




2

4

6

8

10

COM VALORES .............................. ?

0





EXERCICI (per parelles, + 1 observador)

� Per parelles, expliqueu-vos l’un a l’altre allò
més rellevant que heu après durant el que
portem de curs.portem de curs.

� Valoreu, en una escala d’1 a 10, quant
escoltats us heu sentit.



CHECK-LIST PER A L’OBSERVADOR

� Li ha fet notar que captava les seves intencions?
� Ha resumit el que deia amb les paraules de

l’altre?
� Ha fet servir formes de reconeixement?� Ha fet servir formes de reconeixement?
� Ha explicitat la seva connexió amb les

emocions/sentiments?
(Més d’una vegada: 2p.; 1 vegada: 1 p. No ho ha fet: 0 p.)

� Se li ha notat que perdia l’atenció?
(Més d’una vegada: 0 p.; 1 vegada: 1 p.; cap vegada: 2 p.)



ACTITUD D’ESCOLTA ACTIVA

�Centrar-nos en el què, no en el com.
�Estar concentrats en la situació.
�Evitar judicis, interpretacions, �Evitar judicis, interpretacions, 

distorsions o conclusions ràpides.
�Evitar pensaments distractors.
�Mantenir una actitud mental positiva



�Què diu realment? Quines són les seves 
afirmacions d’intenció (vull, desitjaria, 
m’agradaria)?

ACTITUD D’ESCOLTA ACTIVA

m’agradaria)?
�Quin és el subtext emocional del seu 

discurs?
�És a dir, quines emocions ens esta 

trametent?
�Empatia (posem-nos al seu lloc).



CONSELLS PER A UNA BONA ESCOLTA:

�Connectar:
• Fer que l’altre sàpiga que l’estem escoltant,

resumir les seves paraules amb el seu propiresumir les seves paraules amb el seu propi
vocabulari.

• Emprar formes de reconeixement (ja veig...,
si?, explica’m més detalls...)

• Utilitzar formules que connectin amb el
sentiment (entenc que estàs preocupat...).

�Preguntar directament







PRINCIPIS DE LA COMUNICACIÓ
�No és possible no comunicar.
�Elaborem mapes mentals de la realitat.
�Processem la informació a través dels

sentits.sentits.
�No hi ha fracassos o errors; només resultats.
�Tot comportament té una intenció positiva.



3 VIES DE COMUNICACIÓ

7% 38% 55%

Verbal Paraverbal No verbal



OBSTACLES A LA COMUNICACIÓ

�Representacions
� Judicis referits al nostre interlocutor
� Inferències i deduccions� Inferències i deduccions
�Prejudicis, estereotips, clixés
�Creences



ALTRES ELEMENTS A CONSIDERAR

�No hi una segona oportunitat de causar una
bona primera impressió.

�Una relació, tanmateix, implica temps.�Una relació, tanmateix, implica temps.
�Exigeix un intercanvi d’informació sobre

sentiments, pensaments i idees.



EXERCICI (per parelles)
� Poseu-vos a tres passes de distància.
� Doneu una passa endavant. Què noteu?

Esteu còmodes? Voldríeu estar més a prop?
Si esteu còmodes comenceu a parlar.Si esteu còmodes comenceu a parlar.
Quina mena de conversa heu engegat?

� Si us voleu acostar més, doneu una passa
més. Esteu còmodes? Si voleu toqueu-vos i
comenceu a parlar. De què va la conversa
que esteu tenint?



EXERCICI (per parelles)
� Asseieu-vos cara a cara, per parelles.
� Primer un pensa en alguna situació que hagi

viscut que l’hagi induït a estar content,
enfadat, amb por o trist. El que observa haenfadat, amb por o trist. El que observa ha
d’endevinar quin dels quatre estats
emocionals va viure i en quin grau (de zero a
deu).

� Canvieu els papers.



EXERCICI (per parelles, + 1 observador)

� Per parelles, expliqueu-vos l’un a l’altre allò
més rellevant que heu après durant el que
portem de curs.portem de curs.

� Valoreu, en una escala d’1 a 10, quant
escoltats us heu sentit.



CONTACTA AMB NOSALTRES:

Jordi Pagès Pedrola: 627 48 15 53
Carles Guillamón Camañes: 618 13 50 88

troposconsultors@gmail.com
troposmind@gmail.com

http://troposconsultors.wordpress.com
http://troposmind.wordpress.com


