectura de contes, fireta, puzles, construccions, 

dibuixos…). 

 
PROCURAR: 
 
1. Buscar un espai tranquil on el pare o la mare i el nen puguin interactuar sense 

distraccions. 

2. Col·locar la càmera damunt d'un lloc sòlid i estàtic (trípode o un punt de suport). 

3. Enquadrar la interacció de cara per veure amb claredat gestos, expressions facials i l'ús 

dels materials. 

4. Deixar prou espai en els laterals de l'enquadrament per tal que la càmera segueixi 

enfocant-los si es mouen lleugerament durant la dinàmica de joc. 

5. Activar el temporitzador de la càmera perquè registri durant 10 minuts. 

6. Revisar de tant en tant que la càmera enfoca la interacció adequadament. 

7. Si s’enregistra amb telèfon mòbil, comprovar que l’enregistrament sigui horitzontal. 

 

EVITAR: 
 
1. Posar la càmera en un lloc on hagi sorolls (ventilador, aquari...). 

2. Col·locar la càmera en contra llum. Millor situar-la lluny de llums o de finestres. 

3. Que entrin i surtin persones de l’habitació on s’està enregistrant. 
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