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Empatia 

• Capacitat de posar-nos al 
lloc d’altres persones per 
entendre-les millor 

• Tot i que és innata, es pots 
debilitar si no s’exercita  

• Sense empatia no hi ha 
comunicació efectiva 



L’empatia és la cola social que permet a les, 
cada vegada més individualitzades i diverses, 
poblacions forjar llaços de solidaritat (…) i pot 

cohesionar la societat en el seu conjunt. 
Empatitzar es civilitzar. 

Jeremy Rifkin 



  L’empatia es centra en: El públic 
 Qui són? 

 Què els preocupa?  Què els hi puc aportar? 

 Com es poden resistir?  Com m’hi puc 
apropar 

 



Condició bàsica per l’empatia: 

ESCOLTAR 

Escoltar-se a un mateix 

Escoltar als altres 

Per establir 
vincles 



La imatge 



L’escenari pot 
emmarcar i abrigar, o 
inclús, espatllar la 
imatge de l’orador 



El llenguatge 

Hem d’harmonitzar el fons del discurs i la 
forma (tant del llenguatge verbal com del 
no-verbal) amb l’actitud que volem 
transmetre: 

 Respecte 

 Interès 

 Cordialitat 

 Acolliment 



El públic agraeix:  
 Frases senzilles que s’entenguin a la primera 

 Alguna referència local pròxima 

 Interacció, que se li formulin preguntes 

 Integrar les seves aportacions al discurs 

 Emportar-se paraules noves, dades noves 

 



Credibilitat 

El públic confia en 
el ponent, creu 
que està legitimat 
per parlar del 
tema 



8 coses que NO hem de fer: 
1. Dir que no hem tingut temps suficient per preparar el 

nostre discurs 

2. Dir que no som la persona adequada 

3. Dir que els hi “fotrem un rotllo”  

4. Disculpar-nos excessivament 

5. Comparar-nos amb altres oradors 

6. Dir que ja acabem, si no és cert 

7. Dubtar de la capacitat de comprensió del públic 

8. Mostrar arrogància o superioritat 



El públic agraeix: 
 Autenticitat i passió pel tema 

 Domini de la matèria (o haver-la treballat!) 

 Reconeixement de les pròpies limitacions 

 Ganes de compartir coneixement 

 Ser proper i demostrar interpes genuí pel públic 

 Sensibilitat cap a les seves preocupacions 
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Nervis 

Acceptar els 
nervis 

Practicar i 
practicar 

Pensar 
positivament 

Concentrar-se 

La por 

La seguretat 



La por 

Els maleïts 
nervis  

al parlar en públic 



El nerviosisme és un 
estat emocional 

provocat per una de 
les emocions 

bàsiques: la por 



Por: 

A no fer-ho bé 
A equivocar-me 

A decebre 
A fracassar 

… 



La por genera 

pensaments 
negatius 



Símptomes físics del nerviosisme 

Respirar 
acceleradament 

Suar molt 

Parlar ràpid i 
atropelladament 

Parlar molt 
fluixet 

Moure’s sense 
parar 

Posar cara de 
patiment 

Notar sequedat 
a la boca 

Tremolar 



Molts símptomes físics són reversibles i 
practicar el contrari tranquil·litza: 
 

 Parlar més a poc a poc i fer pauses 

 Somriure 

 Beure aigua 

 Tenir alguna cosa a les mans 

 Parlar amb veu potent 

Cadascú ha de trobar què és allò que li 
aporta tranquil·litat 



 La seguretat 

Per controlar els nervis 
cal tenir seguretat i 
aquesta s’adquireix: 

 Acceptant els nervis 

 Pensant positivament 

 Concentrant-se 

 Practicant  



 Acceptar els nervis 

Tenir una mica de poc 
i estar una mica 

nerviós és:  

 bo i normal 

 

Una mica de 
nerviosisme expressa 

responsabilitat 
modèstia 

sentit comú 

Ja que… 



 Pensar positivament 

 Tinc coses a aportar 

 Confien en mi, no 
m’estan jutjant 

 Ho faré bé 

 Els nervis els noto 
més jo que el públic 



 Concentrar-se 

Per què costa tant? 

Explosió de la quantitat d’informació 

Interacció permanent 

Saturació i sobrecàrrega cognitiva 

Dificultat per seleccionar allò rellevant 

Disminució de l’atenció 

Multitasca 



Per adquirir seguretat i controlar els nervis 
és necessari concentrar-se: 

 Enfocar-se en l’objectiu, l’activitat i els 
destinataris  

 Apartar interferències 

 Respirar correctament 

 Relaxar-se 

 



 Practicar i practicar 
 Trobar oportunitats de parlar en 

públic 

 Portar esquemes i vincular idees, 
paraules i gestos 

 Memoritzar només allò 
imprescindible 

 Conèixer prèviament l’espai 

 Fer servir “story telling” 



 

Storytelling 
 

Què és?  
Introducció d’una idea a través d’una història 

Per què és útil?  
Motiva, empatitza, tranquil·litza. 

Què hauria de contenir?  
Descripció de personatges i context + diàlegs + conflictes 

 
 
 
 
 
 
 

Condició 
bàsica: 

vinculació 
amb el tema 
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