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GUIA per a una CONVERSA DIFÍCIL 
 

 FASE 0. Amb qui tens aquesta reunió? 

 Com és la teva relació amb aquesta persona? 

 Hi ha hagut algun incident previ? 

 Cal “parlar per tornar a parlar”? 

 FASE 1. PLANTEJAMENT 

 Tens clar l’objectiu que vols aconseguir? 

 Quina és la situació ideal a la qual vols arribar? 

 Tens clar el problema? 

 Les dues parts teniu tota la informació? 

 La informació que has obtingut és objectiva? 

 Què és el que creus que vol l’altra persona? 

 Quina intenció tindrà? 

 Pots preveure quin serà el seu objectiu? 

 FASE 2.  PREPARACIÓ 

 Decideix què faràs? 

 Decideix en què et centraràs? 

 Què diràs i què no diràs en funció de l’objectiu? 

 On i quan tindràs la conversa? 

 Quin serà el teu enfocament del tema? 

 Fins quan penses cedir? 

 No hi posis càrregues emocionals! 

 Posa’t al lloc de l’altra persona. 

 Què l’hagués ajudat a fer-ho millor? 

 Tens responsabilitat en el resultat final? 

 L’has ajudat prou? 

 Has tingut en compte l’organització del seu temps i la 

càrrega horària que suposava? 

 FASE 3. LA REUNIÓ 

 Quin temps li dedicaràs? 

 Com controlaràs el temps? 

 Planteja de manera clara, directa i sincera el problema. 

 Centra’t en el tema i que l’altra persona també ho faci. 

 Fes preguntes i escolta les respostes. 

 Observa el llenguatge no verbal. 

 Quan vegis alguna cosa que es pugui mal-interpretar, 

fes que ho verbalitzi. 

 Confirma que el que has entès és correcte. 

 Dóna solucions possibles. 

 Mantingues la calma en tot moment. 

 Accepta els silencis. 

 Concreta alguna acció enfocada a la solució. 

 Amb quina cosa concreta a fer sortireu? 
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 FASE 4. REVISAR i MILLORAR  

 Quines sensacions has tingut? 

 Què ha anat molt bé? 

 Què podria haver anat millor? 

 Què faràs la propera vegada? 

 

 

RECORDA! 
✓ Sempre bon humor! 

✓ Res de dramatisme! 

✓ Escolta activament! 

✓ Observa la comunicació no verbal! 

✓ Cuida’n la teva! 

 


