




LES PREGUNTES

�Són frases orientades a descobrir què
pensa i sent l’altre persona.

�Pretenen comprendre els desitjos o les�Pretenen comprendre els desitjos o les
necessitats de l’altre.

�Poden ser obertes o tancades. Si voleu
convidar a algú a parlar: obertes. Si
voleu concretar: tancades.



TIPUS DE PREGUNTES
OBERTES

DE SONDEIG

Què…? Com…?
Podries indicar-me..?

Qui…? On…? Quan…? 
Què més…?

HIPOTÈTIQUES

REFLEXIVES

TANCADES DE 
CONFIRMACIÓ

Si ho he entès bé...

I si…?

Creus que…?,
Què en penses de...?



�Preguntes múltiples: normalment són llargues i
complicades

�Preguntes que forcen l’elecció: no hi ha cap
necessitat de limitar la tria

ERRORS COMUNS A EVITAR

necessitat de limitar la tria
�Preguntes dirigides: limiten la resposta oberta
�Centrar-se en el que es dirà, no en el que

l’altre està dient



EXERCICI (per parelles, + 1 observador)

� Per parelles, esbrineu quin problema voldria
solucionar la persona que teniu davant.

� Feu-li preguntes.� Feu-li preguntes.

� L’observador anotarà els tipus de preguntes
que es van fent.



PREGUNTES PODEROSES



�Obliguen a observar.

� Indueixen una concentració més 
profunda.

PREGUNTES PODEROSES

profunda.

� Es centren en descripcions.

� Faciliten el feedback.



� Són obertes

�Porten a l’acció

�Orientades al present i al futur, no 

PREGUNTES PODEROSES

�Orientades al present i al futur, no 
al passat

�Van del més general al concret

� Són pertinents per al client







EXERCICI (un voluntari).

� Figures de Leavitt



EL FEEDBACK

�Donar informació a un altre del resultat de
les seves accions de manera que li permeti
ajustar o millorar la seva actuació.ajustar o millorar la seva actuació.

�Ha de ser:
• Específic i aplicable.
• Neutre (no valoratiu) i descriptiu.
• Oportú.
• Directe.
• Formulat clarament.



EXERCICI (per parelles).

� Per parelles, a ser possible que us
conegueu, però no massa.

� Tenint en compte tots els exercicis que heu� Tenint en compte tots els exercicis que heu
fet al llarg del curs, doneu-vos un feedback
3 x 3:
• 3 aspectes positius
• 3 aspectes a millorar





L’ASSERTIVITAT.

�La comunicació assertiva es basa en 
l’autoafirmació i la defensa dels drets 
personals.personals.

� Implica respecte pels drets, emocions i 
necessitats d’un mateix i de l’altre persona.

�La conducta assertiva és tranquil·la, oberta, 
de cara, sense exageració expressiva ni 
defugir la mirada.



ASSERTIVITAT

1. Dret a tenir les teves pròpies necessitats i a 
demanar el què vols.

1. Deure d’escoltar el que l’altre demana o
necessita i d’acceptar el que pot donar.

2. Dret a fer-te responsable dels teus propis 
errors i a aprendre d’ells.

2. Deure d’acceptar que l’altre es pot equivocar i 
a deixar-li marge per rectificar.

3. Dret a canviar, créixer, transformar-se. 3. Deure de permetre que l’altre canviï i creixi3. Dret a canviar, créixer, transformar-se. 3. Deure de permetre que l’altre canviï i creixi

4. Dret a decidir. 4.     Deure de deixar moments i crear espais per 
poder decidir.

5. Dret a dir NO. 5.     Deure d’acceptar que algú ens digui NO

6. Dret a afirmar-se i ser un mateix. 6.    Deure d’acceptar a l’altre com legítim altre, 
per molt diferent que sigui.

7. Dret a ser tractat amb respecte i dignitat 7.    Deure de respectar als demés i considerar-los 
tan dignes com a nosaltres mateixos.

8. Dret a demanar informació i a ser informat 8.    Deure d’oferir informació quan sigui pertinent.

9. Dret a pensar abans d’actuar. 9.    Deure d’enllaçar i teixir ponts entre la raó i 
l’emoció.



ASSERTIVITAT

10. Dret a estar sol, encara que altres persones 
vulguin la nostra companyia.

10. Deure de respectar els moments i els espais 
dels demés.

11. Dret a decidir si un vol o no responsabilitzar-se 
dels problemes dels altres.

11. Deure a viure la teva pròpia vida i  a deixar 
que els demés visquin la seva.

12. Dret a expressar emocions i sentiments. 12. Deure de contenir les pròpies emocions i 12. Dret a expressar emocions i sentiments. 12. Deure de contenir les pròpies emocions i 
sentiments i de saber connectar amb les dels 
altres.

13. Dret a comportar-se de forma no assertiva. 13. Deure d’acceptar els moments no assertius de 
l’altre.

14. Dret a queixar-se i protestar quan no ens 
sentim respectats.

14. Deure d’acceptar queixes o protestes si ens 
estem equivocant.

15. Dret a no fer ús d’aquests drets. 15. Deure de seguir buscant formes òptimes de 
conviure millor, amb nous drets i deures per 
fer possible aquesta convivència.



EXERCICI:

Estàs en una reunió i fas un comentari 
irònic a un amic. Aquest es molesta i 
ho notes en l’expressió de la seva 
cara.

a. Si es molesta és el seu problema.
b. Segueixes fent comentaris per a que vegi que estàs de 

broma.
c. Li demanes disculpes per si s’ha sentit malament.

Has comprat una casa i quan has de a. Que no esperin de mi res.Has comprat una casa i quan has de 
fer el trasllat  i necessites ajut, tots els 
teus coneguts estan ocupats.

a. Que no esperin de mi res.
b. És normal, si els hagués avisat a temps m’ajudarien.
c. No demano ajut. És el meu problema.

Has conegut un home simpàtic i 
atractiu.  El veus confiat i segur i 
t¡agrada.

a. Li diré el que sento el proper cop, i si em correspon bé i si 
no també.

b. Potser pensa que vull alguna cosa molt seriosa. És millor 
que no li digui res.

c. Li diré el que sento i si no em correspon l’engegaré.

Una germana t’ha agafat una peça de 
roba sense dir-te res. Quan l’ha fet 
servir la deixa per rentar i quan tu la 
vols fer servir esta bruta.

a. Però qui s’ha pensat que és. Ara n’hi prendré una jo.
b. Parlaré amb ella per tal que el proper cop m’avisi  i no 

m’agafi per sorpresa.
c. Potser que no digui res, no sigui que es molesti.



CARACTERÍSTIQUES DE LA COMUNICACIÓ

Objectius: Defensar els propis 
drets, necessitats, 
expectatives i 
sentiments. Respectar 
això en els altres.

Evitar conflictes i o 
rebuig

Defensar els propis 
drets, necessitats, 
expectatives i 
sentiments
menystenint els dels això en els altres. menystenint els dels 
altres.

A qui respecta? A si mateix i als altres Bàsicament als altres Només a si mateix.

Les conductes són: Apropiades en el 
moment adequat.

Poc apropiades.  A 
vegades tard o mai.

Inapropiades i 
impulsives.

Expressió verbal: Parla amb fluïdesa, de 
forma clara i ni alt ni 
baix.

To baix entretallat i 
sense claredat

To alt, ràpid, 
amenaçant i brusc.

Frases tipus: Penso, sento, vull, 
m’agradaria. 
Què penses, sents, 
vols, t’agradaria?

No et molestis, no té 
importància, potser, 
puc esperar, el que 
diguis...

Hauries, has de, pel teu 
bé, no ho consento, 
vés amb compte.



Comunicació no verbal: Mira als ulls, postura 
recta, mans soltes, cos 
relaxat, contacte físic 
suau, somrient.

Mira poc o de reüll, 
postura encongida, 
mans juntes i 
masegant-se-les.

Mira als ulls intimidant,
barbeta alta, tensió 
corporal, no somriu.

Conseqüències: Resol conflictes, Perllonga els conflictes, Genera conflictes i 

CARACTERÍSTIQUES DE LA COMUNICACIÓ

Conseqüències: Resol conflictes, 
guanya oportunitats, 
genera relacions 
positives. Se sent amb 
control.

Perllonga els conflictes, 
perd oportunitats, 
genera solitud, no 
s’agrada, no defensa 
drets.

Genera conflictes i 
solitud, perd 
oportunitats i el 
control, relacions 
insatisfactòries.

Emocions vinculades: Alegria, satisfacció, 
tranquil·litat, 
autoestima alta 
(equilibrada)

Nerviosisme, timidesa, 
frustració, ira, 
depressió, autoestima 
baixa.

Ira, frustració, fàstic, 
culpa, ansietat, auto-
estima alta/baixa 
(desequilibrada).

Reacció dels altres: Agrada i el busquen. Es 
relaxen en la seva 
presència.

No agrada. El volen per 
utilitzar-lo. Es cansen.

No agrada i no el 
busquen. Es posen 
tensos.



EXERCICI:

Després d’un curs, se m’acosta una persona i em
diu: “El curs ha estat molt bé, però, deixem que et

digui que el PowerPoint tenia molts errors dedigui que el PowerPoint tenia molts errors de

disseny. Hauries de canviar moltes coses. T’ho dic

per què sóc dissenyadora gràfica i amb la intenció

d’ajudar, eh!”

És una conducta assertiva?



EXERCICI (resposta):

� No, per quatre raons:
1. És un afalac a mitges (si, però) que acaba sent

més una crítica que un afalac.més una crítica que un afalac.
2. Es tracta d’un consell no demanat.
3. Es col·loca en una situació de superioritat (soc

dissenyadora gràfica... i tu no).
4. Es diu que una cosa esta malament, però no

es diu què ni es fa cap proposta de millora.



EXERCICI (per parelles):

� Poseu-vos un davant de l’altre.
� La persona amb els cabells més llargs serà A,

l’altra serà B.l’altra serà B.
� Us mireu i tracteu de sentir coses positives en

relació a la persona que teniu al davant, quan us
avisem, A li dirà una cosa positiva a B. B li donarà
les gràcies.

� Després canviaran els papers.



TÈCNIQUES PER A SITUACIONS DIFÍCILS
Dialèctica positiva i negativa (I)

Entenc la teva situació.
En què et puc ajudar?

Entenc el teu problema.
Quin problema has tingut?En què et puc ajudar?

Et proposo una altra solució:
Et puc posar en contacte ara 
mateix amb...

M’informaré.
Tindrem aquestes dades 
quan...

Quin problema has tingut?

Això és impossible.
No és competència meva.

Això no ho sé.
Encara no t’ho podem dir.



TÈCNIQUES PER A SITUACIONS DIFÍCILS
Dialèctica positiva i negativa (II)

La informació que tinc és...

Em sembla que es tracta 

No em consta.

T’equivoques.Em sembla que es tracta 
d’un error.

Et puc assegurar que tinc en 
compte la teva situació.

M’he explicat bé?

T’equivoques.

No t’exaltis

M’has entès?



TÈCNIQUES PER A SITUACIONS DIFÍCILS

Banc de boira Entenc que pensi que... Per què
Segur que et sembla que... Per què

Auto confessió Saps què passa...Auto confessió Saps què passa...
M’agradaria que entengués que...

Compromís 
viable

Farem una cosa...
Què et sembla si enlloc de... fem...

Disc ratllat Repetició d’arguments.



TÈCNIQUES PER A SITUACIONS DIFÍCILS

Disculpa 
sincera

Imagino l’enrenou què t’ha produït... I ho 
lamento
T’he causat un perjudici quan volia el T’he causat un perjudici quan volia el 
contrari. Accepta les meves disculpes

Interrogació 
aclaridora

Disculpa, què és exactament el què t’ha 
semblat impresentable?
Per què és pitjor la meva solució?

Ajornament
assertiu

Seiem i parlem-ne.
A les 7, quan plegui et dic alguna cosa



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


