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EINES DE COMUNICACIÓ 

ESCOLTA ACTIVA 

 Es caracteritza per definir adequadament el marc en el que es va propiciant la relació i, per tant, la 
comunicació.  

 L’essència de la mateixa és l’interès que mostren ambdues parts per anar construint un intercanvi 
eficaç i creatiu, a partir del que cadascú aporta a la relació. 

 Obliga a cadascú a posar-se a la disposició de l’altre i, per tant, a incorporar nous punts de vista; 
ambdós aprenen. 

TÈCNIQUES:  

 Mostrar interès: les intervencions realitzades per les persones que escolten estiguin encaminades a ña 
personea ques parla i la seva narració, tant en el fons argumental com en l’emocional.  

 Clarificar: fa referència a les intevencions realitxades per la percina que escolta i que permet precisar 
què es va dir o va succeir, com va succeir (fets, dades, etc) i també, ajuda a veure altres putns de vista.  

 Parafrasejar: consisteix en repetir en paraules pr`pies les principals idees o pensaments expressats per 
la persona que parla.  

 Reflexar: consisteix en indagar sobre el o els sentiments que han afectat a la persona que estem 
escoltant.  

 Resumir: consisteix en agrupar, ordenar i sintetitzar la informació que dóna el que parla tant en relació a 
sentiments com a fets.  

 Respectar: els ritmes i sentiments de l’altre persona.  

 

COM PREGUNTAR EN MEDIACIÓ. TIPUS DE PREGUNTES 

 

PREGUNTES OBERTES:  

En la pregunta oberta es dóna la possibilitat al interlocutor de respondre de forma àmplia, sense restriccions. 
Les preguntes obertes comencen per paraules com qui, què, per què, per a què, quan, on quin, com.  

Exemples: què és el que no et satisfà? Què vols aconseguir? Per què creus que es presenta aquesta 
situació que descrius? Quines són les causes? 

La pregunta oberta és, abans que res, respectuós, i permet a través de la resposta, recollir un material 
d’informació fonamental per descobrir el que l’altre persona vol en realitat transmetre.  
 

PREGUNTES TANCADES:  

La pregunta tancada restringeix l’interlocutor a respondre sí o no. Exemples: Vas a comprar? Hi vols anar? 
T’agrada la muntanya? 

És per aquesta mateixa raó que la pregunta oberta tendeix a crear relació i la pregunta tancada tendeix a 
trencar-la, ja que només dóna dues opcions a la ment de l’interlocutor, impedint que aflori tota la informació 
que l’interlocutor té disponible. En casos de persones que no aconsegueixen concretar i demanden un 
temps extens, la pregunta tancada pot ser útil, ja que exigeix que l’interlocutor directament prengui una 
decisió.  
 

PREGUNTES CIRCULARS:  

Les preguntes circulars impliquen que no hi ha causa efecte, sinó que les causes i els efectes es troben 
“circularment units”. És la forma de connectar les accions com a part d’una història o una narració. Entre els 
seus efectes alliberen de la culpa i promocionen la relació.  
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Aquestes preguntes adopten en gran mesura la forma d’un a metacomunicació sobre la conducta dels 
altres, facilita l’empatia i s’eviten els perills de l’autoreferència.  

Entre les preguntes circulars trobem dos tipus:  

Preguntes descriptives circulars 

S’utilitzen per explorar comportaments. Exemple: Què fa l’Anna mentre els nois estan al parc? Què fa la teva 
família mentre tu i la Maite discutiu pels sorolls de l’escala? 

Preguntes reflexives circulars 

Aquestes preguntes condueixen a una “interacció facilitadora”, el seu efecte és generatiu i creatiu. Exemple: 
Què creus que al Lluís li ajudaria a veure que vols solucionar el problema? Com creus que aquesta situació 
està afectant a l’Aitor? 

Dos preguntes circulas que obren noves vies 

1. Què penses que és el que l’altre persona no pot escoltar del que estàs dient? 
2. Què penses que és el que l’altra persona t’ha estat volent dir i que tu no has pogut escoltar? 

 
AXIOMES DE LA COMUNCIACIÓ HUMANA 

1. NO ÉS POSSIBLE NO COMUNICAR-SE  

 Tota conducta (verbal, postural tonal, etc) és comunicació.  
 No hi res que sigui el contrari de la conducta. Silencis, inactivitat, absència d’atenció, etc. són 

conductes i, per tant, COMUNICACIÓ, és a dir, influeixen en els altres.  

 

2. TOTA COMUNICACIÓ TÉ UN ASPECTE DE CONTINGUT I UN ASPECTE RELACIONAL TALS QUE EL SEGON CLASSIFICA 
AL PRIMER I ÉS, A MÉS, UNA METACOMUNICACIÓ.  

 Tota comunicació defineix una relació.  
 

3. LA NATURALESA D’UNA RELACIÑÓ DEPÈN DE LA PUNTUACIÓ DE LES SEQÜÈNCIES DE COMUNICACIÓ ENTRE ELS 
COMUNICANTS.  

4. ELS ÉSSERS HUMANS ES COMUNIQUEN TANT DIGITAL COM ANALÒGICAMENT.  

 Llenguatge analògic: comunicació no verbal: gestos, postures, expressió facial, indicadors de 
context, etc.  

 Llenguatge digital: comunicació verbal.  

Les persones traduïm constantment d’un llenguatge a l’altre la qual cosa provoca constants dificultats en 
ambdós sentits:  

 Perd informació al passar del llenguatge digital a l’analògic.  
 És molt difícil parlar d’una relació.  

 

5. TOTS ELS INTERCANVIS COMUNICACIONALS SÓN SIMÈTRICS O COMPLEMENTARIS SEGONS ENTIGUIN BASATS EN LA 
IGUALTAT O EN LA DIFERÈNCIA.  

 Interacció simètrica: els participants tendeixen a igualar les seves conductes.  
 Interacció complementària: la conducta de l’un complementa la de l’altre. Es basa en la màxima 

diferència. Un participant en la posició superior o primària i l’altre en la secundària o inferior. Cap 
imposa a l’altre aquest tipus de relació, simplement encaixen.  


