
La comunicació és més lliure, improvisada i

duradora que en altres matèries: hi ha més

pràctica de les habilitat socials però de manera

conscient!

Les relacions socials: desenvolupament social

per l’elaboració d’un autoconcepte positiu.

“Generació de qualsevol manera de comunicar-se menys en persona”

- Vehicle de comunicació diferenciador: la llengua (amb la seva infinitat

de formes: paraules, imatges, signes, etc.).

- Relacions personals: es genera la necessitat de ser hàbil socialment.

- Ser hàbil socialment: empatia i assertivitat.

- Pensar en la societat del futur: el mitjà és la comunicació.

- És important una educació integral dels nostres alumnes: competents.
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4. Estils de 

comunicació

“Saber comunicar implica comprendre les

informacions per construir els coneixements.”

5. La comunicació a les aules, segons la legislació

Programa: haurà de complementar

l’educació tradicional: competència digital i

comunicativa.

Com a docent hem de ser autocrítics i reflexionar sobre la nostra tasca.
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Agressiu

Inhibit

3. Classes d’habilitats 

socials: paper de la 

comunicació

ASSERTIU

Cognitives

(pensar)

Emocionals

(sentir)

Paper de la comunicació?
Possibilitarà l’expressió de

sentiments i emocions.

Paper de la comunicació?

Establir relacions amb altres

persones a partir d’iniciar i

tancar converses, saber fer

preguntes, etc.

Paper de la comunicació? En aquest

cas ens permetrà l’articulació del

pensament, confecció de les

paraules i aquestes doncs, són la

base de l’habilitat comunicativa.

Instrumentals

(actuar)

Habilitats 
Socials

Competència 
social

Competència 
emocional

Competències 

COMUNICATIVES

Lingüística -

audiovisual

Artística i 

cultural

Què comunicar

Objectius que 
s’han de 

verbalitzar per 
assolir

Com comunicar

Unitat, coherència i 
adequació del 

discurs.

Finalitat

Funcional 
i relaciona

Per resoldre conflictes (dotar les

parts de recursos comunicatius de

qualitat) es necessita un estil de

comunicació assertiu, essencial

per:

*Transformar l’esquema

competitiu i de suma zero, en

altres cooperatius i sinèrgics.

6. L’estil de comunicació en 

la mediació escolar

ASSERTIU

Eina per arribar 

a la base dels 

conflictes i 

solucionar-los

Mala 

comunicació 

pot ser la 

CAUSA

1. Expressió de 

sentiments a partir de 

situacions jugades

4. El treball 

de l’escolta

activa.

5. Evitar barreres de comunicació

ens ajudarà a tenir un procés 

comunicatiu agradable.

2. Desenvolupament 

de l’habilitat de ser 

assertiu.

6. Ser autocrític

amb un mateix.

3. Solucionar

problemes a partir de 

la relació interpersonal.

Sobre comunicació... Personals...

- No es pot ensenyar competència no 

assolida.

- No tothom sap comunicar-se.

- Família i educació: claus per aprendre a 

comunicar-se.

- Escolta activa: denota interès.

- Iniciar-se amb temes que dominin: 

focalitzar.

- Alumnes que demanen ajuda.

- La confiança: necessària per 

expressar sentiments.

- Assertivitat: clau per una bona salut 

mental. 

- Docents: fer autocrítica.

- Era de la comunicació: no sabem

comunicar-nos.
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