
Apunts  Relacions en l'entorn de treball

UD 2: LA COMUNICACIÓ

LA CONDUCTA ASSERTIVA

1) CONCEPTE D’ASSERTIVITAT

L'assertivitat és un concepte desenvolupat pels psicòlegs que treballen les habilitats socials. De fet, per a
alguns autors, assertivitat és sinònim d'habilitat social. 

La conducta assertiva es defineix com l'expressió adequada de les emocions en les relacions socials, sense
que es produeixi ansietat o agressivitat. L'assertivitat és una conducta, no un tret de la personalitat, per
tant, podem parlar de l'assertivitat com a habilitat en el conjunt de les habilitats socials. 

2) LES TÈCNIQUES ASSERTIVES

En totes les relacions que portem a terme, ja siguin en les relacions laborals com a la resta de les relacions
personals, ens és d'utilitat disposar de determinades estratègies i habilitats comunicatives que ens facilitin
la comprensió d'allò que volem i ens volen expressar; entendre les altres persones i sentir-me entès evita
caure en estats d'ànim de frustració, d'impotència, de vergonya, de culpa o similars.

Quan ens relacionem amb d'altres persones posem en joc totes les nostres habilitats socials  i  és una
llàstima que persones d'una gran vàlua no siguin convenientment reconegudes com a conseqüència del
desconeixement d'aquestes tècniques.

Les  tècniques  assertives  són  una  sèrie  d'habilitats  socials  que  ens  permeten  expressar  els  nostres
sentiments  sense  agredir  ningú. Quan una  persona  es  mostra  assertiva  és  capaç  de  proclamar  d'una
manera implícita "aquest/a sóc jo, així és com em sento i això és el que penso i vull".

L'assertivitat  està  relacionada amb les  percepcions,  les  interpretacions  que en fem, les  emocions que
generen i les conductes que portem a terme.

El comportament assertiu facilita que la persona estigui més satisfeta amb ella mateixa i amb els altres. Un
dels components de tipus ètic que es pressuposa en l'actitud assertiva és el fet que ningú no té dret a
aprofitar-se dels altres. L'assertivitat parteix també del concepte d'igualtat entre les persones i del dret de
cadascú a manifestar les pròpies opinions. En aquest sentit l'asserció implica respecte cap als altres i cap a
un mateix, és a dir el respecte dels drets de l'altre i el dret a defensar els propis.

Un dels objectius fonamentals de l'assertivitat és millorar la comunicació entre les persones i obrir camins
a pactes i compromisos que respectin la integritat i els drets de les persones quan els interessos de la gent
són oposats. 

Les conductes no assertives són la conducta agressiva i la passiva, que ocasionen conseqüències negatives
en les relacions humanes, conflictes de conducta i de personalitat. 

S'ha comprovat que la conducta passiva està relacionada amb sentiments de culpa, d'ansietat i sobretot
amb baixa autoestima. Desenvolupen aquest tipus de conducta les persones que sempre tenen por de
molestar els altres, que no saben afrontar una negativa o un rebuig i tenen un sentiment d'inferioritat. 

La  conducta agressiva pot aconseguir conseqüències aparentment favorables a curt termini, perquè les
persones  que  la  desenvolupen  aconsegueixen  els  seus  objectius  i  manifesten  els  seus  sentiments  de
manera agressiva i violenta. Però aquesta conducta anul·la el dret de les altres persones i genera odi i
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 ressentiment. A llarg termini, les persones eviten el contacte social amb l'agressiu. La nostra societat, a
vegades,  premia  la  conducta  agressiva  amb  el  nom  de  conducta  ambiciosa,  però  el  preu  d'aquesta
"ambició" és deixar de banda als altres i tenir problemes en les relacions interpersonals.

L'assertivitat no és una vareta màgica que resolgui tots els problemes. És una actitud que, tot i que en una
determinada situació no resolgui el conflicte, contribueix a què les persones se sentin satisfetes per la
manera com han afrontat la situació.    

La vida i les relacions entre les persones comporten dificultats i conflictes. Davant dels conflictes els homes i
les dones tenim tres alternatives: fugir, lluitar o raonar.

· Fugir significa  escapar-se,  no  afrontar  el  problema,  amagar-se.  Les  conseqüències
psicològiques de la fugida, a la llarga, són sensació de frustració i malestar. 

· Lluitar vol dir utilitzar la violència, física o verbal, per resoldre un conflicte. La lluita, tant si
es guanya com si es perd, provoca odi i malestar en les persones. 

· Raonar implica utilitzar el llenguatge, el sentit comú, la intel·ligència i el pacte per resoldre
conflictes. En l'àmbit psicològic, el raonament provoca un benestar amb un mateix i no
afecta l'autoestima.

Podem identificar cada conducta de la manera següent:

- Fugir = Conducta passiva

- Lluitar = Conducta agressiva

- Raonar = Conducta assertiva

En resum, el model de conducta assertiva es defineix com la conducta que implica l'expressió directa dels
propis sentiments, necessitats, drets i opinions sense amenaçar ni castigar els altres ni els seus drets. A
aquesta conducta s'hi oposen altres dos models: la conducta agressiva i la conducta passiva, que serien dos
tipus de conducta no assertiva. La conducta agressiva implica la defensa dels drets personals i l'expressió
dels sentiments, pensaments i opinions de manera inapropiada i violant els drets de les altres persones. La
conducta  passiva  aniria  contra  els  propis  drets  perquè  no  és  capaç  d'expressar  els  propis  sentiments,
pensaments i opinions i es permet, al mateix temps, que els altres els trepitgin.

3) PER QUÈ NO SOM  ASSERTIUS?

La  conducta  assertiva  s'aprèn.  Per  tant  si  no  som  assertius  caldrà  buscar  les  causes  en  els  nostres
aprenentatges: educació en general, família, amics, context social i experiències viscudes. Tot plegat pot
explicar fàcilment que no siguem assertius. Per exemple, viure i ser educat en un ambient agressiu és un
motiu per explicar una conducta agressiva (no assertiva) quan un és adult.
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D'una  manera  més  genèrica,  la  causa  de  moltes  conductes  no-assertives  són  diverses  pors,  tant  pors
personals com pors socials. Tipus de pors habituals són: Por a la resposta agressiva de l'altre, por a sentir-se
culpable, por a fer el ridícul, por a perdre l'apreci dels altres, etc.

El sentiment de culpa és també una causa de conductes no-assertives. Especialment el sentir-se culpable de
perjudicar els sentiments dels altres i aleshores perjudicar-se un mateix. I també sentir-se culpable per les
conductes dels altres i crear-se auto-obligacions. 

La vergonya, tant d'un mateix com la vergonya social, és una altra  causa de les conductes no-assertives.
Aquest tema va relacionat amb el nivell d'autoestima de cada persona. 

4) HABILITATS DE LA PERSONA  ASSERTIVA

Habilitats bàsiques

· Escoltar l'altre. Treballar la capacitat de comprendre el que m'estan comunicant. 
· Aprendre a iniciar una conversa i a mantenir-la. 
· Aprendre a formular preguntes. 
· Saber donar les gràcies. 
· Saber presentar-nos a d'altres i presentar els altres. 
· Saber fer un compliment, sense exageracions i amb afecte. 
· Aprendre a demanar ajuda. 
· Capacitar-nos per donar i seguir instruccions. 
· Saber demanar disculpes. 
· Aprendre a convèncer els altres, a ser persuasiu. 

Habilitats relacionades amb els sentiments

·   Conèixer els nostres sentiments i emocions i saber-los expressar. 
·   Comprendre, valorar i respectar els sentiments i les emocions dels altres. 
·   Saber reaccionar davant de l'enuig de l'interlocutor i gestionar bé la situació. 
·   Resoldre les situacions de por. 

Habilitats alternatives a l’agressivitat

·   Demanar permís. 
·   Compartir coses, sensacions i sentiments. 
·   Ajudar els altres. 
·   Aprendre a negociar, a consensuar, a arribar a acords. 
·   Recórrer a l'autocontrol en les situacions difícils. 
·   Defensar els nostres drets quan els vegem amenaçats. 
·   Respondre a les bromes quan procedeixi. 
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5) RESPOSTES ASSERTIVES

Si és ben cert que cada conducta necessita un tipus de resposta assertiva diferent, també és ben cert que
les respostes assertives tenen una base que és comuna per a la majoria d'elles.

En la gran majoria de conductes assertives es donen una sèrie de components no verbals com són:

1.  El  contacte  visual.  Que  ha  d'estar  concentrat  en  el  receptor  del  missatge  mentre  li  responem.  El
percentatge sol ser d'entre un 40% al 60% ja que una mirada excessivament fixa pot
rebre's com a hostil.

2. La veu. S'ha de fer servir un volum ni massa alt ni massa baix. S'ha de procurar que hi hagi un fil
conductor ciar en el que es diu i que es digui de forma segura. També caldra que el ritme
sigui tranquil, sense acceleracions.

3. Les pauses. Es faran unes pauses curtes quan es vulgui provocar motivació sobre el que es dirà com,
més llargues, quan es vulgui que l'altra persona prengui la paraula.

4. Els gestos. Són una part molt important del llenguatge no verbal. Es procurarà que siguin naturals,
és a dir, tal com es facin habitualment. Cal evitar assenyalar amb el dit l'altra persona i
d'altres gestos que puguin ser interpretats com a hostils.

Alguns components verbals a considerar són:

1. L'expressió que indiqui que s'han comprès els raonaments de l'altra persona: és de vital importancia que
l'altra persona copsi que s'ha fet un esforç per a comprendre la seva visió del tema. Si no
s'ha comprès caldrà demanar aclariments. L'escolta activa és una estratègia excel·lent en
aquest punt.

Cal  destacar  que  una  comprensió  del  que  ens  diu  una  altra  persona  no  vol  dir,
necessàriament, que estem d'acord amb allò que ens diu.

"En resum, el que em dius és que..." acostuma a ser un bon inici que hem comprès la
seva postura.

2. L'expressió del problema segons la nostra postura procurant que no es faci d'una forma que pugui ser
rebuda com agressiva. "Que arribis tard a les reunions...", "que em demanis que acabi la
feina a les quatre...", "que em parlis a crits...".

3. El desacord verbal.  S'explica la cosa amb la qual no estem disposats a transigir. Valguin com exemples:
"no estic d'acord amb això...", "no estic disposat a acceptar-ho...", "no ho puc seguir
fent...".

4. La petició d'un canvi de conducta. Aquest punt és vital perquè marca la diferencia entre una queixa i una
petició de canvi. Dóna a l'altra persona una informació clara de com s'espera que es
comportarà  a  partir  d'ara.  "M'agradaria  que  em  parlessis  com  parles  als  altres",
"m'agradaria que em diguessis Isabel", "m'agradaria que les feines com aquesta me les
donessis d'un dia per l'altre i no per al mateix dia"...

5. Proposta de solució. Suposem que -seguint el cas anterior-, el cap insisteix en que creu que en aquesta
oficina es perd molt el temps. En aquest punt podria ser molt útil proposar alternatives
dirigides  a  modificar  aquesta  creença.  Per  exemple,  "crec  que,  al  menys durant  uns
mesos, podríem establir unes reunions regulars per tal de supervisar el treball realitzat
durant  la  jornada.  Així  podríem  valorar  si  veritablement  existeix  aquesta  pèrdua  de
temps, i en quins moments es dona..."

Afrontar una crítica

No sempre és fàcil ja que moltes persones prefereixen ignorar-la o rebutjar-la; fins i tot algunes persones
responen a la persona que els critica atacant-la.
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Tenint  en  compte  que  "un  conflicte  és  una  oportunitat  de  millora"  cal  encarar  una  critica  com  una
oportunitat de saber les conseqüències que comporten les nostres conductes sobre d'altres persones, per
millorar en alguns aspectes, per al creixement personal, etc.

Una bona manera d'afrontar una crítica hauria de tenir presents aquests aspectes:

1. Cal concentrar-se en el que ens diuen, és a dir, en el contingut de la crítica. En cas que no es comprengui
bé  el  que  la  persona  ens  vol  dir  caldrà  preguntar-ho.  Caldrà  descartar  creences
limitadores del tipus: "aquesta persona és una criticaire", "li encanta rebaixar la meva
autoestima", "segur que està buscant alguna cosa que jo no sé"...

Com hem dit abans l'escolta-activa ens pot ajudar en aquest punt. Convé no interrompre
a la persona que ens parla i, per tant, esperar el nostre torn.

2. Agrair que la persona ho faci en privat, si es creu adient, i que ens doni l'oportunitat de revisar la nostra
actuació.

3. Fer-nos un "escàner" per detectar el nostre grau de receptivitat.  En cas que sigui alt passarem a la fase
següent i en cas que sigui baix aplicarem la tècnica assertiva "posar una barrera" per
ajornar la conversa per a un altre moment.

4. Demanar precisió. Aquest apartat es farà servir quan la crítica impliqui una generalització com: "la teva
coordinació  és  deficient",  "tota  la  feina  la  fas  malament",  "fas  totes  les  coses  de
qualsevol  manera"...  La  nostra  resposta  consistirà  en  demanar  precisió  responent:
"segons  el teu criteri,  les tres coses que faig pitjor són...", "les tres coses de la meva
coordinació que veus que menys t'agraden són...".

5. Deixar-nos uns moments (potser hores) per donar la contesta. Ajornar la continuació de la reunió per un
altre moment si creiem que hem de rumiar la resposta.

6. Respondre. Digues en què té tota la raó, en quins apartats la té parcialment i en quins no la té. En el
primer es donara la raó i s'explicarà el canvi que es pensa portar a terme, en el segon
s'explicarà el perquè no es creu que l'altra persona tingui tota la raó i  s'explicarà els
ajustaments  que es  faran i  en  el  tercer  s'explica  les  raons per  les  quals  no  es  creu
convenient canviar de conducta.

6) QUADRE COMPARATIU DELS 3 ESTILS DE CONDUCTA 

CONDUCTA PASSIVA

ELEMENTS NO VERBAL EMOCIONS I SENTIMENTS ELEMENTS COGNITIUS

Mirada baixa

Veu dèbil

Vacil·lacions

Postura  corporal  enfonsada
Tensió a la cara i els llavis

Riures falsos

Baixa autoestima

Sensació de desemparament

Solitud

Sentiment d'enuig

Sensació de pèrdua de control

Falta de respecte a si mateix

Els  altres   són  més  importants
que jo.

Haig de sacrificar-me pels altres

Si  dic  que  no,  si  no  ajudo  als
altres,  mai  més  em  tindran  en
compte.

Penso  que  els  altres  s'aprofiten
de mi.

No  vull  molestar  els  altres  amb
les meves coses
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CONDUCTA AGRESSIVA

ELEMENTS NO VERBALS EMOCIONS I SENTIMENTS ELEMENTS COGNITIUS

Mirada fixa

Veu alta

Parla  ràpid

Gestos d'amenaça

Postura  intimidatòria,  envaint
l'espai de l'altre 

Tensió al cos

Baixa autoestima

Sentiment de culpa

Sensació de pèrdua de control

Nota  que els  altres  el  deixen sol
cada cop que és agressiu

Frustració

No tinc la  necessitat de respectar
als altres

Només  em  respecten  si  sóc
agressiu

No puc suportar  que les coses no
siguin com jo vull

Les coses són blanques o negres: o
jo o tu

CONDUCTA ASSERTIVA

ELEMENTS NO VERBALS EMOCIONS I SENTIMENTS ELEMENTS COGNITIUS

Contacte ocular directe

Nivell  de  veu  adequat  a  la
conversa

Parla amb fluïdesa

Gestos ferms

Postura erecta

Mans soltes

Cos relaxat

Honestedat emocional, diu el que
sent

Se  sent  a  gust  amb  ell  mateix  i
amb els altres

Sensació de control

Es respecta a si mateix i als altres

Bona autoestima

Pensa que té uns drets i els posa en
pràctica

Creu  que  tothom  té  dret  a  ser
respectat

Pensa  que  no  és  ni  superior  ni
inferior als altres.
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7) CREENCES I DRETS SEGONS EL TIPUS DE CONDUCTA

ASSERTIU AGRESSIU PASSIU

1

Tinc  dret  a  intentar
aconseguir  tot  el  que
consideri  millor  per  a  mi,
sempre  que  no  repercuteixi
negativament  en  d'altres
persones

Només  jo  tinc  dret  a  intentar
aconseguir els meus  objectius i a
defensar els  meus drets

Defensar  els  meus  drets  i  els
meus  interessos  personals  és
negatiu. Si ho faig l'altra gent es
pot molestar i deixar d'apreciar-
me. 

2 Tothom té dret a ser respectat

Només jo tinc dret a ser respectat
perquè  jo  sóc...  (el  cap,  més
intel·ligent, més important..)  i els
altres  són  o  no  són...  (inferiors,
sense categoria...),  i  per tant no
mereixen el meu respecte

Jo no mereixo el  respecte de...
(el meu superior, el meu amic, el
meu veí...)  perquè ell  o ella  és
(superior,  brillant,  ric,
intel·ligent...)  i  en  canvi  jo  no
sóc...  (important,  llest,
emprenedor...)

3
Tothom  té  dret  a  demanar
ajuda, no a exigir-la, i a negar-
se a ajudar els altres

Només  jo  tinc  dret  a  demanar
ajuda i els altres no poden negar-
s'hi.  Només  jo  puc  negar-me  a
ajudar.

Jo no tinc dret a demanar ajuda
als  altres.  En  canvi   no  puc
negar-me  a   ajudar  a  algú,
encara que fer-ho em representi
un esforç 

4 Tothom  té  dret  a  sentir
emocions  (alegria,  tristesa,
por..)  i  a expressar-les  sense
ferir els sentiments dels altres

Només jo tinc dret a sentir-me...
(trist, content, enfadat..) i  dir-ho
als  altres.  Els  sentiments  dels
altres no m'interessen 

Jo  no  tinc  dret  a  sentir  ni
expressar les meves emocions i
estats d'ànim.

5

Tothom té dret a tenir la seva
pròpia opinió sobre qualsevol
tema  i  a  expressar-la  sense
ofendre intencionadament les
persones que l'escolten 

Només jo tinc dret a opinar sobre
qualsevol  tema.  Els  altres  no
tenen aquest  dret  perquè  són...
(inferiors, ignorants...)

Jo  no  tinc  dret  a  opinar  sobre
qualsevol tema. Els  altres sí que
el  tenen,  aquest  dret,  perquè
estan  informats,  són
intel·ligents...

6 Tothom té dret a equivocar-se
en  les  seves   actituds,
opinions i conductes i a ser-ne
responsable

Jo  puc  equivocar-me  i  no
m'importen  les  conseqüències
dels meus actes o opinions.

No puc  equivocar-me ni  en les
meves opinions ni conducte
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8) PRÀCTICA DE LES TÈCNIQUES PER SER ASSERTIU

1. Lliure informació i afavorir la comunicació 

Consisteix en aprendre a :

 Escoltar atentament als altres

 Captar la informació que ens donen

 Fer preguntes

 Interessar-se per allò que l'altre ens parla 

 Donar informació sobre nosaltres mateixos de manera gratuïta

2. Fer pactes

Els pactes han de complir les següents condicions: 

 No ha d'anar contra la nostra autoestima

 No ha de perjudicar a una de les parts

 No ens ha d'afectar de manera emocional

 El pacte comportarà concessions per les dues parts

3. Dir que no

Consisteix en repetir de manera tranquil·la, serena i constant els nostres desitjos i emocions. La constància seria la
virtut d'aquesta tècnica. 

Els seus trets són:

 Respondre de manera tranquil·la i amb to de veu moderat

 Mirar a l'interlocutor. Mantenir una posició corporal relaxada

 Ser constant i tossut amb la negativa

 Decidir quin és el missatge que es vol donar i no canviar-lo

 No donar explicacions 

4. Realitzar crítiques

Fer  crítiques  als  altres  és  un dels  drets  assertius  en el  sentit  del  dret  de manifestar  les  meves  opinions,
creences,  emocions  i  pensaments.  Realitzar  crítiques  de  manera  assertiva  implica  una  sèrie  de  trets  que
formen part dels drets i obligacions de la persona assertiva. 

Els trets que cal tenir en compte per realitzar crítiques de manera assertiva són: 

La  seva  crítica  és  concreta  i  específica,  evitant  els  “sempre…”,  “mai…”,  i  dient,  en  canvi,  “aquesta
conducta…”, “aquell dia…”, “quan em dius això, aleshores…”

La crítica s’adreça a la conducta i no a la identitat de les persones. És a dir la crítica parla de “Penso que
aquest document té errors” i no “Ets una persona incompetent”. O bé és assertiu dir “L’altre dia et vas
despistar en la data de lliurament” i no dir “Ets un irresponsable”.    

Les crítiques comencen amb un “Jo penso que…” Des del meu punt de vista…” “Tal com ho veig jo…” i no
afirmant de manera taxativa: “Això és així.”
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El llenguatge és respectuós i evita qualsevol paraula ofensiva, agressiva, i el to sarcàstic i despreciatiu.

5. Acceptar les crítiques

Consisteix en reconèixer clarament les crítiques que ens han fet, sense excusar-nos. La capacitat de reconèixer els
errors ens tranquil·litza i ens evita les actituds defensives i angoixants, o falses, davant les crítiques. L'objectiu és
acceptar els nostres errors sense sentir-nos culpables, partint del principi de que tenim dret a equivocar-nos. 

Els trets d'aquesta tècnica són: 

 Acceptar la crítica  perquè sabem que és certa 

 Reconèixer només la crítica de manera detallada i no acceptar extrapolacions a d'altres crítiques

 No contraatacar amb una altra crítica

 Mantenir una actitud corporal relaxada i un to de veu mig, sense cridar

 Mirar a l'interlocutor

6. Negar les crítiques

La tècnica de negar crítiques s'aplica quan estem convençuts que la crítica no és certa. Els trets de la tècnica són:

 Negar la crítica sempre posant davant la frase: “jo no hi estic d'acord…”, “jo opino que…”, “des del meu
punt de vista això és…” o sigui sempre negant de manera clara el meu desacord amb la crítica.

 No contraatacar amb una altra crítica

 Mantenir una actitud corporal relaxada i un to de veu mig, sense cridar

 Mirar a l'interlocutor

7. Demanar favors

Demanar favors és un dels drets assertius. La persona assertiva també accepta que l'altre pot negar-se a fer el favor
perquè també és un dret assertiu. Els trets de la tècnica són:

 Ser específic en demanar el favor

 Començar amb la frase:  “Desitjaria…”, “M'agradaria…”, “Voldria…”, “M'aniria bé…”, i no començar amb
“M'has de fer un favor.” 

 No cal demanar “perdó” per demanar un favor

 Insistir un parell de cops és una conducta assertiva si es comprova indecisió en la resposta de l'altre  

8. Expressar els criteris i sentiments

El dret a exposar els propis sentiments, opinions, estats d'ànim és un dels drets claus de l'assertivitat. Tant en
l'expressió d'estats positius com desagradables o negatius.

Una estructura clàssica per manifestar els criteris assertivament és en 5 pasos:

1. QUAN: Expressar la conducta que ens molesta de manera específica

2. EM SENTO: Exposar els meus sentiments

3. PERQUÈ: Explicar de quina manera ens afecta la conducta

4. M'AGRADARIA: Exposar els nostres desitjos  

5. PERQUÈ: Descriure com ens sentirem 
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9. Expressar i rebre lloances.

Les lloances són un recurs que ajuda a la bona comunicació i fa de “vacuna” davant dels possibles conflictes en les
relacions interpersonals. 

Els trets positius de les lloances són:

 Les lloances ajuden a reforçar les relacions

 Fer comentaris o expressar sentiments negatius a algú és menys conflictiu emocionalment si en alguna
altra ocasió has fet lloances a aquesta mateixa persona en relació a la seva conducta o personalitat.

Quan lloem algú cal tenir en compte alguns criteris:

 Fer lloances sobre aspectes o conductes concretes de la persona.

 Dir el nom de la persona que lloem

 Expressar la lloança com a sentiment personal: "M'agrada la teva manera de ser" i no "Tens una manera
de ser agradable"

 És millor començar a fer lloances en ocasions que no hàgim de demanar un favor a l'altra persona.

 Les lloances són més efectives si es fan sobre els valors de la persona a qui dirigeixes la lloança.  

9) ALGUNES TÈCNIQUES ASSERTIVES

1 EL DISC RATLLAT (per no cedir davant d'un intent de manipulació)

Consisteix  en  repetir  la  nostra  postura  d'una  manera  ferma:  "No  insisteixis  que  no  t'acompanyaré  a
comprar", "ho sento però si tornes a arribar tard aplicaré les mesures oportunes".

2 DEFENSAR ELS TEUS DRETS (quan una persona no et deixa exercir-los) 

Expliques el teu dret i demanes d'exercir-lo. "No he acabat de parlar i m’agradaria fer-ho", “m’agradaria que
em parlessis de bona manera”.

3 EL BANC DE BOIRA (per superar les crítiques) 

Donem la raó a l'altra persona però ens mantenim ferms en el nostre objectiu. “Tens raó en què he arribat
tard,  però insisteixo en que em donis  els  apunts",  "segurament  tens  raó sobre que jo  sóc  un director
despòtic però ara vés a la feina", “segur que és molt divertit, però a mi em fa por”.

4 DIFERENCIAR LA CONDUCTA DE LA IDENTITAT (per impedir generalitzacions inadequades)

Admetre la conducta però no la generalització. ''Tens raó en què avui he arribat tard, però això no vol dir
que hi arribi sempre perquè habitualment arribo a l'hora", "d'acord que m'he equivocat, però això no vol dir
que sigui un inútil", “d’acord que no era la millor manera d'aparcar el cotxe, però no vol dir que sigui un
irresponsable”.

5 POSAR UNA BARRERA (per superar una discussió sense fi) 

Ajornem la conversa per a un altre moment. "Si et sembla demà parlem d’aquest tema i ara et demano que
parlem de ..."

6 ANAR A LA METAPOSICIÓ (per superar una discussió sense fi amb presència d'emocions inadequades)

Declarem l'emoció i ajornem la conversa. "Ara estem massa nerviosos, així que proposo que ho deixem per
a una altra ocasió"

7 CANVI DE CADIRA (perquè comprenguin els nostres punts de vista)

Fer que l'altra persona actuï empàticament. "Comprenc perfectament les teves raons, des del teu punt de
vista tens raó, però ara intenta posar-te al meu lloc i t'adonaràs que ..."
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8 CANVIAR EL FOCUS D’ATENCIÓ DEL CONTINGUT A LES PERSONES (reflexionar sobre la relació)

Desviar la conversa cap a un nivell més personal. “Em pregunto quines són les raons per les quals sovint
estem en desacord”.

9 SOL·LICITAR PRECISIÓ (per impedir desqualificacions poc raonades) 

Preguntar les dues o tres coses que no li semblen bé. "M'agradaria que m'indiquessis les dues o tres coses
que menys t'agraden de la meva coordinació.

10 INTERROGACIÓ NEGATIVA (per fer adonar a l'altra que no tot és negatiu i per aconseguir el seu raonament
sobre les veritables causes) 

“Què té de dolent començar la reunió a l'hora en punt?",  "quin inconvenient trobes en deixar la taula
endreçada?", "en què m'he equivocat?"

11 MISSATGES JO (o missatges "m’agradaria")

Consisteix en substituir els atacs a l’altra persona (del tipus “ets molt desendreçat”) per missatges del tipus
(“m’agradaria que endrecessis les coses”)

12 ASSERTIVITAT I EMOCIONS NEGATIVES (davant d’un insult o comportament reiterat ofensiu)

Consisteix en actuar en quatre fases (1. Explicar allò que et molesta; 2. Concretar l’emoció; 3. Explicar el que
et produeix; 4. Demanar el que vols. O el que es coneix com NEMO: Nom; Emoció; Motiu; Objectiu):

(1)  Quan em dius  “rata”  (2)  Em produeix  molta  ràbia  (3)  i  començo a  cridar.  (4)  M’agradaria  que em
diguessis Carles.

13 COMPROMÍS VIABLE (Estratègia ++, o guanyen els dos)

Consisteix en proposar solucions sense perdedor i que, alhora, respectin la dignitat de les dues persones
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