
OBJECTIUS

··  Conèixer el procés comunicatiu i els seus 

elements.

··  Analitzar la comunicació verbal i no verbal.

··  Valorar la importància de les habilitats 

socials i identificar els diferents estils 

comunicatius.

··  Conèixer els mecanismes de defensa de la 

personalitat.

··  Entendre els principis de la intel·ligència i 

l’educació emocional.

··  Conèixer estratègies per a la millora de les 

habilitats socials i de la comunicació.
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■  La millora de les habilitats socials i de la 
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5Unitat 1 - La comunicació en les relacions socials

1 >> El procés de comunicació

La comunicació és el procés pel qual l’emissor transmet un
missatge al receptor, amb un codi compartit, a través d’un 
canal.

1.1 > Elements del procés de comunicació

Els elements que constitueixen el procés de comunicació són els 

següents:

–  Emissor: és la persona, grup, animal o màquina que codifica unes

idees, percepcions i experiències que transmet a un altre.

–  Receptor: és la persona, grup, animal o màquina que rep el missatge,

el descodifica i l’interpreta.

–  Missatge: són les informacions que l’emissor transmet al receptor.

–  Codi: és el conjunt de signes i de regles que, combinats de forma

adequada, s’utilitzen per construir el missatge.

Hi ha dos tipus diferents de codis, lingüístics i no lingüístics:

•  Codis lingüístics: poden ser orals o escrits. Es concreten en els

diferents idiomes o en altres sistemes de comunicació, com el

Braille, el Morse, o el cas especial del llenguatge de signes de la

comunitat sorda.

•  Codis no lingüístics: poden ser visuals (com els senyals de trànsit),

gestuals (com els gestos que realitzem amb les mans per assenya-

lar) o acústics (com l’alarma del despertador).

–  Canal: és el mitjà físic pel qual es transmet el missatge; per exemple,

l’aire pel qual es transmeten les ones de ràdio, TV o telefonia mòbil,

el cable pel qual es transmeten els impulsos elèctrics del telèfon o el

paper, en el cas d’un llibre.

–  Context: conjunt de factors espacials, temporals, socials, lingüístics, i

fins i tot personals, enmig dels quals es desenvolupa la comunicació.

–  Soroll: és qualsevol interferència o pertorbació no prevista en l’acte

comunicatiu, que altera, o fins i tot destrueix, la informació; per 

exemple, el soroll d’unes obres, la mala cal·ligrafia, l’afonia, etc.

–  Retroalimentació o feedback: és quan el receptor envia un senyal de

resposta del missatge a l’emissor i aquest l’interpreta. És la condició

necessària per a la interactivitat del procés comunicatiu.

Signe: és una representació percep-
tible pels sentits (significant) d’una 
realitat (significat). A vegades, el sig-
nificant té similituds amb la realitat,
però altres vegades la relació entre 
significant i significat s’estableix per 
convenció social. Tipus: índex (fum), 
icona (figura d’una dona en un cartell 
als serveis) i símbol (llum verda del
semàfor o lletres).

Vocabulari

El procés comunicatiu
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6

Gràcies a la retroalimentació es tanca el circuit comunicatiu, ja que 

l’emissor comprova quin efecte ha tingut el seu missatge en el receptor.

En l’educació infantil és molt important la comunicació. D’una banda,

tractarem amb adults: pares, companys de feina, caps, etc., amb els quals 

ens haurem de comunicar de forma clara i assertiva; i, d’altra banda, 

tractarem amb els infants, amb els quals, si hi tenim una comunicació

fluida, n’afavorirem el desenvolupament lingüístic i cognitiu, així com 

la seva socialització.

1

Solució ·· La Marta és l’emissora que codifica el
missatge a través del codi escrit. L’envia pel canal
de l’agenda al receptor, els pares del Màrius, que
descodifiquen el missatge llegint-lo. Els pares envien
una resposta a la Marta a través del mateix canal.
Però el feedback no funciona correctament, ja que 
hi ha un soroll, que és la mala cal·ligrafia dels pares
del Màrius.

Elements del procés comunicatiu

·· La Marta treballa d’educadora en una aula d’in-
fants de 2 anys. Cada dia, abans d’acabar la jornada,
escriu a l’agenda de cada infant com ha passat el dia.
Avui, a l’agenda del Màrius, ha anotat que ha estat
molt nerviós i que semblava més cansat de l’habitual.
L’endemà, la Marta rep l’agenda del Màrius i llegeix 
la resposta dels pares, però no la pot entendre del 
tot, degut a la mala lletra.

Analitza cada un dels elements del procés de comu-
nicació en la situació anterior. 

Casos pràctics

Exemples

Alteració del missatge

L’Hèctor és educador en una escola d’Educació Infantil i avui ha hagut de trucar els pares de l’Alícia
perquè han detectat que la nena tenia una mica de febre.

Després d’intentar parlar amb el pare o la mare, sense èxit, l’Hèctor pot deixar un missatge de veu al
mòbil del pare. Li explica que la nena no es troba malament del tot, per no preocupar-los massa, però
que té febre i que l’haurien de passar a recollir a l’escola. Per problemes telefònics, el missatge es grava
entretallat i el pare sent paraules soltes: “troba malament... recollir a l’escola...”. Molt alarmat, hi
arriba en 20 minuts; és a dir que, degut a les interferències en el telèfon, el missatge tranquil·litzador 
de l’Hèctor no s’ha rebut amb la intenció comunicativa que pretenia i, a més, el contestador no permet
la retroalimentació immediata.
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7Unitat 1 - La comunicació en les relacions socials

1.2 >  Importància del feedback en la comunicaciók

El concepte de feedback prové de l’àmbit de la cibernètica i sorgeix per 

expressar la idea d’interacció entre causa i efecte. Estudis posteriors van

demostrar que, en tot procés i sistema social, hi ha un intercanvi circular 

d’informació entre almenys dues parts, que ajuda a organitzar el sistema

(vegeu la figura del model de comunicació de Claude Shannon).

En l’àmbit de la comunicació, s’entén per feedback la resposta que un

receptor transmet a l’emissor, basant-se en el missatge rebut, augmen-

tant així l’eficiència del procés. Es tracta de la qualitat que permet man-

tenir la comunicació activa, afavorint que l’emissor modifiqui o no el

seu missatge en funció de les respostes que li envia el receptor. D’aquesta

forma, s’està donant una comunicació bidireccional o, dit d’una altra

manera, una comunicació de qualitat.

La retroalimentació ens permet afrontar i superar tres situacions que

dificulten la comunicació:

– La falta de comprensió entre emissor i receptor.

– La falta d’atenció durant la comunicació.

– La mala interpretació del missatge transmès.

Per això, el professional que treballi en l’àmbit social o educatiu ha de

tenir en compte el valor del feedback per a una comunicació efectiva i de

qualitat en el seu entorn laboral.

1·· Elabora la teva pròpia definició de comunicació.

2·· Explica, amb les teves paraules, el procés de comunicació amb feedback citant tots els seus elements.

3·· Posa un exemple d’una situació comunicativa on hi hagi retroalimentació i un altre on no n’hi hagi.
Descriu quines seran les conseqüències en ambdós casos.

Activitats proposades

Feedback o retroalimentació

El concepte de feedback, o retroali-
mentació, va ser introduït per Nobert
Wiener (1948) a l’estudi dels sistemes
de control i de comunicació (cibernè-
tica), a partir del model tradicional de
comunicació creat per Claude Shannon
(1948). 

Retroalimentació

Emissor

Codificació

Receptor

Missatge

Descodificació

Model de comunicació amb feedback per Claude Shannon, 1948.
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2 >> La comunicació verbal i no verbal

La comunicació està integrada per la part verbal i la no verbal del mis-

satge. Per facilitar-ne l’anàlisi, tractarem com es desenvolupa cada una

per separat.

2.1 > La comunicació verbal

La comunicació verbal és la que utilitza el llenguatge com a codi. Com 

que es pot realitzar de dues formes, es considera l’existència de dos tipus 
de comunicació verbal:

Tipus de comunicació verbal

Comunicació verbal 
oral

Es realitza a través de signes orals i paraules parlades. Comprèn des de les formes més pri-
màries de comunicació, com els crits, els plors o les rialles, fins a la forma més evolucionada
de comunicació oral, que és el llenguatge articulat.

Comunicació verbal 
escrita

Es realitza per mitjà de la representació gràfica de signes. Comprèn des d’ideogrames,
jeroglífics, alfabets, sigles i logotips fins a la fonètica sil·làbica i alfabètica del llenguatge.

Per interpretar correctament els missatges verbals, és necessari conèixer 

el codi, que ha de ser comú entre l’emissor i el receptor del missatge.

D’aquesta forma, l’emissor ha de dur a terme el complex procés de codi-

ficació per transformar les idees, percepcions i experiències en represen-

tacions simbòliques, desenvolupant així el procés de construcció lingüís-

tica del missatge. I el receptor, per la seva banda, l’haurà de descodificar,

és a dir, desxifrar el missatge per comprendre’l i així interpretar-lo.

Algunes de les principals característiques de la comunicació verbal
són les següents:

– El codi utilitzat ha de ser conegut per ambdues parts.

– Expressa conceptes a través dels signes. El signe lingüístic és una

entitat en la qual s’uneixen el significant (fonemes o lletres) amb el 

significat (concepte).

– El comunicat es vincula a l’objecte de forma clara.

– El missatge té un contingut informatiu.

– Constitueix un vincle de transmissió de cultura.

Exemples

Relació entre significant i significat

El significant és el conjunt de fonemes o lletres
d’aquesta cadena de sons [f-l-o-r] que ens permet 
pensar en paraules sense haver-les de pronunciar. 
El significat és la imatge que associem a la paraula 
“flor”.

També podem veure la relació entre el significant i el
significat en un gest. Així, quan algú mou el cap d’un 
costat a un altre, hi associem el significat de “no”.
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Importància de la comunicació 
no verbal

Es calcula que un 30% de la informació
que es transmet és de tipus verbal i el
70%, no verbal.

9Unitat 1 - La comunicació en les relacions socials

2.2 > La comunicació no verbal

La comunicació no verbal és la part de la comunicació que té
lloc mitjançant l’expressió o el llenguatge corporal mancat de 
paraules.

Es concreta en un conjunt de signes, molt més complexos que el llen-

guatge humà (que inclou la comunicació no verbal, signes, etc.) i amb

major contingut respecte del que expressem i fem, tant de forma volun-

tària com involuntària. És a dir, tot el que es refereix al “com es diu”:

gestos, expressions facials, moviments corporals, l’espai que ens separa

de l’altre, el to de la veu, la forma en què ens vestim, la nostra posició

corporal, si mirem o no a la cara, etc. Tot això són signes que acompa-

nyen la comunicació verbal i que contribueixen a ampliar o canviar el

significat del missatge.

Hi ha diferents tipus de comunicació no verbal: el parallenguatge, la

proxèmia i la cinèsica, que es desenvolupen a continuació.

Parallenguatge

El parallenguatge és el conjunt de característiques no verbals de la veu,

com ara el volum, les pauses, la velocitat, el to, la fluïdesa, l’entonació,

l’accent, les onomatopeies, etc.

Aquests elements paralingüístics acompanyen el missatge verbal i l’en-

riqueixen de tal forma que ens aporten informació molt valuosa; per 

exemple, algú a qui li tremola la veu i que parla de manera poc fluïda

ens indica que està nerviós o insegur.

Proxèmica

La proxèmica és la ciència que estudia la forma en què les persones

utilitzen l’espai personal durant la interacció social.

Quan parlem d’espai, ens referim a l’aspecte físic del lloc o a la distància

per parlar. La forma en què les persones utilitzen aquest espai influeix 

en la relació comunicativa; per exemple, sentir-se proper o llunyà, segur 

o insegur, interferir en l’espai personal de l’altre, etc.

Edward T. Hall va ser un dels pioners en l’estudi de les necessitats espa-

cials dels éssers humans. Hall es va basar en el fet que tots els animals

tenen una zona o espai apropiat a la seva estructura específica i a la

seva forma de viure. Va observar que les persones també tenen un espai

apropiat que, en aquest cas, es diversifica degut a les variacions de l’or-

ganització cultural de cada societat.

TIPUS DE COMUNICACIÓ
NO VERBAL

Parallenguatge Proxèmica Cinèsica

Edward T. Hall

(1914-2009). Antropòleg nord-americà
i investigador intercultural.
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A nivell general, existeixen uns estàndards de la distància espacial que 

Hall va establir a les quatre zones que es mostren en aquesta taula:

Distàncies espacials

Distància íntima

De 0 a 45 cm. És la més important i és la que una persona cuida com si fos de la seva pro-
pietat. Només es permet l’entrada a aquesta zona als que estan emocionalment molt a prop
de la persona.
Existeix una subzona, que arriba fins a uns 15 cm del cos i a la qual una altra persona pot
arribar només mitjançant el contacte físic, coneguda com a zona íntima privada.

Distància personal Distància personal / De 46 cm a 1,20 m. És la que delimitem amb les persones amb què
tenim una relació amistosa o amb les que coneixem bé. Exemple: amics o companys de feina.

Distància social

Distància social / D’1,21 m a 3,6 m. Aquesta distància marca el límit del poder que exercim
sobre els altres; és a dir, el límit a partir del qual l’altra persona no se sent afectada per 
la nostra presència. Aquesta és la distància que ens separa dels altres, com el fuster que fa
reparacions a casa o el carter.

Distància pública
Distància pública / Més de 3,6 m. La distància pública es considera impersonal. S’utilitza
per adreçar-se a un grup de persones, o amb desconeguts. Exemple: quan vas pel carrer o
en les conferències o els col·loquis.

En aquest gràfic es mostren les zones corresponents a les distàncies

espacials:

Cinèsica

La paraula cinèsica prové del terme grec Kineo, que significa “movi-

ment”. Aquesta ciència estudia tots els fenòmens no verbals que es pro-

dueixen en els missatges corporals, és a dir, el moviment del cos durant 

la comunicació.

Els aspectes més importants de la cinèsica són la comunicació facial, la

mirada i els gestos. Els veurem a continuació.

ASPECTES MÉS IMPORTANTS
DE LA CINÈSICA

La comunicació 
facial La mirada Els gestos
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11Unitat 1 - La comunicació en les relacions socials

–  Comunicació facial: fa referència a les expressions del rostre amb què

mostrem els nostres estats emocionals. Regula la interacció comunica-

tiva i reforça o emfasitza el contingut del missatge adreçat al receptor.

Amb les expressions facials expressem l’estat d’ànim, indiquem aten-

ció, mostrem disgust, reprotxem, etc. Paul Ekman va postular que les

emocions bàsiques es manifesten mitjançant expressions facials de

caràcter universal. Aquestes emocions bàsiques són sis: la ira, la por,

l’aversió, la sorpresa, l’alegria i la tristesa.

A més, Ekman va dissenyar un mètode per desxifrar les expressions

facials, una mena d’atles del rostre que rep el nom de FAST (Facial Affect 
Scoring Technique). El FAST classifica les imatges utilitzant fotografies (no

descripcions verbals) i dividint el rostre en tres zones: el front i les celles,

els ulls i la part inferior restant de la cara; és a dir, el nas, les galtes,

la boca i la barbeta.

– La mirada forma part de la comunicació facial, però s’estudia de

manera separada per la seva rellevància. Els moviments dels ulls tenen

una funció extraordinària en les interaccions comunicatives.

La mirada compleix, entre altres, aquesta sèrie de funcions:

• Regula l’acte comunicatiu.

•  Constitueix una font d’informació.

• Expressa emocions.

• Informa sobre la naturalesa de la relació interpersonal.

Per tant, podem afirmar que la mirada és l’element més expressiu de

la cara, el que ens aporta més informació.

Paul Ekman

(1934). Psicòleg nord-americà pioner 
en l’estudi de l’emoció i el seu caràc-
ter universal i cultural.

Emocions bàsiques: ira, por, aversió, sorpresa, alegria i tristesa.

Zones de la cara del mètode FAST.
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L’estudi de la mirada inclou diferents aspectes, entre els quals podem

destacar:

• La dilatació de les pupil·les indica interès i que quelcom ens

resulta atractiu. Les pupil·les es dilaten quan es veu alguna cosa

interessant.

• El nombre de vegades que es parpelleja per minut es relaciona

amb la tranquil·litat o el nerviosisme.

• El contacte visual consisteix en la mirada que una persona diri-

geix a la mirada de l’altra. Es relaciona amb la freqüència amb què

mirem l’altra persona i el manteniment del contacte ocular.

– Els gestos són els moviments corporals efectuats, principalment, amb

les mans, els braços i el cap. El llenguatge dels gestos permet expressar 

una gran varietat de pensaments, emocions, sensacions, etc.

S’han classificat cinc tipus de gestos, que es recullen a la taula

següent:

Tipus de gestos

Gestos emblemàtics
Són senyals emesos intencionalment. El seu significat és específic i molt clar, ja que el gest
representa una paraula o un conjunt de paraules ben conegudes. Exemple: alçar el dit polze
cap amunt indicant “OK”.

Gestos il·lustratius Serveixen per il·lustrar el que s’està dient durant la comunicació verbal. Exemple: indicar 
una direcció.

Gestos que 
expressen estats 
emotius

Aquest tipus de gestos reflecteixen l’estat emocional de la persona. S’expressa l’ansietat o
la tensió del moment, dolor, triomf, alegria i tristesa. Exemple: plorar.

Gestos reguladors 
de la interacció

Són moviments produïts per qui parla o per qui escolta, amb la finalitat de regular les
intervencions en la interacció. Són signes per prendre el relleu en la conversa, que també
tenen un important paper a l’inici o finalització de la interacció. Exemple: donar-se la mà
en saludar-se o acomiadar-se.
Es poden utilitzar per frenar o accelerar l’interlocutor, indicant que ha de continuar o
donar-li a entendre que ha de cedir el seu torn de paraula. Els gestos reguladors més fre-
qüents són les indicacions de cap i la mirada fixa.

Gestos adaptadors

Són gestos utilitzats per gestionar emocions compromeses. S’utilitzen quan el nostre estat
d’ànim és incompatible amb la interacció comunicativa particular i es produeix una situació
incòmoda que necessitem controlar. En aquest moment, apareix el gest com una forma
d’adaptar-nos a aquesta situació.
Exemple: passar-se els dits pel coll de la camisa quan ens sentim ofegats per la tensió de la
situació o rascar-nos el cap quan estem davant d’un problema de difícil solució.

4·· La comunicació verbal i la no verbal van unides durant l’emissió del missatge. És certa aquesta afirma-
ció? Justifica la teva resposta amb un exemple.

5·· Elabora un mapa conceptual de la comunicació verbal i no verbal.

6·· Observa la figura corresponent al gràfic de les zones espacials dels éssers humans, i explica-la amb les 
teves paraules.

7·· Posa un exemple de cada un dels tipus de gestos, que sigui diferent dels esmentats al llibre.

Activitats proposades
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13Unitat 1 - La comunicació en les relacions socials

3 >> Les habilitats socials

3.1 > Concepte d’habilitats socials

Les habilitats socials són un tipus d’aptituds o destreses que 
ens permeten als éssers humans de relacionar-nos de manera
més eficient amb altres individus del nostre entorn.

Per això, resulta de gran importància que, des de petits, ens ensenyin a 

relacionar-nos amb els altres: com hem de saludar, demanar les coses,

participar en activitats de grup, mostrar els nostres sentiments, manifes-

tar les nostres discrepàncies sobre algun assumpte, etc. Totes aquestes

destreses configuren les habilitats socials.

Una de les definicions més acceptades d’habilitats socials és la que va 

donar Vicente E. Caballo el 1993:

“Les habilitats socials són un conjunt de conductes emeses per l’individu

en un context interpersonal, que expressa els seus sentiments, actituds,

desigs, opinions o drets, d’una forma adequada a la situació, respectant 

aquestes conductes en els altres i que, generalment, resol els problemes 

immediats de la situació, mentre minimitza la probabilitat de futurs

problemes”.

3.2 > Components de les habilitats socials

L’any 2000, Vicente Caballo planteja l’existència de tres tipus de compo-

nents de les habilitats socials: conductuals, cognitius i fisiològics, que es 

recullen a la taula següent.

Tipus de components de les habilitats socials

Components 
conductuals 

Comunicació no verbal Expressió facial, mirada, gestos, moviments com tocar-se els ca-
bells o el nas, proximitat, orientació, to postural i aparença.

Comunicació 
paralingüística

Volum de veu, inflexions, to, claredat, ritme, fluïdesa i pertorba-
cions de la parla.

Comunicació verbal Durada, generalitat, formalitat, varietat, humor i torns de paraula.

Components 
cognitius 

Percepcions sobre
l’ambient de 
comunicació

Percepcions de formalitat, d’un ambient càlid, de l’ambient privat,
de restricció i percepcions de la distància.

Variables cognitives de
l’individu

Competències cognitives, estratègies de codificació i idees, ex-
pectatives, valors subjectius dels estímuls i sistemes i plans d’au-
toregulació.

Components 
fisiològics 

El ritme cardíac, la pressió sanguínia, el flux sanguini, les respostes electrodèrmiques, les 
respostes electromiogràfiques (reaccions musculars) i la respiració.

També existeixen components fisiològics en algunes situacions so-

cials que les persones no podem evitar, com la sudoració, ruboritzar-se,

alteració en la respiració i en la freqüència cardíaca, etc., i que estan

directament relacionats amb les emocions. Tots els components, que

formen part de la manifestació de les habilitats socials, s’han de tenir 

en compte tant en l’anàlisi com en la planificació d’activitats educatives,

per millorar-les. 

Vicente E. Caballo

Doctor en Psicologia per la Universitat 
Autònoma de Madrid i catedràtic de 
Psicopatologia a la Facultat de Psicolo-
gia de la Universitat de Granada.

Electromiografia: estudi dels mús-
culs analitzant els impulsos nerviosos.

Vocabulari
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Existeixen diverses classificacions de les habilitats socials proposades

per diversos autors. Una de les més extenses i usades és la que va fer 

A. P. Goldstein per a adolescents, que podeu veure a la taula següent:

Classificació de les habilitats socials segons Goldstein

Iniciació a les habilitats socials

– Atendre.
– Començar una conversa.
– Mantenir una conversa.
– Preguntar una qüestió.
– Donar les gràcies.
– Presentar-se a si mateix.
– Presentar altres persones.
– Saludar.

Habilitats socials avançades

–  Demanar ajuda.
– Estar en companyia.
– Donar instruccions.
– Seguir instruccions.
– Discutir.
– Convèncer els altres.

Habilitats per al control de sentiments

– Conèixer els sentiments propis.
– Expressar els sentiments propis.
– Comprendre els sentiments dels altres.
– Afrontar la còlera d’algú.
– Expressar afecte.
– Gestionar la por.
– Recompensar-se pel realitzat.

Habilitats alternatives a l’agressió

–  Demanar permís.
– Desenvolupar alguna cosa.
– Ajudar els altres.
– Negociar.
– Utilitzar el control personal.
– Defensar els drets propis.
– Respondre a l’amenaça.
– Evitar barallar-se amb els altres.
– Impedir l’atac físic.

Arnold P. Goldstein 

(1933-2002). Professor de Psicologia i
Educació a la Universitat de Siracusa.
Autor de diversos llibres i articles sobre
l’agressió, l’entrenament d’habilitats
socials i la delinqüència juvenil.
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15Unitat 1 - La comunicació en les relacions socials

Classificació de les habilitats socials segons Goldstein

Habilitats per controlar l’estrès

– Exposar una queixa.
– Respondre davant d’una queixa.
– Esportivitat després del joc.
– Gestionar les situacions compromeses.
– Ajudar un amic.
– Respondre a la persuasió.
– Respondre al fracàs.
– Controlar els missatges contradictoris.
– Saber afrontar una acusació.
– Preparar-se per a una conversa difícil.
– Gestionar la pressió de grup.

Habilitats de planificació

– Decidir sobre fer alguna cosa.
– Dir què va causar un problema.
– Establir una meta.
– Decidir sobre les habilitats pròpies.
– Recollir informació.
– Ordenar els problemes en funció de la seva importància.
– Prendre una decisió.
– Concentrar-se en la tasca.

Com haureu comprovat en llegir la taula, hi ha habilitats molt bàsiques

i altres que són bastant complexes.

Tenint en compte les edats que comprenen el cicle d’Educació Infantil,

les habilitats que treballarem més són les d’iniciació, encara que també 

s’aniran introduint altres habilitats de les altres categories, com poden

ser “demanar permís”, “demanar ajuda” i “conèixer els propis senti-

ments”, entre les més rellevants en la vida quotidiana de l’escola.

Exemples

Habilitats socials a l’educació infantil

L’Andreu és un educador d’una llar d’infants i aquest curs
està treballant a l’aula de 2 anys. Té molt clar que cal tre-
ballar les habilitats socials des de molt petits perquè el seu
domini contribueix al desenvolupament integral dels infants.

A l’entrada i sortida dels infants, posen en pràctica la saluta-
ció, estableixen converses breus a l’assemblea, els recorda
quan cal donar les gràcies i que cal prestar atenció quan algú
parla. Aquestes són algunes de les habilitats bàsiques que
treballarà primer i cada dia, però també hi anirà introduint
habilitats, com expressar sentiments o afecte, gestionar la
por, etc., a partir dels conflictes i les converses quotidia-
nes o bé amb l’ajuda de materials com contes i activitats
específiques.
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3.3 >  Importància de les habilitats socials
en l’educació infantil

Les habilitats socials faciliten les relacions interpersonals i incrementen

l’autoestima i l’autoconcepte. Per aquest motiu, és important treba-

llar-les des de l’educació infantil. En concret, l’educació en habilitats

socials, des d’edats primerenques, facilitarà:

– El desenvolupament de la capacitat afectiva.

– La relació adequada amb els altres.

– L’adquisició de pautes elementals de convivència i relació social.

– La resolució pacífica de problemes.

– El desenvolupament de la comunicació en diferents llenguatges i

formes d’expressió.

Un dels principis pedagògics d’ambdós cicles de l’educació infantil és

que els alumnes adquiriran progressivament el desenvolupament afec-

tiu, el moviment i els hàbits de control corporal, les manifestacions de

la comunicació i del llenguatge, les pautes elementals de convivència i

la relació social, així com el descobriment de les característiques físiques

i socials del medi on viuen. A més, es facilitarà que els infants elaborin

una imatge positiva i equilibrada, i adquireixin autonomia personal.

3.4 >  Optimització de les habilitats socials en el context
professional

Com hem comentat anteriorment, el fet de disposar d’habilitats socials

ens permet afrontar amb èxit diferents situacions d’interacció social,

amb la qual cosa es redueix l’estrès que poden provocar i es millora

l’autoconcepte.

Exemples

La resolució de 
conflictes en educació 
infantil

La Núria és educadora en una
aula de 3 anys. Durant tot el
curs està treballant la resolu-
ció de conflictes de manera
pacífica. Ho ha fet a través
de contes i intervenint en les
situacions reals de conflictes
que sorgeixen en el dia a dia,
explicant-los que és normal
que estiguin enfadats, però
que han de solucionar el pro-
blema parlant. Quan la situa-
ció es calma, els proposa fer-se
una abraçada. 

L’autoconcepte i l’autoestima

L’autoconcepte és la imatge que algú 
té de si mateix, mentre que l’au-
toestima és la valoració que es fa 
d’aquesta imatge.
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17Unitat 1 - La comunicació en les relacions socials

Les habilitats socials es poden treballar en diferents contextos. En l’àmbit 
professional resulta interessant treballar les habilitats que es considerinl
més importants per al desenvolupament de determinada activitat laboral,

com la comunicació o l’escolta activa.

Cada vegada és més freqüent que les empreses incorporin en la seva forma-

ció contínua cursos relacionats amb el desenvolupament de les relacions

humanes, el treball en equip, l’empatia, la comunicació o la gestió de con-

flictes. Tots aquests aspectes milloren el benestar i els resultats del treball.

Entrenament en habilitats socials

Hem de tenir en compte que una habilitat és una destresa que s’aprèn

i que les destreses que ja es posseeixen es poden perfeccionar. A més,

es pot planificar un entrenament específic per a l’habilitat o les habi-

litats que calgui millorar. En l’entrenament d’habilitats socials, i en el 

moment d’elegir quins són els components més adequats, no es con-

sideren importants els components fisiològics, ja que, tal com afirma 

Caballo, la probabilitat de fer servir qualsevol habilitat en una situació

crítica està determinada principalment per factors cognitius i conduc-
tuals de la persona en interacció amb l’ambient. Entrenar un component 

comporta entrenar tots els altres.

Vegem les fases d’un entrenament en habilitats socials:

– Definició dels objectius i explicació del procediment a les persones
destinatàries. En aquesta fase, s’aclareixen els objectius que es pretén

assolir i la forma en què es treballarà. Aquest és el punt de partida per 

preparar un entrenament i ajustar-lo a la necessitat.

–  Modelització. En aquesta etapa, la persona que dirigeix l’entrenament 

mostra l’habilitat de forma adequada davant de les persones destinatà-

ries, i indica les conseqüències positives de la seva actuació. També es

poden fer servir models amb suport audiovisual, com pel·lícules i vídeos.

– Assaig conductual.  Consisteix en practicar diverses vegades les con-

ductes que són objecte d’entrenament per poder-les valorar i acon-

seguir el nivell d’execució desitjat. En aquesta fase, és molt habitual

utilitzar la tècnica del role-playing.

–  Retroalimentació. Les persones que reben l’entrenament obtenen un

feedback (valoració) de qui realitza el programa i/o dels altres compo-

nents del grup. Això permet anar analitzant la forma d’actuar amb la

finalitat de millorar-la.

–  Modelatge. A partir de la retroalimentació, la persona adquireix 

consciència del seu grau de competència en l’execució de les habilitats

socials. Amb les pautes que rebrà de la persona experta i del grup, les 

podrà anar perfeccionant.

– Reforç. A mesura que la persona va aconseguint assoliments (con-

ductes adequades o aproximacions), cal recompensar-la amb reforços 

positius. Els reforços poden ser socials o materials, i s’han d’aplicar de

forma immediata per tal que siguin més eficaços.

– Generalització. La persona segueix fent assajos, aplicant les conduc-

tes en contextos diferents, amb la finalitat d’integrar i consolidar les 

habilitats que ha estat treballant. A poc a poc, aplicarà el que ha après

en situacions reals.

Les habilitats socials a la feina

En l’àmbit laboral del Tècnic en Edu-
cació Infantil, les habilitats socials
adquireixen una especial importància,
ja que l’activitat es dirigeix de forma
directa a persones o grups i la interac-
ció social és constant.

Role-playing

És una tècnica de dramatització que 
consisteix en representar una situació 
fictícia amb la finalitat d’analitzar i
valorar la forma d’actuar dels dife-
rents rols. És útil per aprendre noves 
habilitats, posar-se al lloc de l’altre i 
treballar l’empatia.

Veurem aquesta tècnica de forma més
extensa quan tractem les tècniques de
dramatització.

HSOCATA_unitat01.indd   17 28/03/14   13:21



18

Així, les habilitats socials, a l’igual que la resta d’aptituds, es poden

treballar a través de l’educació emocional, que tractarem més enda-

vant.

8·· Redacta la teva pròpia definició d’habilitats socials.

9·· “Ser hàbil socialment m’ajuda a enfrontar-me a situacions difícils”. És certa aquesta afirmació? Justi-
fica-la i posa’n un exemple.

10·· Segons Vicente Caballo, quins són els components de les habilitats socials? Posa’n un exemple de
cada un.

11·· En l’entrenament en habilitats socials, explica la diferència entre la modelització i el modelatge amb
un exemple concret.

Activitats proposades

Exemples

Importància de les habilitats 
comunicatives

Són diverses les situacions en què les habilitats de
comunicació seran de gran importància en el vostre
dia a dia. Així, per exemple, en una reunió de pares,
és primordial comunicar eficaçment i mantenir l’aten-
ció dels assistents.

2

Solució ·· 

–  Fer simulacions de situacions pròpies de l’activitat professional de l’educador.
–  Practicar, amb l’ajuda d’un expert, i posar en comú les activitats amb altres docents.
–  Dotar de recursos que facilitin la tasca de comunicar-se amb els pares.

Formació en habilitats per a educadors

·· La Sandra és mestra en una escola d’Educació Infantil. Per primer cop, aquest curs és tutora de grup
i s’adona que li resulta complicat realitzar les entrevistes amb els pares, especialment quan ha de
comunicar aspectes més negatius. A més, li agradaria millorar la seva capacitat de parlar en públic, ja
que a les reunions de pares i mares es posa molt nerviosa.

Per això, s’ha decidit a apuntar-se al curs de Tutoria en Educació Infantil que imparteixen a la seva
zona. Al curs hi assisteixen diversos mestres que tenen l’interès comú de millorar les seves habilitats
comunicatives.

Quin tipus d’activitats creus que hi duran a terme?

Casos pràctics
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L’assertivitat

És una habilitat social que consisteix 
en expressar de manera respectuosa 
les pròpies opinions, emocions i creen-
ces, en defensar els propis drets i en 
acceptar els pensaments i les crítiques 
dels altres, sense experimentar senti-
ments de culpabilitat.

19Unitat 1 - La comunicació en les relacions socials

4 >> Estils comunicatius

L’estil comunicatiu és la forma en què una persona es relaciona amb

les altres. Segons el comportament que algú mostra en el moment de

comunicar-se, es poden definir tres estils: l’agressiu, l’inhibit o passiu i 

l’assertiu.

A continuació, es descriuen els tres tipus d’estils comunicatius:

– Estil agressiu. La persona es mostra inflexible i convençuda de tenir la

raó, fet que la porta a usar un to de veu elevat, a no acceptar opinions

contràries i a parlar de forma imperativa. Qui adopta un estil agressiu

té tendència a aproximar-se molt al seu interlocutor, fixar la mirada

i interrompre el discurs.

– Estil inhibit o passiu. La persona tendeix a no expressar l’opinió, els

sentiments o les necessitats per por a ferir els altres o, a vegades, a

ocasionar un conflicte. Anteposa els drets dels altres als seus. En l’estil

inhibit es mostra inseguretat, usant generalment un to de veu baix,

rigidesa en els moviments i poc contacte visual.

– Estil assertiu. La persona expressa opinions pròpies i sentiments amb

seguretat, sense agredir ningú ni anul·lant els propis drets. Les perso-

nes assertives escolten i valoren opinions alienes, encara que siguin

contràries a les seves.

12·· Descriu les característiques principals de cada un dels estils comunicatius.

Activitats proposades

3

Solució ··

–  Estil inhibit: “Bé, jo gairebé ja havia acabat, però intentaré preparar-te alguna cosa”.

– Estil agressiu: “No, no ho penso fer. Ja n’estic farta de les teves excuses! Prepara’t tu les coses!”

– Estil assertiu: “Avui no podrà ser, em demanes que et prepari material molt sovint i això m’incomoda. Crec
que és important que cada una prepari el seu material o que busquem la manera de compartir aquesta tasca”.

L’estil assertiu seria capaç de comunicar la situació que la disgusta sense danyar l’altra persona, proposant
solucions i sense experimentar cap tipus d’ansietat.

Estils comunicatius

·· L’Anna i l’Helena treballen en una llar d'infants i les dues són tutores de les aules de 2 anys. En programar 
conjuntament les activitats que volen dur a terme, les dues necessiten preparar els mateixos materials. Demà,
faran estampació amb xocolata i l’Helena està preparant el paper, els pots i diversos objectes per manipular.
L’Anna ho veu quan ja està sortint de l’escola i li demana a l’Helena si també li podria preparar una mica de
material per a ella, al·legant que avui li és impossible quedar-s’hi més estona. Aquesta situació ja s’ha donat
en altres ocasions i l’Anna se sent molt incòmoda. Com reaccionaria cada estil comunicatiu en el lloc de l’Anna?

Casos pràctics
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5 >>  Els mecanismes de defensa de la 
personalitat

5.1 > La personalitat

G.W. Allport va descriure la personalitat de la manera següent:

La personalitat és el conjunt de sistemes psicofísics que esta-
bleix una forma específica d’actuar i de pensar, propi de cada
individu. És una organització que es va configurant segons el
procés d’adaptació de la persona al medi.

Una de les teories explicatives de la personalitat és la coneguda com

a teoria dels trets, la qual descriu la personalitat segons una sèrie de

característiques constants en la persona que expliquen el seu comporta-

ment. La combinació d’aquests trets és diferent en cada individu.

5.2 > Mecanismes de defensa de la personalitat

Aquests mecanismes de defensa són tècniques inconscients que ajuden

a mantenir un equilibri psicològic davant de situacions o esdeveniments

intensos que podrien resultar estressants; d’aquesta manera, la persona

pot seguir desenvolupant les seves activitats amb normalitat.

Exemples

Els trets de personalitat

La Isabel ha de realitzar una valoració de la personalitat de l’Antoni, un dels alumnes de 3 anys de la seva 
classe. Per això, es basarà en algunes de les característiques que defineix el qüestionari de personalitat de 
16PF (R. Cattell): 

Extraversió - Introversió

Emotivitat - Falta d’emotivitat

Egocentrisme - Al·locentrisme

Autosuficiència - Dependència

G.W. Allport 

(1897-1967) Psicòleg nord-americà que
va impartir classes a la Universitat de
Harvard, molt conegut pel desenvolu-
pament de la seva teoria de la perso-
nalitat.

Qüestionari 16PF

Test de personalitat realitzat per 
Robert Cattell el 1949. Avui dia, s’uti-
litzen les revisions actualitzades en
diferents àmbits, com la psicologia
clínica, l’organització empresarial o
l’orientació escolar.
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13·· Posa un exemple de cada tipus de mecanisme de defensa.

14·· Quina relació hi ha entre la personalitat i el desenvolupament de les habilitats socials?

Activitats proposades

4

Solució ·· El pare de l’Hugo està substituint la raó real, que és que
el nen té realment un problema en l’àmbit motor, per una altra que el
tranquil·litza més, que és que el seu fill és un nen molt tranquil al qual
no li agrada gaire moure’s. En aquest cas, es tractaria del mecanisme
de defensa de racionalització.

Mecanisme de defensa

·· La Sílvia és la tutora de la classe de 2-3 anys d’una escola bressol. Té
una entrevista amb els pares de l’Hugo, un dels seus alumnes. La Sílvia
els comenta que ha notat que l’Hugo té dificultats en l’àmbit motor.
Els pares li diuen que el pediatre també ho ha notat. Però el pare ha
començat a buscar altres explicacions, com que és un nen molt tran-
quil, al qual no li agrada el joc mogut sinó que prefereix estar tranquil
observant.

Creus que el pare de l’Hugo està utilitzant algun mecanisme de defensa?

Casos pràctics

Alguns mecanismes de defensa de la personalitat són els següents:

– Sublimació. Canalitzar l’impuls o sentiment desadaptat envers una

activitat més acceptable; com poden ser l’art, l’esport o qualsevol

activitat ben valorada per la societat.

– Repressió. Esborrar del conscient els pensaments, sentiments o

records que resulten dolorosos.

– Projecció. Projectar els sentiments propis o les idees estressants, i que 

no poden ser acceptats, envers altres persones.

– Negació. Fer com si alguns aspectes evidents de la realitat o del pro-

blema no existissin.

– Formació reactiva. Frenar un pensament desagradable, substituint-lo

per un altre de menys dolorós.

– Racionalització. Substituir la raó real i no acceptable d’un problema

per una altra que resulti acceptable i més tranquil·litzadora.

– Afiliació. Buscar suport en altres davant d’una situació que es percep

com a amenaçadora.

– Anticipació. Plantejar solucions realistes davant de les conseqüències

que preveiem.

– Sentit de l’humor. Emfasitzar en els aspectes divertits de la situació

estressant.

– Altruisme. Satisfer les necessitats dels altres.
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6 >>  La intel·ligència emocional i l’educació 
emocional

6.1 > La intel·ligència emocional

Peter Salovey i John Mayer van descriure el terme d’intel·ligència emo-

cional l’any 1990. Anys més tard (1995), el llibre Intel·ligència emocional,
de Daniel Goleman, va popularitzar i difondre aquest concepte.

Goleman defineix la intel·ligència emocional de la forma següent:

La intel·ligència emocional és la capacitat de reconèixer els
nostres propis sentiments i els aliens, de motivar-nos i de ges-
tionar bé les emocions, en nosaltres mateixos i en la relació
amb altres persones.

En aquesta definició, Goleman considera cinc aptituds emocionals:

1.  Autoconeixement o autoconsciència. És el coneixement d’un

mateix, és a dir, la capacitat de definir-se i de conèixer els punts forts

i dèbils de si mateix.

2.  Autoregulació. És la capacitat de reconèixer i gestionar les pròpies

emocions.

3.  Motivació. És la predisposició positiva envers la consecució d’objec-

tius o desigs. En aquesta aptitud s’inclou la motivació envers els altres

i també l’automotivació.

4.  Empatia. És la capacitat de reconèixer, comprendre i valorar els sen-

timents dels altres. És saber posar-se en el seu lloc.

5.  Habilitats socials. És el conjunt de destreses que ens ajuden a rela-

cionar-nos de forma adequada i positiva amb els altres.

Les tres primeres aptituds fan referència a la intel·ligència personal i les

dues últimes, a la intel·ligència interpersonal.

Durant el desenvolupament d’aquest mòdul, veurem la importància

de la intel·ligència emocional per al bon funcionament dels equips de

treball i en la realització de les professions de l’àmbit social i educatiu.

Peter Salovey i John D. Mayer 

Psicòlegs nord-americans que van
desenvolupar junts el popular model
de la intel·ligència emocional.

Daniel Goleman

(1947). Psicòleg nord-americà cone-
gut mundialment pel seu famós llibre
Intel·ligència emocional. Autoconsciència

Empatia 

Intel·ligència personal

Intel·ligència interpersonal

Autoregulació 

Motivació

Habilitats socials

INTEL·LIGÈNCIA 
EMOCIONAL
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6.2 > L’educació emocional

Després de definir el concepte d’intel·ligència emocional i la seva relació

amb les habilitats socials, podem concloure que l’educació emocional
és el procés per millorar les habilitats socials, en treballar i educar els 

diferents aspectes de la intel·ligència emocional i de la comunicació.

El concepte d’educació emocional presenta molts matisos, per la qual

cosa resulta difícil escollir-ne una definició concreta. Per fer-nos una idea

general i tenir un punt de referència, prendrem la definició del professor 

Rafael Bisquerra, expert en la matèria:

“És el procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el

desenvolupament emocional com a complement indispensable del

desenvolupament cognitiu, constituint tots dos els elements essencials

del desenvolupament de la personalitat integral. Per això, es proposa el

desenvolupament de coneixements i habilitats sobre les emocions, amb 

l’objectiu de capacitar l’individu per afrontar millor els reptes que es

plantegen en la vida quotidiana. Tot això té com a finalitat augmentar 

el benestar personal i social”.

L’educació emocional a l’Educació Infantil

L’educació emocional es pot treballar en totes les etapes de la vida. Com

tota intervenció educativa, s’ha de contextualitzar en els aspectes espe-

cífics que vulguem treballar i/o a l’àmbit d’intervenció. Així, en el cas

de l’educació infantil, és important planificar activitats que permetin

potenciar el respecte, tolerar la frustració, controlar la impulsivitat o 

afavorir l’autoestima, entre altres aspectes.

A més de les esmentades activitats específiques, hem de tenir en compte

que l’educador exerceix com a model a l’aula; per tant, és important que,

com a educador, treballis i tinguis cura de la forma de mostrar i gestionar 

les teves pròpies emocions.

15·· Explica la importància de l’empatia i la motivació en el teu futur treball.

16·· Relaciona els diversos aspectes inclosos en la definició de la intel·ligència emocional amb els objectius
de l’educació emocional.

Activitats proposades

Rafael Bisquerra

Catedràtic d’Orientació Psicopedagò-
gica de la Universitat de Barcelona, 
expert en educació emocional. Autor 
del llibre Com educar les emocions? La 
intel·ligència emocional a la infància i 
l’adolescència.

Les habilitats socials 
en la teva vida

En diversos àmbits de la teva vida, uti-
litzaràs les habilitats socials, ja que en 
tot moment t’hauràs d’adaptar a cada 
situació i a la diversitat cultural.

Prejutjar les persones dificulta el bon 
desenvolupament de les habilitats. El 
respecte envers els sentiments, les 
emocions i la personalitat dels altres 
és imprescindible.

Exemples

Treballar l’educació emocional de manera implícita

La Júlia és una educadora d’una aula de 3 anys. Alguns dels alumnes s’han barallat en una de les activitats
que han realitzat en grup. Quan fan la posada en comú de l’activitat, la Júlia decideix treballar les emo cions
viscudes. L’educadora podria començar dient: “Escolteu, avui no m’ha agradat gaire com us heu portat
alguns de vosaltres, em sento trista”. I es podria dirigir a cada un dels infants preguntant-los: “I tu, com
t’ho has passat? Com t’has sentit?”.
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7 >>  Millora de les habilitats socials i la 
comunicació 

7.1 > Comunicació eficaç

Si volem que la comunicació sigui de qualitat, ens hem d’assegurar que

els interlocutors estiguin utilitzant determinades estratègies. Bàsicament,

es tracta de l’escolta activa i del control de les emocions.

L’escolta activa

L’escolta activa requereix un esforç superior en parlar o simplement 

escoltar. Es tracta d’escoltar i interpretar el que diu l’altre. S’està escol-

tant activament quan la persona entén el que l’altre explica, no només

el discurs verbal sinó també els sentiments, les idees o els pensaments

que vol transmetre.

Per aconseguir escoltar activament, convé treballar aquestes habilitats

socials prèvies:

– Mostrar-se empàtic: posar-se al lloc de l’altre i fer-li saber que el com-

prenem. Ajuda l’interlocutor a sentir-se escoltat i comprès.

– Parafrasejar: verificar o dir amb les teves paraules el que l’altre

expressa. Ajuda a produir el feedback.

– Gestionar el temps adequadament: deixar temps a l’altre per tal que

s’expliqui, modular els temps de les intervencions, etc. Facilita una

expressió còmoda.

– Resumir: fer una petita síntesi del que l’altre explica. Afavoreix la

comprensió.

– Confirmar o aclarir: fer preguntes relacionades amb els fets que l’in-

terlocutor explica. Així mostrem interès per l’explicació.

L’escolta activa

No és altra cosa que intentar que es
compleixin totes les etapes del procés
comunicatiu; és a dir, el receptor pren
una postura activa al mateix temps
que l’emissor transmet el missatge.
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D’altra banda, existeixen barreres que, molt sovint, impedeixen que l’es-

colta activa es realitzi correctament. Les hem de conèixer per afrontar-les.

A la taula següent es resumeixen les barreres de l’escolta activa més des-

tacades:

Barreres de l’escolta activa

Prejutjar El que escolta valora de manera esbiaixada les intervencions de determinades persones en
funció de la idea que en tingui.

Filtrar Escoltar només la part del discurs que ens interessa.

Comparar El que escolta es compara constantment per valorar-se en funció d’un aspecte.

Aconsellar L’interlocutor explica un problema i el que l’escolta tendeix a donar consells precipitadament.

Canviar de tema El que escolta canvia de tema bruscament per falta d’interès.

Identificar-se L’interlocutor explica una situació i el que escolta s’hi sent identificat, tendeix a tallar-lo i
a explicar la seva vivència abans de deixar-lo acabar amb la seva explicació.

Assajar El que escolta està “assajant mentalment” la resposta que emetrà quan l’altre acabi la seva
intervenció.

Saber regular les emocions

Com hem vist, saber reconèixer i gestionar les pròpies emocions és una

aptitud inclosa en el model de la intel·ligència emocional de Goleman.

Concretament, es tracta de la denominada autoregulació.

Dominar aquesta aptitud millorarà les nostres habilitats socials, ja que

farà que la nostra comunicació sigui més eficaç.

Les emocions són reaccions subjectives provocades per un
estímul. Van acompanyades de canvis fisiològics i endocrins 
(sudoració, ritme cardíac...) i també tenen un component
conductual (expressions facials, gestos...). Les emocions són
adaptatives i, a més, ens proporcionen informació sobre l’estat
de la persona.

Exemples

Autoregulació d’una emoció

La Carme diu a l’Adrià que li ha caigut la càmera de fotos
al terra i se li ha trencat. L’Adrià s’ha posat furiós i,
de seguida, ha percebut com el seu ritme cardíac
s’ha accelerat i ha notat calor a les galtes.

Abans de tenir una reacció agressiva, de
seguida ha reconegut que l’enuig s’estava apo-
derant d’ell i ràpidament ha canalitzat aquesta
energia amb unes respiracions lentes i amb pen-
saments positius, com ara “bé, tranquil, ha estat un
accident”.
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A vegades, determinades situacions ens produeixen un estat d’angoixa

i necessitem relaxar-nos per tranquil·litzar-nos. Existeixen diferents

tècniques de relaxació que, en afavorir un estat d’equilibri i satisfacció,

ens ajuden a afrontar l’adversitat.

Hi ha tècniques que es basen en centrar-se en situacions com la “imagi-

nació guiada”, altres en determinats exercicis musculars com la “relaxa-

ció progressiva” i altres de basades en la respiració.

Un altre aspecte relacionat amb el benestar emocional és l’autoestima,

ja que regular les emocions millora l’estat d’ànim, la seguretat i el con-

cepte d’un mateix. Així, existeix una relació estreta entre la millora de

l’autoestima i el desenvolupament de les habilitats socials.

En l’etapa de l’educació infantil, parlaríem de jocs de relaxació més que

de tècniques. A partir dels 6 anys, ja es podran anar introduint diferents

tècniques més estructurades en funció del cas.

Un exemple de joc de relaxació per a infants de 2 a 6 anys seria am-

bientar un lloc de manera tranquil·la i càlida, posar música relaxant i

fer moviments amb el cos seguint el ritme pausat.

7.2 > Tècniques assertives

En aquesta unitat, hem vist els diferents estils comunicatius i els avan-

tatges que aporta l’estil assertiu.

L’assertivitat és una habilitat i, com a tal, la podem millorar amb un

treball adequat. És important delimitar el punt de partida: analitzar 

com ens comuniquem, tant a nivell verbal com no verbal, i identificar 

les situacions que ens suposen dificultats i ansietat.

Les tècniques assertives ens donen una sèrie de pautes per actuar asser-

tivament davant de situacions, com ara rebre una crítica o una lloança,

rebutjar un oferiment o negar una petició, entre altres.

A més de les tècniques assertives que resumim a la taula, hi ha deter-

minades formes de comportament i actituds que faciliten el fet de ser 

assertiu. Exemple: acceptar les crítiques i les derrotes o fracassos.

5

Solució ·· Pot realitzar unes respiracions profundes col·locant-se la mà al ventre per notar les inspiracions i
les expiracions. També pot intentar tenir pensaments positius que equilibrin el seu malestar psicològic, com
per exemple: “ara ja està tot fet i no m’he de preocupar fins que vegi el resultat”.

Aprendre a gestionar les emocions

·· La Carla ha fet l’últim examen del curs i està neguitosa per saber-ne el resultat: sent por perquè no li ha 
anat com s’esperava, tem suspendre i haver de repetir el mòdul. Aquest matí ha començat a suar molt i a 
tenir mal de panxa. Se sent malament i necessita relaxar-se.

Com pot la Carla alleujar aquesta situació i gestionar les seves emocions?

Casos pràctics
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17·· Defineix “escolta activa”. Enumera les habilitats que cal treballar per aconseguir-la i què no hem
de fer.

18·· Posa un exemple sobre l’autoregulació de la por.

19·· Indica un exemple de cada una de les tècniques assertives de la taula.

Activitats proposades

A la taula següent, es recullen algunes tècniques assertives:

Tècniques assertives En què consisteix Exemples

Banc de boira

Consisteix en acceptar que l'altra persona 
té part de raó, admetre la seva crítica o 
valorar el que ofereix, però deixant clara la 
intenció de no canviar la nostra conducta.

Intenten que accedim a una activitat que no 
ens convenç: “Pot ser que tinguis raó però, 
per ara, no m’interessa”, “és molt bona 
idea, però no puc prendre una decisió ara 
mateix, ja t’avisaré quan m’hagi decidit”.

Tècnica d’ignorar
Es tracta d’ajornar la discussió fins que la 
situació s’hagi calmat, ignorant la raó per la 
qual l’altre sembla estar molest o enfadat.

Quan algú s’enfada: “Ara et veig molt enfa-
dat, ja ho parlarem quan estiguis més tran-
quil”.

Disc ratllat 

En aquesta tècnica, es repeteix reiterada-
ment el punt de vista propi, amb calma i 
fermesa, amb la finalitat de mantenir-lo tot 
i les manipulacions verbals d’altres.

Davant de la insistència d’una altra persona: 
“Sí, tens raó, però jo deia que...”; “sí, és 
cert, però no m’interessa”; “hi estic d’acord, 
però...”.

Oferir alternatives
Consisteix en proposar una alternativa que 
agradi a l’interlocutor per rebutjar un oferi-
ment.

Ens proposen anar a la piscina i no ens ve de 
gust. Podem respondre amb una proposta: “I 
què et semblaria jugar un partit de tennis? 
Fa dies que no hi juguem”.

Pregunta assertiva 
En la pregunta assertiva, es fa preguntes so-
bre la crítica que es rep; d’aquesta manera, 
s’obté informació per tenir més arguments.

Sabem que una companya s’ha enfadat: “Què 
t’ha molestat exactament?”; “per què creus 
que no he fet el correcte?”

Acceptació negativa Es tracta d’admetre que s’ha comès un er-
ror quan l’altre ens el ressalta o ens critica.

Ens comenten que una reunió ha estat llarga 
i poc productiva: “És cert. M’hauria hagut 
d’organitzar millor la reunió. Normalment, 
tinc el temps més controlat”.

Acceptació positiva 

Consisteix en saber rebre els elogis i les 
felicitacions que ens ofereix l’altre, sense 
que això canviï la nostra posició del tema 
que estem debatent.

Ens proposen realitzar una tasca per a la qual 
no tenim temps, elogiant les nostres destre-
ses: “t’agraeixo l’elogi, però no tinc temps, 
no et podré ajudar”.

Ajornament assertiu 

En l’ajornament, es posposa la resposta a 
una afirmació desafiant fins que un es trobi 
més tranquil i pugui respondre adequada-
ment.

Després d’una discussió: “Prefereixo no res-
pondre ara; ja respondré quan estigui més 
tranquil”.

Enunciats en 
primera persona 

S’explica a l’altra persona com és el seu 
comportament i quins sentiments ens pro-
voca, per finalitzar amb l’explicació de la 
conducta desitjada.

Davant del comportament d’una altra persona: 
“Últimament, t’enfades amb molta facilitat 
i això m’incomoda. Sé que tens moltes preo-
cupacions a la feina, però hauries d’aprendre 
a desconnectar; així gaudiríem molt més del 
temps que passem junts”.
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.: CONSOLIDACIÓ :.

1·· Quina relació existeix entre la comunicació efectiva i el feedback? Posa un exemple per justificar la teva?
resposta.

2·· Explica la relació entre l’apartat de “la comunicació verbal i no verbal” i el dels “components de les habilitats
socials”.

3·· Per a què són importants les habilitats socials?

4·· Elabora un mapa conceptual dels components de les habilitats socials.

5·· Imagina que un grup de mestres vol millorar les seves habilitats socials per parlar en públic. Descriu els passos
que seguiries en el disseny d’un entrenament adequat per a ells.

6·· Indica les similituds i les diferències entre intel·ligència emocional i educació emocional.

7·· En parelles, programeu una activitat d’educació emocional (contextualització dels objectius i descripció de
l’activitat).

.: APLICACIÓ :.

1·· Identifica, en el cas següent, els elements del procés de comunicació.

El Martí rep una trucada mentre es dirigeix a casa seva en finalitzar la jornada laboral. És de nit i està una
mica cansat. La trucada és d’una amiga que li explica que ha guanyat una entrada per al teatre i que el 
convida a anar-hi amb ella. Ell escolta atentament les paraules de la seva amiga, però el seu cansament
li impedeix mostrar alegria.

2·· Organitzeu-vos en parelles. Us heu d’asseure un davant de l’altre però sense mirar-vos, és a dir, com si esti-
guéssiu fent una fila. El de davant exercirà el rol de “dibuixant” i tindrà paper i llapis, el de darrere desenvoluparà
el rol de “guia” i li haurà de dictar les instruccions per realitzar un dibuix abstracte (aportat pel professor). El
dibuixant i el guia no poden establir contacte visual ni tocar-se en cap moment. El dibuixant no pot parlar ni dir 
res. El guia haurà de donar instruccions clares i podrà veure el dibuix però no assenyalar-lo. El professor donarà
un temps límit.

Es posen en comú les vivències dels diferents rols i es comenta la relació de la dinàmica amb el feedback, la co-
municació verbal i la no verbal, etc.

3·· Observa les figures que representen les emocions bàsiques, elabora un esborrany d’aquestes cares al teu 
quadern i divideix els rostres de les diferents fotografies segons les zones que va descriure Paul Ekman i, després,
descriu la forma i l’expressió de cada una d’aquestes formes. Després, compara les teves apreciacions amb l’estudi
de Paul Ekman. Podràs trobar informació sobre l’estudi FAST a Internet.

4·· Analitza el següent cas i escriu els tres tipus de respostes diferents corresponents als tres estils comunicatius
que hem vist al capítol.

Imagina que et trobes en el teu ambient laboral. La teva coordinadora, molt sovint, et demana que facis 
algunes tasques que la teva companya no ha acabat i que et quedis temps extraordinari per realitzar-ho 
sense remuneració addicional. Tu estàs molest amb aquesta situació perquè la trobes injusta. Avui, la 
coordinadora t’ha tornat a demanar que et quedis mitja hora més.

5·· Quines són les habilitats socials, segons Goldstein, que treballaries a l’Educació Infantil? Raona la teva
resposta.

Activitats finals
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6

Solució ·· 

1.  Amb infants tan petits només es treballarien tres dels cinc blocs de treball en educació emocional i
s’hauria de fer de manera transversal:

–  Autoconsciència emocional: saber què sentim i què pensem, reconèixer les nostres emocions i ser 
capaços d’expressar-les.

–  Autoregulació emocional: ser conscients de l’emoció viscuda i ser capaços de buscar una reacció ade-
quada, controlar la impulsivitat.

–  Autoestima: saber com ens sentim nosaltres mateixos, veure’ns com un individu únic i especial.

Caldria treballar aquests aspectes, no tant en activitats específiques sinó en les activitats del dia a dia. 
Per exemple, quan dos infants es barallen, preguntar-los com se senten i fer-los entendre que és normal 
que se sentin malament, però que han de controlar l’agressivitat (no pegar, insultar, etc.). O bé aprofitar 
altres situacions, com quan un infant es mira en el mirall o veu una foto seva, i aleshores parlar-hi per 
tal que ens expliqui què pensa de si mateix.
L’objectiu final seria que els infants de 2 anys s’acostumin a expressar que estan contents, tristos, o fins
i tot enfadats, i siguin capaços de començar a regular aquestes emocions i a no veure-les com quelcom
negatiu. Referent a l’autoestima, també convé que els infants comencin a construir una autoimatge
positiva de si mateixos.

2. Raons: 

–  Segons Rafael Bisquerra, l’educació emocional és un procés educatiu continu i permanent que pretén
potenciar el desenvolupament emocional com un complement indispensable del desenvolupament 
cognitiu. Aquests dos elements són essencials per al desenvolupament de la personalitat integral de la 
persona. Per això, té una gran importància el desenvolupament del coneixement i les habilitats sobre 
les emocions, amb l’objectiu de capacitar l’individu per afrontar millor els reptes que li planteja la 
vida quotidiana. La finalitat última és la millora del benestar personal i social.

- És necessari educar les emocions des d’edats molt primerenques per poder-les regular.

Un projecte d’educació emocional 

·· Treballes d’educador infantil a la classe de 2 anys en una llar d’infants. Esteu organitzant el nou curs i
l’equip directiu demana propostes de nous projectes per a les programacions. A tu t’agradaria desenvolupar 
un projecte d’educació emocional. Ho comentes en una reunió, però sembla que, tant l’equip directiu com 
la resta d’educadors, no n’estan
gaire convençuts, però et dema-
nen que a la pròxima reunió ho
plantegis més detalladament per 
considerar-ho.

1.  Imagina a grans trets quin
tipus de projecte seria i com
el duries a terme. Redacta-ho
breument.

2.  Descriu les raons per les quals
defensaries un projecte d’edu-
cació emocional en una classe
de 2 anys.

Cas final
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REVISTA EDUCATIVAUnitat 1 - La comunicació en les relacions socials

És la primera vegada que l’Anne plora i que accepta ser consolada amb el contacte de l’educadora. La nena
expressa desassossec a través d’un plor intermitent, però insistent. La Vero l’agafa als braços i, còmoda, respira 
amb tranquil·litat durant tot el procés. L’Anne es mou agitada i la Vero la consola, ara amb la seva mirada. Respira

sense entretallar l’aire i, amb un extraordinari coneixement educatiu i disponibilitat emocional, espera que transiti 
l’inesperat d’una incipient relació basada en la intensitat del moment, l’acomodació recíproca del contacte corporal i 
l’eloqüència del silenci.

La presència es fa estètica: espais, buits i plens dels dos cossos i de la modificació del contacte, a través de la calor de 
la pell, es despleguen en infinitat de matisos fins a fer-se unitat, fusió. La iniciativa és conjunta i recíproca. Es tracta 
d’una sensible dansa de moviments gairebé imperceptibles o invisibles des de fora.

El temps sense temps, desinteressat, fa possible
construir els fonaments de la confiança i transi-
tar –amb seguretat– de la vigília al son. I de fons, 
sempre el so del ritme precís de la respiració.
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Coordinador de tallers d’expressió de les escoles 
infantils municipals de Pamplona

1·· Cita breument quins components verbals i no verbals s’estan donant en aquest procés comunicatiu.
Raona quins components són més importants.

2·· A què es refereix l’autor amb el terme “disponibilitat emocional”?

3·· Creus que l’educadora ha de disposar de certes habilitats socials per poder afrontar aquesta situació?
Raona la teva resposta.

Activitats

En diverses reunions de l’equip educatiu, hem analitzat des del 
punt de vista pedagògic altres imatges del tipus de relació que

aquesta nena té amb diferents persones adultes. En aquest intercanvi,
diferenciat i complementari, de diversos punts de vista, hem

articulat la intervenció educativa que considerem oportuna per al procés
d’adaptació de l’Anne al centre educatiu.
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