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REPTE INICIAL
En Jan, el nou gerent de 
l’empresa Comercial Squad, SL, 
ha detectat que hi ha problemes 
de comunicació entre els 
empleats de la companyia i que, 
arran de la seva incorporació, 
hi ha rumors d’acomiadaments 
i canvis dràstics en els 
departaments.

Series capaç de donar algun 
consell a en Jan perquè es 
frenin els rumors?
Com ho faries per intentar 
que la comunicació interna de 
l’empresa millorés?
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   Comunicació, informació i 
comportament

Els éssers humans, per poder viure en societat, necessiten comunicar-se. La 
comunicació no només es realitza de forma escrita o verbal, sinó que també 
es complementa amb altres elements, com ara els gestos, les postures o els 
silencis, que fan que un missatge es pugui emetre i rebre.

1.1. Comunicació i informació

La comunicació és la capacitat que té tot ésser de relacionar-se amb el 
seu entorn, intercanviant idees o pensaments, utilitzant un sistema de 
signes per a la difusió de missatges, ja siguin escrits o audiovisuals (sons, 
imatges, etc.).

La informació és un conjunt de dades que s’han organitzat i processat i que, 
finalment, es converteixen en un missatge que amplia el coneixement sobre 
un assumpte a un o diversos subjectes determinats.

És important no confondre la comunicació amb la mera informació. Per tal 
que hi hagi comunicació, és necessària la interacció, d’alguna manera, per 
part de l’interlocutor. En canvi, la informació només proporciona alguna dada 
o dona a conèixer alguna notícia o fet. Per tant, la informació complementa 
la comunicació. 

   1.   1.   

signes per a la difusió de missatges, ja siguin escrits o audiovisuals (sons, 
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finalment, es converteixen en un missatge que amplia el coneixement sobre 

És el mateix comunicació que informació?
Amb les situacions següents distingirem entre comunicació i informació: 
– La Laia escriu una nota a la seva cosina Anna per desitjar-li que passi un 

bon dia (informació).
– En Francesc, director de l’empresa Nexustrac, envia una nota a l’Eva, per 

tal que la distribueixi entre els empleats, en què confirma que tindran un 
dia més de vacances (informació).

– La Maria Carme escriu un WhatsApp al Joaquim recordant-li en quina hora 
han quedat al restaurant (informació).

– La Joana pregunta al Josep Lluís i al Fèlix quin és el seu plat de menjar 
preferit (comunicació).

Exemples 1

Estimada cosina Anna, 

espero que passis un molt bon dia.

Laia

1 Els éssers humans necessiten 
comunicar-se entre ells.
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1.2. Comportament

Segons Piñuel i Lozano (2006), el procés de la comunicació al llarg de la vida 
de l’individu es forma a través del seu comportament. Els humans, mit-
jançant els estímuls externs i les seves respostes, es formen un criteri propi 
sobre la manera en què s’han d’expressar, en funció del lloc i la situació 
en què es trobin. És a dir, des de la infància i a través de les experiències 
que tenen, les persones aprenen a actuar d’una manera determinada en les 
diferents situacions que es poden produir convivint en societat.

Eric Schuler estableix quatre tipus de comportaments en els éssers humans 
a l’hora de comunicar-nos:

– Agressiu: les persones s’expressen, de forma habitual, amb total franque-
sa, però amb un to violent que es pot graduar. Aquest tipus de compor-
tament produeix rebuig en els interlocutors, fet que al seu torn provoca 
aïllament de la persona que es comporta d’aquesta manera.

– Passiu: les persones no solen expressar el que senten o el que, en realitat, 
volen transmetre, ja sigui per falta de valor o perquè consideren que no 
obtenen cap benefici enfrontant-se a la situació. A l’igual que l’agressiu, 
produeix aïllament social, en aquest cas per falta de comunicació.

– Manipulador: es caracteritza, principalment, pel fet que la persona té una 
bona actitud d’escolta i dissimulació selectiva. Tria de manera minuciosa 
les seves paraules per aconseguir un fi determinat. Es guia per l’interès, 
intentant no mostrar els seus sentiments. Sol mostrar cinisme.

– Assertiu: aquest comportament destaca per una actitud d’escolta atenta 
i franquesa per donar a conèixer la seva opinió, sentiments o reaccions. 
Aquestes persones no tenen por d’exposar les seves idees i estan a gust 
amb elles mateixes. Tenen capacitat de prendre decisions de forma clara i 
sense necessitat d’aprovació dels altres, però escolten els seus arguments 
i comentaris.

Les persones no sempre es comporten de la mateixa manera. En funció de les 
circumstàncies, poden actuar d’una manera o altra, tot i que és cert que sol 
existir un comportament predominant. De vegades, les persones que tenen 
una actitud de fugida o passiva, després de molt suportar una situació, te-
nen un comportament agressiu, denominant-se aquest comportament passiu 
agressiu. 

Models de comportament
Encara que Schuler va proposar 
quatre tipus de comportament, 
el més usual és fer referència als 
comportaments agressiu, passiu 
i assertiu. 

Què és el cinisme?
És una actitud de menyspreu 
envers les convencions socials 
i les normes i valors morals.

Diferència entre comunicació i informació

El Xavier és administratiu en una empresa que es dedica a la producció i venda de productes sense gluten. En 
arribar a l’ofi cina, consulta el seu quadern de notes i hi té apuntat el següent:
a) Recordar a l’Àlex que ha de trucar al Martí per comprovar que ha enviat les entrades per a la fi ra anual del celíac.
b) Preguntar al Raül si l’Aina i el Ferran han enviat la seva proposta al departament de màrqueting.
c) Sol·licitar per escrit al Miquel Àngel, director del departament de recursos humans, els expedients dels nous 
empleats, Dídac i Mercè, amb les anotacions que ell consideri oportunes.
d) Escriure una nota per als seus companys, David i Albert, explicant-los quin és el procediment per publicar una 
notícia a Twitter.

En quins casos creus que hi ha informació? I en quins casos, comunicació? Raona les respostes.

1Casos pràctics
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No sempre és el que sembla

Durant molt de temps es va 
pensar que l’obra d’El crit 
(1893), d’Edvard Munch, era 
una persona que mostrava 
la seva desesperació cridant 
(agressivitat), quan en realitat 
sembla que s’està tapant les 
orelles (passivitat); de fet, es 
pot llegir un gargot de l’autor 
que diu: “Vaig sentir un gran 
crit en tota la naturalesa”.

Comportament Característiques

Agressiu – Parla en veu alta i fi ns i tot crida.
– Interromp els altres per expressar la seva opinió.
– Mira als ulls de forma intimidatòria.
– Intenta pressionar mitjançant les seves postures corporals.
– Tracta de controlar el grup segons el seu criteri o pre-

ferències.
– Només és vàlid el seu criteri; intenta anul·lar el dels altres.
– Es valora més que els altres.
– Normalment assoleix els seus objectius, sense importar-li 

passar per sobre d’altres.

Passiu – El seu to de veu sempre és baix.
– Li fa vergonya, i fi ns i tot por, parlar.
– Evita creuar la mirada amb els interlocutors.
– Intenta estar el més estàtic possible, sense mostrar ex-

pressions corporals.
– Procura passar desapercebut quan està en un grup de 

persones i, si és possible, ho evita.
– No mostra la seva opinió sincera.
– Es valora menys que els altres.
– No sol assolir els seus objectius.

Assertiu – El seu to de veu és normal.
– Parla obertament, respectant el torn de paraula.
– Té un contacte visual correcte.
– Les expressions corporals solen coincidir amb el missatge 

que vol transmetre.
– Participa activament en el grup.
– Expressa les seves opinions lliurement, però respecta els 

sentiments i opinions dels altres.
– Es valora igual que els altres.
– Assoleix les seves metes sense perjudicar tercers.

Els diferents tipus de comportaments es ref lecteixen mitjançant les següents 
conductes verbals i gestuals:

Tipus de 
conducta Agressiu Passiu Assertiu

Conducta 
verbal

– Impositiva.
– To de veu alt.
– Amb interrup-

cions.

– Vacil·lant.
– To de veu baix.
– Realitza moltes 

pauses o silencis.

– Directa.
– To de veu ferm.
– Respecta el torn 

de paraula.

Conducta 
gestual 

– Cap elevat.
– Mirada desafi ant.
– Esquena molt 

recta.

– Cap abaixat.
– Evita mirar als ulls 

al seu interlocutor.
– Esquena encorbada.

– Posició natural del 
cap.

– Mira als ulls del 
seu interlocutor.

– Postura correcta 
de l’esquena.

A continuació, es mostren diferents maneres de reaccionar davant de situa-
cions segons els tres estils de comportament més comuns: agressiu, passiu i 
assertiu. 
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El primer model de comunica-
ció el va proposar...

2 Aristòtil. Filòsof grec 
(384 aC-322 aC).

Segons la Federació Mundial 
de Persones Sordes, hi ha més 
de 300 llengües de signes. El 
correcte és dir-ne llengua de 
signes, encara que, en ocasions, 
s’incorre en l’error de dir-ne 
llenguatge de signes.

4

3 Elements que intervenen en la comunicació.

CONTEXT

CanalCodi

Retroalimentació o feedback

Missatge

   Elements que intervenen en la 
comunicació

Al llarg del temps, hi ha hagut una evolució pel que fa als elements que són 
necessaris perquè pugui produir-se la comunicació. Van fer les seves propos-
tes, entre altres: Aristòtil, Lazarsfeld, Lewin, Lasswell, Hovland, Schramm, 
Shannon i Weaver.

L’esquema més usual és el plantejat a mitjan segle xx pel lingüista rus Roman 
Jakobson, que desenvolupa el model de Karl Bühler. Els elements proposats 
per ells van ser: emissor, missatge, receptor, canal, context i codi.

En l’actualitat, per completar l’esquema, s’ha d’incloure el feedback o la retro-
alimentació, i dos elements que, a diferència dels anteriors, són prescindibles 
i fins i tot és beneficiós que no hi siguin: el soroll i la redundància.

   2.   2.   

– Emissor: aquell que transmet la informació.
– Missatge: la informació que l’emissor transmet.
– Receptor: aquell que, de forma individual o col·lectiva, rep la informació; 

és a dir, el missatge.
– Codi: conjunt o sistema de signes que l’emissor utilitza per codificar el 

missatge. La codificació i descodificació consisteix en convertir el missatge 
en signes que puguin ser compresos per l’emissor i el receptor.

 Els codis poden ser, entre altres:
 ∙ L’idioma escrit o parlat; per exemple, espanyol, anglès, xinès...
 ∙ Imatges.
 ∙ Llengua de signes: sistema de comunicació de les persones sordes.
 ∙ Braille: sistema de lectura i escriptura tàctil pensat per a les persones 
amb discapacitat visual o ceguesa.

Codifi cació Descodifi cació

Soroll

Redundància

Emissor Receptor
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– Canal: element físic o mitjà natural pel qual l’emissor transmet la infor-
mació que el receptor capta pels sentits corporals. En ocasions, es pot uti-
litzar un element tècnic.

 ∙ Element físic o medi natural:

- Aire: s’utilitza per a la transmissió oral.

- Llum: s’utilitza per a la transmissió escrita.

 ∙ Sentit corporal: oïda, vista, tacte, olfacte i gust.

 ∙ Mitjà tècnic utilitzat: la impressió, el telèfon, la ràdio, el televisor, l’or-
dinador.

– Feedback o retroalimentació: resposta del receptor a l’emissor d’un mis-
satge.

– Context: circumstàncies temporals, espacials i socioculturals que envol-
ten el fet o acte comunicatiu i que permeten comprendre el missatge.

Com anteriorment s’ha comentat, hi ha dos elements que, si bé solen formar 
part de gran part de processos de comunicació, és preferible que no hi apare-
guin. Són els següents:

– Soroll: pertorbacions no previstes ni previsibles que destrueixen o alteren 
la informació. El soroll apareix en gairebé tots els processos comunicatius.

– Redundància: elements repetitius i normalment innecessaris que apa-
reixen en un missatge. De vegades, serveixen per combatre el soroll.

Elements de la comunicació

La gerent d’Ofusofi s, SL, Pilar 
Arbúcies, que es dedica a la 
creació de material d’ofi cina, 
ha decidit ampliar les se-
ves instal·lacions per poder 
llançar al mercat una nova 
gamma de productes; per 
això, reuneix a les seves ofi -
cines, que encara estan en 
obres i on es troben treba-
llant els paletes, Miquel Soto, 
director comercial; Maria 
Sans, directora de màrque-
ting i publicitat, i Xavier Valls, 
director fi nancer, per comen-
tar-los la idea.
Els tres directius estan 
d’acord amb el nou llança-
ment i es comprometen a 
crear un pla conjunt per tal 
que el nou producte sigui un 
èxit.

Quins elements de la comunicació hi podem distingir?
Es compleixen tots els requisits necessaris perquè es produeixi una comu-
nicació efi caç?
Hi ha algun element del qual es podria prescindir?

2Casos pràctics

Sabies que...
Una de les primeres centrale-
tes telefòniques que es van es-
tablir al món va ser a l’Havana, 
Cuba, el 1877, que aleshores 
era territori espanyol. Des 
que es realitzava la trucada 
fins que sonava el telèfon del 
destinatari es donava una 
demora considerable, ja que 
les operadores havien de con-
nectar unes clavilles per posar 
en contacte els interlocutors. 
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   Barreres en la comunicació

En el punt anterior s’han analitzat els elements que intervenen en la comuni-
cació, però per tal que es produeixi un bon procés comunicatiu és important 
eliminar les barreres o disminuir-les el màxim possible.

Hi ha diferents tipus de barreres en la comunicació, com ara:

Barreres
personals i
mentals

Són les interferències que provoca l’individu quan actua en el pa-
per de receptor, deixant-se infl uir per les seves percepcions, idees 
preconcebudes, emocions, valors, mals hàbits d’escolta, etc.

Barreres
d’origen
intern

S’originen quan l’emissor té difi cultats per transmetre el missat-
ge amb claredat i efi càcia. Fan referència a la capacitat que té 
cada individu per comunicar-se.

Barreres
culturals

Es presenten quan hi ha desconeixement per part de l’emissor 
i el receptor de comportaments característics de les diferents 
cultures. Això impedeix la comprensió correcta dels missatges, 
de manera que poden resultar actes grollers o mal educats.

Barreres
físiques i/o
ambientals

Són les interferències que es presenten en el lloc on la 
comunicació es produeix; per exemple, el soroll ambiental, el vent 
que s’introdueix a través del micròfon en una conversa telefònica, 
les mampares protectores a les ofi cines institucionals i vehicles, 
les interferències telefòniques, etc.

Barreres
semàntiques

Es deriven de les limitacions de l’idioma o signes utilitzats. També 
s’hi inclou el desconeixement de vocabulari o paraules tècniques 
sobre temes concrets i específi cs.

És important detectar el més aviat possible quina ha estat la barrera que ha 
distorsionat o impedit la comunicació, per esmenar-la i intentar que no es 
repeteixi.

   3.   3.   

5 En ocasions, els vehicles de 
transport públic, així com 
ofi cines institucionals, utilitzen 
mampares protectores per evitar 
robatoris i agressions. Creen una 
barrera física perquè preval la 
seguretat de les persones.

A la pràctica 1

Identifi ca les barreres en la comunicació

L’Ariadna, propietària de l’empresa Tumismo, SA, ha de realitzar una videoconferència amb l’empresa alemanya 
Wollen, GmbH. Utilitzaran l’idioma espanyol, ja que el proveïdor diu que el coneix perfectament.
Quan arriba l’hora, l’Ariadna porta a terme la connexió, però sorgeixen els problemes següents:
– La connexió a Internet va lenta, fet que provoca interferències.
–  El coneixement de l’espanyol per part del proveïdor no és l’esperat i l’Ariadna li ha d’explicar el signifi cat de 

moltes de les paraules.
– El proveïdor utilitza un to de veu baix i no mira la seva interlocutora.

En la comunicació amb l’empresa alemanya hi ha presents les barreres següents:
– Barrera ambiental o física: el fet que hi hagi problemes amb la connexió a Internet, la qual cosa provoca inter-

ferències.
– Barrera semàntica: com que el coneixement de l’espanyol no és l’esperat, la comunicació és més lenta, ja que 

l’Ariadna ha d’explicar els termes utilitzats, la qual cosa fa que es perdi una mica el fi l de la conversa.
– Barrera d’origen intern: en desconeixem els motius, però a més dels problemes de comunicació a causa del 

desconeixement de l’idioma, el proveïdor sembla una persona tímida: utilitza un to de veu baix i no manté la 
mirada, la qual cosa fa que es perdi part de la informació.
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  Habilitats en la comunicació

A l’apartat 1, s’han exposat els tres tipus més comuns de comportaments, i 
s’ha tractat breument l’assertivitat, que és una habilitat en la comunicació. 
A continuació, s’explicaran amb més profunditat tres habilitats que han de 
ser presents si volem ser bons comunicadors: escolta activa, empatia i as-
sertivitat. 

4.1. Escolta activa

El concepte d’escolta activa va ser desenvolupat pel doctor en psicologia Carl 
Rogers als anys 40. No s’ha de confondre deixar parlar la persona que es té 
al davant amb l’escolta activa, que comporta una atenció física, psicològica 
i verbal.

L’escolta activa és la forma de comunicació en què el receptor demostra que 
ha escoltat i entès el que l’emissor vol dir.

  Habilitats en la comunicació4.  Habilitats en la comunicació4.  Habilitats en la comunicació

Què és parafrasejar?
Segons el diccionari, “parafra-
sejar” és dur a terme l’explica-
ció o interpretació amplifica-
tiva d’un text per il·lustrar-lo, 
fer-lo més clar o intel·ligible.
En el context de l’empatia, 
consisteix en explicar amb 
altres paraules el que ha dit 
l’interlocutor per comprovar 
que s’ha entès el contingut 
correctament.

Consells per millorar l’escolta activa

L’escolta activa és la forma de comunicació en què el receptor demostra que 
ha escoltat i entès el que l’emissor vol dir.

– Deixar que l’altra persona s’expressi. Normalment, ja sigui per voler donar 
ràpid una rèplica o per intentar abreujar el que l’interlocutor vol dir, les persones 
tendeixen a contestar o interrompre l’emissor. Això, a més de ser una falta 
d’educació i de respecte cap a l’altra persona, impedeix que es rebi el missatge tal 
com el vol transmetre l’emissor.

– Fer sentir còmoda la persona que parla. Per a això, hem de mostrar interès en la 
seva explicació. Els errors més comuns que se solen cometre és no mirar als ulls, 
estar pendent de l’entorn, del mòbil, etc.

– Fer preguntes. En ocasions, per tal que es pugui realitzar una escolta activa 
correcta, cal fer preguntes, per comprendre bé el missatge que es vol transmetre. 
Per això, el receptor pot realitzar alguna pregunta breu i concisa, que serveixi per 
aclarir l’assumpte. Així, l’emissor se sentirà comprès i serà conscient que l’estan 
escoltant. Si fos necessari confi rmar el que està dient l’emissor, es pot parafrasejar.

– No jutjar ni prejutjar l’emissor. De vegades, ja sigui per prejudicis o perquè no 
es té afi nitat amb la persona, es tendeix a no escoltar de forma justa i coherent 
qui està parlant. Per això, és important escoltar amb interès i intentar ser 
completament imparcial.

Escoltar 
sense 
jutjar

Escoltar 
de 

manera 
activa

Escoltar amb 
empatia

Escolta 
activa

Escoltar amb 
coneixement
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4.2. Empatia

L’empatia es pot definir com la capacitat que té una persona per posar-se en 
el lloc d’una altra, entenent els seus sentiments.

Tant des d’una perspectiva personal com professional, és fonamental tenir 
desenvolupada aquesta habilitat, ja que per a tothom és important sentir-se 
comprès. 

Com podem posar en pràctica l’empatia? 

– En primer lloc, s’ha de posar en pràctica l’escolta activa. Per això, s’haurà 
de prestar atenció a l’interlocutor, tant a les seves paraules com a la seva 
expressió corporal.

– Cal assegurar-se que s’ha entès el missatge, parafrasejant si és necessari.
– És important interpretar el que l’interlocutor vol transmetre amb el mis-

satge. S’ha d’analitzar tant el contingut del missatge com la veu, gestos, 
expressió corporal, facial...

– Un cop realitzada aquesta anàlisi, que en la majoria de les ocasions es por-
ta a terme de forma instintiva, el receptor s’ha de posar al lloc de l’emissor, 
per fer propis els sentiments de la persona que està emetent el missatge.

– En aquest moment, s’ha d’expressar una resposta per transmetre a la per-
sona que entenem com se sent. 

Què és l’alexitímia?
L’alexitímia, segons la Societat 
Espanyola de Neurologia 
(SEN), és la incapacitat que 
pateix almenys el 10% de la 
població mundial per identi-
ficar i expressar les emocions 
pròpies i alienes. Per tant, els 
dificulta o impossibilita sentir 
empatia.

6 L’empatia consisteix en posar-se en el lloc de l’altre, però sense oblidar-nos que no és a nosaltres 
als que ens passa el que s’està explicant.

Fa preguntes per 
comprendre.

No s’imposa a la 
força.

No fa comentaris 
que puguin ferir.

Exemples de resposta per mostrar a l’interlocutor que s’està sent empàtic
A continuació, es mostren diferents exemples de resposta en què es demostra empatia:
– Comprenc pel que estàs passant.
– És lògic que tinguis aquest sentiment.
– Entenc que no ens diguessis res.
– Entenc com et sents.
– Entenc la teva reacció.
No s’han d’utilitzar frases com ara:
– No pot ser que et sentis així per aquest assumpte.
– Això no té importància.
– No sé per què et preocupes per això.
– No has de...
– El que has de fer és sortir i divertir-te.
– Oblida’t del tema.

Exemples 2

L’empatia es pot definir com la capacitat que té una persona per posar-se en 
el lloc d’una altra, entenent els seus sentiments.
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4.3. Assertivitat

L’assertivitat consisteix en el fet que una persona sigui capaç de mostrar-se 
ferma en les seves opinions sense mostrar agressivitat ni passivitat, respectant 
el punt de vista i els drets dels altres.

– S’han d’expressar de manera simple els interessos i drets propis.
– Cal transmetre les opinions amb un to de veu ferm, clar i amable.
– S’ha de saber dir “no”. Tothom té dret a dir “no” sense sentir-se culpable.
– S’han de tenir en compte els sentiments i opinions dels altres, ja que són tan 

importants com els nostres.
– Si sorgís una discussió, mai s’han de perdre els nervis. Sempre s’ha de mostrar 

educació.
– S’ha de mantenir una escolta activa.
– És fonamental tenir empatia.
– Mai s’ha d’imposar una opinió pròpia.
– Cal ser fl exible a l’hora d’escoltar una opinió d’una tercera persona, ja que aquesta 

pot ser més interessant que la nostra o ajudar a complementar-la.

Pautes per posar en pràctica l’assertivitat

Exemples de respostes assertives
A continuació, es mostren diferents exemples de respostes assertives:
– No, ho sento, m’és impossible perquè ja tenia un compromís previ.
– Explica’m què és el que t’ha fet enfadar; així, podrem intentar buscar-hi 

una solució.
– L’informe té errors, però es percep que hi has treballat molt; amb unes 

petites modificacions, estarà a punt per lliurar.
– Després d’escoltar totes les vostres propostes, us exposo la meva.
– Jo t’he explicat els meus motius; ara m’agradaria saber com et sents o 

quina és la teva opinió.
– Ho sento, tinc molta feina. No puc ajudar-te avui.
– Entenc que tu et sentis així..., i hi tens tot el dret, però...
– Ho sento, no sé què fer ara mateix, però m’agradaria poder ajudar-te.

Exemples 3

En conclusió, les tres habilitats anteriorment exposades estan íntimament 
relacionades i són fonamentals per poder realitzar una comunicació efectiva, 
que ajudarà a millorar les relacions personals i laborals.

L’assertivitat no només es 
demostra amb la paraula 
Hem de tenir en compte que 
l’assertivitat es pot mostrar 
també de manera corporal; 
per exemple, mantenint la mi-
rada, usant un to de veu ferm, 
moviments ni ràpids ni lents, 
postures correctes, etc.
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7 El treball en equip és molt impor-
tant per al bon funcionament de 
l’empresa.

   Les relacions humanes i laborals a 
l’empresa 

Un dels majors actius de les empreses és el capital humà. Per això, per assolir 
l’èxit professional, és important que les companyies sàpiguen seleccionar 
líders capaços de gestionar el talent i adaptar-se a les modificacions que es 
produeixen en l’àmbit laboral.

Les relacions humanes són el conjunt d’interaccions, regides per normes i 
principis, que realitzen les persones que viuen en societat. En l’àmbit laboral, 
aquestes relacions ocupen la major part de la vida quotidiana.

En l’actualitat, els responsables dels departaments de recursos humans de 
les empreses tenen el repte de contractar persones que siguin bones gestores 
de les relacions interpersonals i que creïn un ambient de treball positiu i 
productiu. Aquestes competències o capacitats podrien resumir-se en:

– Treball en equip: s’ha de mantenir l’esperit de la col·laboració i ha de 
prevaler el treball en equip sobre l’individual.

– Valor a la feina i al mèrit personal: a part de valorar el resultat, també es 
valora l’esforç realitzat pels treballadors.

– Proactivitat: les empreses prefereixen empleats resolutius i que s’antici-
pin a les necessitats de l’empresa, que generin solucions i no confl ictes.

Avui en dia les soft skills o competències toves estan valorades de manera 
molt positiva en l’àmbit laboral, tant pels directius com pels departaments 
de recursos humans. Aquestes són les habilitats interpersonals que permeten 
a les persones desenvolupar-se en la societat. Entre altres, destaquen: el tre-
ball en equip, capacitat d’aprenentatge, comunicació efectiva, proactivitat, 
educació en valors...

5.1. L’organització empresarial 

Una organització empresarial és aquella creada per una persona física (au-
tònom) o persona jurídica (empresa) que té la finalitat d’obtenir beneficis 
mitjançant l’exercici d’una activitat econòmica planificada, en la qual es 
produeixen béns o es presten serveis que requereix el mercat, mitjançant un 
conjunt de factors humans, tècnics i financers.

Cal tenir en compte que, per assolir els objectius de les organitzacions empre-
sarials, és imprescindible tenir una estructura. Per això, han d’organitzar el 
treball en funció de la disponibilitat i els recursos de cada empresa, tenint en 
compte els principis següents. 

Principis de l’organització

A continuació, es detallen els principis de l’organització empresarial més 
rellevants per aconseguir el compliment dels objectius en l’empresa: 

– Orientació a l’objectiu: des del moment de la creació de la companyia, és 
important tenir establerts quins seran els propòsits que es volen aconse-
guir.

– Especialització: normalment, en realitzar una tasca molt específica, els 
empleats es converteixen en experts i es pot aprofitar la seva capacitat per 
augmentar el rendiment en realitzar aquesta tasca concreta.

   5.   5.   
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– Jerarquia: cal establir uns llocs d’autoritat. Per això, es genera una cadena 
de comandament que ajuda a mantenir el control sobre les tasques i els 
resultats.

– Responsabilitat: en l’àmbit empresarial, determinades persones tenen al 
seu càrrec la direcció i vigilància dels treballadors que estiguin per sota 
seu en l’escala de comandament. A major rang jeràrquic, sol existir més 
responsabilitat.

– Difusió o divulgació: és important que hi hagi comunicació entre els di-
ferents departaments de l’empresa, ja que evita malentesos i la difusió de 
rumors.

– Coordinació: els diferents departaments han d’estar en constant contacte 
perquè puguin organitzar-se i realitzar un bon treball.

– Continuïtat: l’organització de la feina no fi xa només tasques a curt ter-
mini, sinó que s’han de prolongar en el temps perquè hi hagi estabilitat 
empresarial. 

Departaments i àrees funcionals tipus

Per tal que les empreses puguin tenir un funcionament correcte, s’han de 
crear  diferents departaments i àrees, en els quals els empleats tindran dife-
rents funcions: 

– Funció de direcció: s’encarrega de la planificació, organització, gestió i 
control.

– Funció d’administració: realitza tasques administratives, com facturació, 
arxius, registres, comptabilitat.

– Funció de recursos humans o personal: s’encarrega de la selecció i con-
tractació del nou personal, així com de la formació dels empleats. També 
realitza les tasques de gestió relacionades amb les nòmines, les asseguran-
ces socials, etc.

– Funció financera: s’encarrega de gestionar el finançament, els pressupos-
tos de tresoreria, la gestió de pagaments i cobraments, comptes bancaris, 
préstecs, etc.

– Funció d’aprovisionament/compres: realitza l’anàlisi de les ofertes, la 
selecció de proveïdors, l’emmagatzematge de matèries primeres i/o pro-
ductes.

– Funció de producció: s’encarrega de la fabricació, planificació i progra-
mació de l’aprovisionament i del control de qualitat.

– Funció de màrqueting/vendes: realitza el disseny de les estratègies de 
màrqueting: estratègies de vendes, publicitat, atenció al client, etc.

– Funció d’assessoria jurídica: s’encarrega de la realització i supervisió de 
tots els contractes que se signen a l’empresa i assessora legalment tots els 
departaments. De vegades, és un servei externalitzat o un staff.

Tipus d’organització empresarial i els seus organigrames

Per complir amb els objectius marcats per les empreses, s’ha de tenir una 
gestió eficient. Per això, és important no deixar res a l’atzar i establir una 
organització. Hi ha diferents tipus d’organitzacions empresarials, en fun-
ció de les seves característiques: mida de l’empresa, sector, recursos, etc.

A continuació, s’exposen els models d’organització més freqüents i els seus 
organigrames, que són la representació gràfica de l’empresa. 

Què és un staff ?
És un conjunt de persones 
que, sota el comandament 
del director, realitza principal-
ment funcions de consultoria i 
assessoria per a la direcció de 
l’empresa.

8 Les empreses s’han d’organitzar 
d’acord amb una jerarquia.



131/ La comunicació. Tècniques de comunicació empresarial

Organització lineal o jeràrquica

Hi ha una línia de comandament, que parteix del cap envers els empleats. 
Existeixen càrrecs intermedis, que al seu torn tenen subordinats als quals di-
rigeixen, i controlen que s’estiguin complint les ordres establertes. El model 
lineal és útil en petites empreses. 

9 Organigrama d’organització lineal o jeràrquica vertical.

Com es realitza un organigrama?

Nash Negreira, director general d’Anonymous, SA, vol realitzar un organigra-
ma lineal perquè tots els empleats tinguin clara la jerarquia.
– Director general: Nash Negreira
– Directora del departament d’administració: Laura Antón
– Directora del departament de recursos humans: Katherine Alvarado
– Director fi nancer: Jaume Balairón
– Director d’aprovisionament: Alejandro García
– Directora de departament de producció: Miriam Fernandes
– Directora del departament comercial: Gissel Onofa
– Treballadores del departament d’administració: Clara Aroca, Ana Casado
– Treballadors del departament de recursos humans: Nonoy Castillo,

Miriam Guzmán
– Treballadors del departament fi nancer: Roberto Perea, Guillermo Ramos
– Treballadors de l’aprovisionament: Andrea Rubio, Leonardo Lema
– Treballadors del departament de producció: Xavier Simbaña, Lydia Díaz
– Treballador de departament comercial: Paolo Vidal 

Com realitzaries l’organigrama?

Casos pràctics

Director general

Director 
d’administració 

Director de 
recursos 
humans 

Director 
fi nancer 

Director 
d’aprovisionament / 

compres 

Director de 
producció 

Director comercial 
(màrqueting / 

vendes) 

 Treballadors  Treballadors  Treballadors  Treballadors  Treballadors  Treballadors

Organització lineal i d’assessorament (staff)

L’organització lineal i d’assessorament (staff) estableix una estructura central 
jeràrquica i es contracta personal perquè assessori (sense capacitat de coman-
dament) els subordinats de l’empresa.

10 Organigrama d’organització lineal vertical i d’assessorament (staff ).

Director general

Staff 

Director 
d’administració 

Director de 
recursos 
humans 

Director 
fi nancer 

Director 
d’aprovisionament / 

compres 

Director de 
producció 

Director comercial 
(màrqueting / 

vendes) 

 Treballadors  Treballadors  Treballadors  Treballadors  Treballadors  Treballadors

3
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5.2. La comunicació a l’empresa

La finalitat de la comunicació empresarial consisteix en complir els següents 
objectius: classificar les funcions, processar dades, coordinar, motivar, etc. 

La relació interdepartamental i els fl uxos de comunicació

Els diferents departaments estan integrats per persones que, per poder realitzar 
les seves tasques, han de comunicar-se entre si; però també és important que 
es comuniquin amb l’exterior: amb clients, proveïdors, accionistes, etc. Per 
això, s’han d’establir els criteris dels f luxos de comunicació, així com el tipus 
de comunicació interna i externa que l’empresa adoptarà.

A continuació, s’expliquen els quatre tipus de f luxos més freqüents:

Director 
general

Director d’administració Treballadors

Director fi nancer Treballadors

Director de recursos humans Treballadors

Director
d’aprovisionament / compres Treballadors

Director de producció Treballadors

Director comercial 
(màrqueting / vendes) Treballadors

Dirigida des de la direcció de l’empresa al personal amb rang inferior. El seu objectiu és donar a 
conèixer l’organització als nous integrants i transmetre informació reduint al màxim els canals 
informals que puguin generar distorsions.

Comunicació vertical
descendent

Dirigida des de la base de l’organització a la direcció de l’empresa i transmesa pels càrrecs 
intermedis. El seu objectiu principal és que la direcció conegui les opinions, dubtes, 
suggeriments, confl ictes, etc., que poden sorgir entre els empleats.

Comunicació vertical
ascendent

S’estableix entre els membres d’un mateix equip de treball, entre diferents departaments
o entre les persones dels departaments i de l’staff . És una comunicació bidireccional. El seu 
objectiu principal és facilitar el funcionament de l’empresa, perquè es transmeti la informació de 
forma més ràpida.

Comunicació
horitzontal

S’estableix entre tots els nivells jeràrquics. El seu objectiu principal és involucrar tota 
l’organització perquè comparteixi un llenguatge comú, els valors i la cultura de l’empresa, per 
intentar aconseguir una gestió participativa.

Comunicació 
transversal

A la pràctica

Organigrama lineal horitzontal

Realitza un organigrama lineal horitzontal amb els següents departa-
ments i els seus corresponents directors i treballadors: direcció general, 
departament d’administració, recursos humans, fi nancer, aprovisiona-
ment, producció, comercial.

2

11 En una empresa, els treballadors 
s’han de comunicar per realitzar 
correctament les seves tasques.
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La comunicació interna a l’empresa

La comunicació interna és la relació que sorgeix entre els diferents membres 
de l’empresa, ja sigui per motius laborals o per afinitat.

És important que els membres d’una organització empresarial es comprometin 
amb el seu projecte, ja que afavoreix el bon funcionament de l’empresa; per 
això, la comunicació interna sempre ha de complir els requisits següents:

– Ha de ser una informació completa i veraç, sense intentar ocultar dades 
rellevants. Així s’eviten rumors.

– Hi ha d’haver voluntat i compromís per part de l’empresa de comunicar la 
informació als empleats.

– Ha de ser bidireccional: ha de f luir dels càrrecs superiors als inferiors i 
viceversa.

Hi ha una relació de confiança entre organitzacions empresarials i els treba-
lladors. Si la comunicació interna de l’empresa és adequada, els treballadors 
estaran ben informats sobre els aspectes següents:

– Informació relativa al funcionament i treball en l’organització, la norma-
tiva de l’empresa, protocols interns, condicions laborals, etc.

– Informació sobre el lloc concret que desenvoluparà cada treballador, per-
què sigui conscient de com i quan ha de realitzar la seva tasca.

– Informació general relativa a l’empresa, per conèixer els seus objectius i 
polítiques internes.

Comunicació formal i informal

La comunicació interna es desenvolupa a causa de les relacions humanes i 
laborals que es produeixen en l’entorn empresarial. Normalment es realitza 
mitjançant els canals formals i informals.

– Els canals formals: es fan servir per transmetre ordres i instruccions o 
qualsevol qüestió relacionada amb el treball. Els estableix la mateixa orga-
nització i poden produir-se en diferents direccions:
 ∙ Descendent.
 ∙ Ascendent.
 ∙ Horitzontal.
 ∙ Transversal.

En quines situacions de la vida laboral es poden utilitzar els quatre tipus de fl ux de comunicació?
– La comunicació vertical descendent s’ha d’utilitzar per comunicar 

polítiques d’empresa, normatives, directrius, estratègies, delegació 
de funcions, coordinació de departaments, etc.

– La comunicació vertical ascendent s’ha d’utilitzar per comunicar in-
formes, dades, resultats, situacions conflictives, reivindicacions, etc.

– La comunicació horitzontal s’ha d’utilitzar per comunicar informació 
interna dels departaments, informació interdepartamental, procedi-
ments de gestió, etc.

– La comunicació transversal s’ha d’utilitzar per comunicar les qües-
tions següents: la unitat del llenguatge comú en l’organització, el pla 
de gestió de la participació dels membres de l’empresa, la cultura em-
presarial, etc.

Exemples 4

Què és el rumor en 
l’àmbit empresarial?
Són els comentaris que es 
produeixen en converses 
privades dins de l’empresa 
que no tenen un fonament 
demostrable ni rigorós. Poden 
resultar nocius per a les rela-
cions personals i empresarials. 
S’han de tallar tan bon punt 
sorgeixen.

Quina diferència hi ha entre 
un escape room i un brakeout?
L’escape room consisteix en 
tancar un grup de persones 
perquè, mitjançant diferents 
proves, aconsegueixin sortir 
d’una habitació. En canvi, el 
brakeout té en els seus inicis 
un caràcter educatiu i con-
sisteix en superar per grups 
un macrorepte per obrir una 
caixa o diverses caixes mit-
jançant codis, claus, cadenats, 
etc.

La comunicació interna és la relació que sorgeix entre els diferents membres 
de l’empresa, ja sigui per motius laborals o per afinitat.
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La comunicació externa a l’empresa. La publicitat i les relacions 
públiques

La comunicació externa a l’empresa o comunicació comercial és el conjunt 
d’operacions que tenen per objecte donar a conèixer la imatge de l’empresa i 
els seus productes o serveis al públic extern (clients, proveïdors, intermediaris, 
distribuïdors, accionistes, mitjans de comunicació, etc.).

– Els canals informals: poden provocar, de vegades, distorsions en els mis-
satges que f lueixen pels canals formals, i de vegades permeten agilitzar 
els tràmits, en comunicar-se fora dels canals oficials. Els estableixen les 
persones de les quals consta l’organització i es comuniquen no només per 
tractar assumptes laborals, sinó també per afinitat i interessos comuns.

Com millor estiguin establerts els canals formals major serà la seva efectivitat, 
amb la qual cosa disminuirà la necessitat de crear canals informals. D’aquesta 
manera, els membres de l’organització estaran al corrent dels assumptes que 
pertoquen a l’empresa. En ocasions, les organitzacions recorren a activitats 
de team building per motivar els empleats i crear un bon ambient laboral; per 
exemple, fer escape room.

Com pot afavorir l’empresa, mitjançant els canals informals, la motivació i el bon ambient a l’entorn 
laboral?
Tot i utilitzar els canals informals en la vida empresarial, encara no estan definits de forma oficial, ja que és difícil 
fer-ho en establir-se entre les persones de l’organització en funció de les seves preferències personals.
Les empreses poden afavorir aquest tipus d’organitzacions informals i establir-hi canals de comunicació mit-
jançant la realització d’activitats amb els seus empleats; per exemple:
– Realitzar dinars diaris organitzats per l’empresa.
– Organitzar competicions esportives.
– Involucrar els membres de l’empresa en projectes solidaris.
– Contractar els serveis d’empreses de team building perquè fomentin la participació, motivació, el treball en 

equip, etc. Aquest tipus d’activitats se solen realitzar tant indoor (dins de l’empresa) com outdoor (fora de 
l’empresa, normalment en espais a l’aire lliure o en les instal·lacions de l’organització de team building que 
proporciona el servei). Hi ha molta varietat, però les activitats més comunes són les següents:
• Paintball.
• Karts.
• Gimcana.
• Escape rooms o brakeout. 

Exemples 5
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Què és una pime i una 
microempresa?
Pime és l’acrònim de petita i 
mitjana empresa.
Per saber diferenciar els tres 
tipus d’empresa, se sol utilitzar 
com a referència el nombre 
d’empleats:
– Mitjana empresa: <250.
– Petita empresa: <50.
– Microempresa: <10.

La comunicació externa compleix amb els objectius següents:

– Transmetre la pròpia imatge de l’empresa.
– Donar a conèixer els seus productes o serveis als clients, accionistes, mit-

jans de comunicació, etc.
– Establir relacions amb els proveïdors.

És important que, tant les microempreses i les pimes com les grans empreses, 
destinin recursos per tenir una bona gestió de comunicació externa. Per això, 
se solen centrar en la publicitat i les relacions públiques.

Les empreses poden optar per encarregar la publicitat a especialistes o tenir 
un departament de comunicació propi que es dedica a les qüestions següents:

– Àrea de premsa:
 ∙ Redacció i enviament de comunicats i notes de premsa.
 ∙ Gestió de publireportatges.
 ∙ Redacció del contingut de fullets i catàlegs.

– Àrea de publicacions i publicitat:
 ∙ Creació de fullets i catàlegs.
 ∙ Disseny i format de les revistes d’empresa i butlletins informatius.
 ∙ Elaboració d’anuncis.
 ∙ Contractació d’espais publicitaris en els mitjans de comunicació.
 ∙ Campanyes publicitàries.

– Àrea de relacions públiques: aquesta àrea es dedica a l’estratègia comu-
nicativa. Realitza accions al llarg del temps i el principal objectiu que té és 
enfortir el vincle creat amb els diferents agents externs de l’empresa (per 
exemple, els clients). És important que es tinguin en compte les opinions 
d’aquests agents externs: així, cal escoltar-los i també se’ls ha d’informar, 
ja que cal que estiguin fidelitzats. Una eina utilitzada per aquest departa-
ment és l’organització d’esdeveniments.

– Àrea de promoció de vendes: té com a objectiu la realització d’activi-
tats que estimulin les vendes a curt termini, encara que amb aquest tipus 
 d’estratègies també es tendeix a augmentar de forma indirecta les vendes 
a llarg termini.

– Àrea de màrqueting directe: té com a objectiu guanyar clients i fomentar 
la seva fidelitat. Se solen utilitzar les eines següents: promoció del produc-
te o servei a través de correu, telèfon, internet, etc.

12 Una bona estratègia de comunicació és un element diferenciador, podent fer diana en el camí de 
l’èxit i portar l’empresa a un nivell superior respecte de la competència.
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ELEMENTS QUE 
INTERVENEN EN LA 

COMUNICACIÓ

Resumeix Resumeix 
Copia i completa al teu quadern l’esquema sobre els continguts estudiats en aquesta unitat:

Imprescindible 

Idioma escrit o 
parlat

Element físic o 
medi natural

Mitjà tècnic 
utilitzat

Imatges

Braille

Missatge

Receptor

Canal

Context

Redundància

ResolResol
Comunicació, 
informació i 
comportament
1.  Quina és la diferència 

principal entre 
comunicació i informació?

2.  Realitza al teu quadern un 
mapa conceptual dels tres 
tipus de comportament 
més comuns i els seus 
tipus de conducta verbal i 
gestual: agressiu, passiu i 
assertiu.

Elements que intervenen en la comunicació
3.  Investiga i fes una comparativa de les diferents propostes d’esquemes 

dels elements de la comunicació que s’han realitzat al llarg del temps. 
Comença per Aristòtil, 
després tria un dels següents 
autors (Lazarsfeld, Lewin, 
Lasswell, Hovland, Schramm, 
Shannon i Weaver) i fi nalitza 
la comparació amb el de 
Jakobson. Quines diferències 
hi ha?

4.  Observa la imatge i identifi ca 
els elements de la comunicació 
que hi intervenen.

Més activitats a la 
teva versió digital
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10.  En els següents exemples identifi ca quina pot ser 
la barrera en la comunicació:
a) Un missatge positiu de la professora de 

Comunicació Empresarial i Atenció al Client a 
un alumne que creu que suspendrà perquè no 
confi a en si mateix.

b) Un nadó de 18 mesos que demana un aliment 
concret als seus pares.

c) Un ciutadà que realitza tràmits en una ofi cina de 
Registre de l’Administració pública que té una 
mampara.

d) Xerrada impartida per un economista a alumnes 
de primària que no estan familiaritzats amb els 
conceptes.

Les relacions humanes i laborals a 
l’empresa
13.  Assenyala els avantatges i inconvenients de 

l’organització lineal o jeràrquica.

14.  Si fossis cap de departament d’una empresa, com 
evitaries que sorgissin els rumors?

15.  Quina és la diferència entre comunicació formal i 
informal?

16.  Quina diferència hi ha entre la comunicació 
interna i l’externa a l’empresa?

Barreres en la comunicació
8.  Posa tres exemples de comunicació i identifi ca-

hi quines barreres en la comunicació hi poden 
existir.

9.  Com eliminaries les barreres en la comunicació 
dels exemples anteriors?

Habilitats en la comunicació
11.  Quines habilitats en la comunicació són 

necessàries per a una comunicació efectiva?

12.  Realitza al teu quadern un mapa conceptual de 
com es pot posar en pràctica l’empatia.

5.  Fes una anàlisi de quins són els elements que 
apareixen en els següents exemples. Digues en 
quins casos seria necessari conèixer el context 
i si hi ha elements que poden distorsionar la 
comunicació.
a) En Samuel li diu a la Rut: “Si us plau, atansa’m la 

corretja”.
b) En Choo Hee lliura a en Joan un text en 

escriptura coreana amb el qual li felicita les 
festes.

c) A la feina, la Sandy pregunta a la Judit si demà 
aniran a dinar juntes.

d) L’Estela truca a la Núria, des de dins de la 
discoteca, per confi rmar-li la ubicació exacta.

e) La Carolina, mentre mira a en Josep Lluís, que 
és sord, posiciona les puntes dels dits a la 
barbeta i després desplaça les mans cap a la 
front quan aquest li porta l’informe.

f) La Malena i la Paula escriuen una postal des 
de la seva destinació de vacances a l’Anna i la 
Susanna.

g) La Maria, que és professora, repeteix en 
diverses ocasions als seus alumnes quin 
contingut és important de repassar per a 
l’examen.

6.  Per què creus que hi ha diferents llengües de 
signes i no hi ha una llengua internacional?

7.  Quins missatges es poden rebre a través dels 
sentits del tacte i de l’olfacte?

1.  Feu per parelles un role play d’una 
situació que es desenvolupi en l’àmbit 
laboral. Heu de resoldre-la segons els 
tres tipus de comportament: agressiu, 
passiu i assertiu. 

2.  Acabes d’entrar a treballar al departament de recursos humans 
d’una gran empresa i, en preguntar per l’organigrama perquè 
vols conèixer bé l’estructura empresarial, t’han comentat que no 
està actualitzat. Tu, que ets una persona proactiva, t’ofereixes a 
realitzar-ne un de nou. Dissenya al teu quadern un organigrama 
d’organització lineal i d’assessorament amb els departaments 
següents: direcció general, fi nancer, recursos humans, 
comercial, jurídic (staff ), compres i vendes.

PracticaPracticai
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Posa’t a provaPosa’t a prova
 6. De les pautes següents, digues quina no és una 

que s’hagi de posar a la pràctica de l’assertivitat: 
a. S’ha de mantenir una escolta activa.
b. És fonamental tenir empatia.
c. S’ha d’imposar una opinió pròpia.
d. Mai s’han de perdre els nervis.

 7. En relació amb les relacions humanes i laborals 
a l’empresa, quines capacitats és convenient 
tenir?
a. Treball en equip.
b. Valor a la feina i al mèrit personal.
c. Proactivitat.
d. Totes són correctes.

 8. Quina de les opcions següents no es correspon 
amb un dels objectius dels principis de 
l’organització en l’empresa?
a. Responsabilitat.
b. Jerarquia.
c. Discontinuïtat.
d. Orientació a l’objectiu.

 9. Assenyala amb quin tipus de funció 
departamental es correspon la defi nició 
següent: realitza tasques administratives com 
facturació, arxius, registres, comptabilitat.
a. Direcció.
b. Administració.
c. Financera.
d. Producció.

10. Digues quin no és un tipus de fl ux que sol ser 
freqüent en la comunicació empresarial:
a. Comunicació sagital.
b. Comunicació vertical.
c. Comunicació transversal.
d. Comunicació horitzontal.

 1. Segons Eric Schuler, hi ha quatre tipus de 
comportaments. Dels següents, indica quin és fals:
a. Agressiu.
b. Social.
c. Assertiu.
d. Passiu.

 2. Dels següents elements de la comunicació, quin és 
prescindible?
a. Canal.
b. Codi.
c. Redundància.
d. Emissor.

 3. Assenyala amb quina barrera es correspon la 
defi nició següent: es deriva de les limitacions de 
l’idioma o signes utilitzats. També s’hi inclouria 
el desconeixement de vocabulari o paraules 
tècniques, sobre temes concrets i específi cs.
a. Semàntica.
b. Cultural.
c. Origen intern.
d. Física i/o ambiental.

 4. Quines són les habilitats que han de ser presents 
en la comunicació?
a. Escolta activa.
b. Empatia.
c. Assertivitat.
d. Totes les respostes són correctes.

 5. Dels següents exemples de resposta per mostrar 
empatia en una conversa, quin seria incorrecte?
a. Això no té importància.
b. Comprenc pel que estàs passant.
c. Entenc com et sents.
d. Entenc la teva reacció.

Com hem vist al repte inicial, en Jan havia de decidir si enfrontar-se o no al malestar que havia sorgit 
arran de la seva incorporació a l’empresa pels possibles canvis que poguessin sorgir. 
Amb el que has après en aquesta unitat, ja ets capaç de reconèixer els requisits d’una bona comunicació 
interna. Quines recomanacions donaries al Jan per millorar-la? Li proposaries dur a terme una 
comunicació formal, informal o les dues? Justifi ca la resposta. 

Completa el repteCompleta el repte

Anota al teu quadern la resposta correcta.


