
Millorar la comunicació 
amb Coaching i PNL 



PROGRAMACIÓ   
NEURO - LINGÜÍSTICA 

- Programació: el nostre cervell funciona com si fos el 
software que cadascú de nosaltres creem en funció 
de les nostres circumstàncies,  i que genera una 
percepció del món. “La nostra percepció del món”. 

-  Neuro: tota la informació que obtenen els nostres  
sentits es trasllada a través de les neurones al  
“software”, desprès d’un procés de filtrat, que en 
cada cas sempre és personal i diferent. 

-  Lingüística: el llenguatge és la expressió externa de 
com veiem el món. 



Definició: Coaching 

Eina de canvi que permet 
acompanyar a un individu o 
un grup d’individus cap a 
l’èxit, facilitant la consecució 
dels seus objectius, metes o 
reptes. 

 



En què ens ajuda el Coaching i la PNL 

• Definir objectius i fer accions per aconseguir-los 
• Entendre’ns i entendre a l’altre 
• Comunicar-nos amb nosaltres mateixos i amb els 

altres 
• Comprendre el que ens rodeja i capacitat de 

reacció davant nous reptes 
• Facilitat de presa de decisions adequades 
• Convertir problemes en oportunitats 
• Confiar amb un mateix i treballar des del 

potencial que portem dintre. 



 

                      El Fet 
  

                           Explicació (Interpretació) 

 

                                Accions 
  

 



Afirmacions 
Són descripcions de la nostra observació de la 
realitat. 

Poden ser: 

Verdaderes o Falses 
 

Estem obligats  demostrar que són certes, amb 
evidències. 

Les Afirmacions es 
poden provar 



Judicis 

Els Judicis són opinions, interpretacions 

 

 



Judicis 

1. Tenim Judicis / opinions tot el temps, constantment. Podem 
controlar el que diem, però no el què pensem. 

2. No podem triar les opinions que tenim 

3. Nosaltres operem en base als nostres judicis 

4. Els judicis són el motor de les nostres accions. 

5. Fem judicis en el present, basant-nos en les nostres 
experiències del passat, per guiar-nos cap al futur. 

6. Els judicis són tractats com a propietats,  

 JO SÓC....  ELL ÉS.... 
 

 

 

 



Judicis / afirmacions 

Conseqüències de no distingir entre Judicis i 
Afirmacions 

 

- Agafar els judicis com la veritat 

- Propietat fixa d’una persona que no es pot canviar 

- La rigidesa, la intolerància, només el que dic jo és la veritat. 

- Jo sóc així, i no puc canviar. 



Creences  

• Les creences es basen en opinions (judicis) que 
nosaltres prenem com la veritat irrefutable 
(afirmacions). 

• Nosaltres funcionem en base a les creences i 
judicis.  

• La majoria de creences que tenim són 
potenciadores, però en podem tenir un 10% de 
limitants. 

• Les creences potenciadores obren possibilitats, i 
les limitants tanquen possibilitats. 



Efecte Pigmalió 



Som lo que creiem ser. 
I tu, qui creus ser? 

Exercici de creences: 

- Pensa i escriu 5 creences limitants en la teva 
vida personal i 5 en la teva feina. 

- Pensa i escriu 5 creences potenciadores, que 
poden servir-te per a treure lo millor de tu, i 
puguin ajudar-te a aconseguir els teus 
objectius. 



L’Escolta 
 

• Què creieu que és més important, parlar o 
escoltar? 

• Us sentiu escoltats? 

• Creieu que sabeu escoltar als alumnes? 

 
La natura ens va donar dos ulls,  

dues orelles i una sola boca,  
per tal que poguéssim observar  

i escoltar el doble del què parlem 
Epíctet, segle I 



Bloquejos a l’escolta 
  

– Jutgem: Que tonto, que pesat, vol boicotejar la classe… 

 

– Comparar-te amb l’altre: Lo que em va passar a mi és pitjor 

 

– Llegim el pensament: ens adelantem a lo que vol dir, i tallem 

 

– Ja tenim la resposta preparada sense haver acabat d’escoltar 

 

– Aconsellem 

 

– Discutim 

 

– Canviem de tema – això no m'interessa, a mi m'interessa parlar de…. 

 

 

L’Escolta 



Comunicació 

• Rapport 

• Preguntes 

• Feedback 



Comunicació 

• Comú/acció 
 

Sense coaching: 

Sóc responsable de lo que dic i com ho dic, però no 
sóc responsable de lo que els alumnes escolten. 

Amb coaching: 

Sóc responsable de lo que dic i com ho dic, i també 
tinc la responsabilitat de detectar què està 
entenent l’altra persona. 

 



Rapport 

• Crear vincle amb l’altre 

• Imitar gestos, moviments 

• Crear feeling 

• Crear context 

• Generar confiança 

 

  Sense rapport no generem confiança 



Preguntes 

• Permeten fer reflexionar a l’altre, fer buscar 
solucions... 

  

3 preguntes claus 

 Quin és el teu objectiu? 

 Què necessites per aconseguir-ho? 

 Quin pla d'acció faràs per aconseguir-ho? 
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