ACTIVITATS SOBRE EL TEXT "QUÈ ÉS ALLÒ
QUE ANOMENAM AMOR?"
PUNT 1.- Definició, característiques i tipus. Respon les següents qüestions:
1.- Quina seria la paraula que sintetitzaria millor el que suposa l'amor com afecte? En termes
anatòmics/fisiològics cerebrals on ubicam principalment la funció afectiva humana i, per tant,
l'amor? Què és allò que diferencia l'amor com a sentiment, emoció o passió?
2.- Completa la següent frase: Quan parlam de l'amor com afecte des d'un punt de vist evolutiu,
hem de cercar en quin sentit ha estat important per a...
3.- Quines són les tres classes d'amor existents? En quin sentit l'amistat seria útil adaptativament?
Posa un exemple.
4.- Quines són les característiques principals del que Fromm anomena amor productiu o autèntic?
Per què l'amor a si mateix és condició necessària per a que es pugui produir aquest amor productiu
en qualsevol de les seves formes?
PUNT 2.- Amor eròtic. Contesta aquestes preguntes:
1.- Per què no podem identificar com a sinònims amor i enamorament?
2.- Què són els mapes d'idoneïtat i quina és la seva importància en la fase inicial de l'enamorament?
3.- Quins són els canvis principals que es produeixen entre l'etapa de cristal·lització i decreixement?
4.- Sembla ser que l’enamorament té data de caducitat, essent la durada mitja d’aquest afecte d'entre
18 mesos i tres anys. Ara bé...Per què?
5.- Si arribats a aquest punt, tornàssim a plantejar la pregunta 2 del punt 1 i volguéssim repondre de
forma encara més concreta... Què diríem?
PUNT 3.- Diversitat o exclusivitat sexual
1.- Per què ha estat tan insistent l'exigència de fidelitat a les dones al llarg de la història per part dels
homes? Tenien la mateixa exigència els homes en relació a les seves pròpies dones?
2.- Quina seria l'explicació evolutiva de la promisqüitat masculina? Pot ser aplicada aquesta
mateixa explicació a la promisqüitat femenina? Sí/No Per què?
PUNT 4.- Monogàmia i poligàmia: naturalesa i cultura
1.- Què significa l'afirmació " per naturalesa hi ha família (en sentit ampli) humana, tot i que
culturalment adopta una estructura o forma concreta"?
2.- Quin problema plantegen el levirat la poligínia i poliàndria per a aquells que consideren natural
el model occidental de família nuclear heterosexual i monógama?

PUNT 5.- Fonament evolutiu de la monogàmia
1.- D'acord amb el text, "l’estratègia d’aparellament més estesa al món humà és la monogàmia
amb episodis d’adulteri, fet que contrasta amb la resta del món natural on la monogàmia
constitueix una estratègia reproductiva molt minoritària ja què només aproximadament un 3% de
les espècies la practiquen, de manera que només quan es dóna un conjunt molt específic de
condicions ecològiques i biològiques que condueixen a generar una situació en la que és necessari
més d’un sol individu (concretament, la mare) per a criar i surar un infant, la monogàmia esdevé
l’estratègia d’aparellament adaptativa". Quines són aquestes condicions ecològiques i biològiques?

