
A tenir en compte: 
 

Et proposem un model de comunicació
adequat en 4 passos:

Pautes per a una 
COMUNICACIÓ

        Assenyala les                         

2.
el que penses i el que sents                  

1. objectivament DescriuDescriu  

ExpressaExpressa

ASSERTIVAASSERTIVA

què ocorre

que succeïsca,  3. Digues el que vulguesDigues el que vulgues  
    buscant acords

conseqüènciesconseqüències4.

Sigues objectiu 

Utilitza missatges jo 
Escolta

subvencionado por

positives i negatives



L’ASSERTIVITAT és una habilitat social que consisteix
a conéixer els drets propis i defensar-los, respectant
els altres. Es refereix a dir el que PENSE, SENT i VULL,
però sense danyar-se a si mateix ni als altres.

Ací et proposem un model de comunicació adequat
en 4 passos:

COMUNICACIÓ

2.
              EL QUE PENSES I EL QUE SENTS

"No m’agrada tenir la casa
així, em molesta veure la
casa desordenada. A més,
ja havíem acordat que
recolliries a les vesprades,
i m’enfade quan no ho
compleixes."

1. OBJECTIVAMENTDESCRIUDESCRIU  
Intenta no donar la teua
opinió, solament expressar
el que està passant.
"Veig que la teua habitació
està desordenada, i ja van
diversos dies així".

EXPRESSAEXPRESSA

QUÈ OCORRE

subvencionado por

Pautes per a una 

ASSERTIVAASSERTIVAASSERTIVAASSERTIVA



ASSENYALA LES                                     
POSITIVES I NEGATIVES

CONSEQÜÈNCIESCONSEQÜÈNCIES

  QUE 

COMUNICACIÓ

3.

4.

  
DIGUES EL QUE VULGUESDIGUES EL QUE VULGUES  

ESCOLTA, EXPRESSA, DIALOGA... I SI JA ESTÀESCOLTA, EXPRESSA, DIALOGA... I SI JA ESTÀ
PACTAT, COMPLEIX AMB LES CONSEQÜÈNCIESPACTAT, COMPLEIX AMB LES CONSEQÜÈNCIES

  

Si ho realitza, pots reforçar i
animar perquè en altres ocasions
li siga més fàcil. "Com et fa sentir
veure l’habitació neta i tirar una
mà a casa?". "Em sent molt
content/a per la teua
participació", "Ara que has
complit el que vam acordar, pots
disfrutar del teu temps lliure".

Si no ho realitza, pots explicar-li que el temps que
pensava gastar en l’oci (tele, mòbil, etc.) no podrà tenir-
lo, perquè és important participar en les tasques de casa.
I, quan ho acabe, podrà disposar d’aquest temps d’oci.

        SUCCEÏSCA, BUSCANT ACORDS
"Necessite la teua col·laboració
per a mantenir la casa neta. Quan
podries recollir la teua habitació?
Per favor, fes-ho prompte,
recorda que com més tardes,
menys temps et quedarà per a
veure la tele."

subvencionado por

Pautes per a una 

ASSERTIVAASSERTIVAASSERTIVAASSERTIVA



A TENIR EN COMPTE
 

Escriu la conducta de l’altre de forma objectiva, sense
interpretar el motiu o el que pot estar pensant o sentint el
teu interlocutor.

            

ESCOLTA

Millorarem aquest EXEMPLE: 
"Tu sempre arribes tard, eres un irresponsable, no
t’importen els càstigs ni el que em preocupe..."

Paraules com "sempre", "mai", "tots", "res", etc. no
solament no solen ser veritat, sinó que posen l’altre a la
defensiva. Centra’t en les conductes objectives d’aquesta
ocasió.

                     
     

Parla de tu, de com et sents i com t’afecta la conducta de
l’altre, en compte d’assenyalar o culpar el teu interlocutor.

 "Quan arribes tard em preocupe per tu i m’enfade 
perquè no compleixes el que acordàrem..."

L’altre també té coses
interessants a dir i, si l’escoltem,
l’entendràs millor. Una conversa
és un diàleg, no un monòleg, i
tots tenim dret a expressar-nos.

SIGUES OBJECTIU 

EVITA LES GENERALITZACIONS

UTILITZA MISSATGES JO 

subvencionado por

"Arribes tard, havíem acordat a les X hores i ja són les X."

"Hui has tornat a arribar tard, i t’ha succeït diverses
 vegades últimament." 


