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L "índex: 

1.- Esquema de l'acció progrossiva 

2.- La Reunió de 1 'equip 

3.- Diversos elements a tenir en compte per a la preparació de la 
reunió: 

1.- La convocat~ria 

2.- El planteig del tema a tractar 
Com elaborar un pla 

3.- Aclariments sobre el planteig i ol tema 

4.- La preparació d'una reunió (resum) 

s.- L'anàlisi. mòtode d'anàlisi 

5.- Síntesi 

7.- Les dades de la docisi6. 
Estructura general ii 'una decisió 

a.- L'acta da la reunió 

4.- El control, continuaci6 del treball do la reunió 

s·.- Evaluaci6 da reunions 
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E.SQUEMA DE L ... ACCI6 PROGRESSIVA 

Quan l ... equip empròn una acció a llarg termini, comença a treballar 
per a assolir un objoctiu llunyà ai quo ! ... aniran acostant una llarga sGrio 
d'accions .. 

Cada una d'aquestes accions canviarà la situació i ~arà que la 
feina s ... hagi de plantejar tenint en compto la nova situació assolida. Cal
drà una anàlisi permancmt de la situació i dols nous passos a for, do forma 
quo cada nova acció lligui amb les anteriors en el camí del progr&s vars 
l'objectiu final del programa estratègic. 

Si fóssim un esGuama do l'acció progressiva, resultarien una sè
rie d'etapes: 

' 
li! etapa 

2!il etapa 

VEURE (informar-se 
s/. situació) 11 \ 

JUDICAR (analitzar 
i optar) 

--------------)----i 
/ 

ACTUAR 

CONTROLAR L'ACCI6 

VEURE {la situació 
modi ficada 
per l'acci6) 

ACTUAR 

ETC. ETC. 

t 
I 
' 

1 i! reunió 

' ' "-

I 

¡ 
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Analitzant ! .. esquema anterior, podem veure: 

1.- que 1 'acció es realitzn per etapes que a cos ton progressivament a l'ob
jectiu. 

2.- quo cada etapa es pot analitzar tenint en compte uns components bàsics: 

1. VEURE 

2. JUDICAR 

'· ACTUAR 

- recollir informació sobre la situació 
exposar-la an la introducció a la reunió 

-clarificar l'exposició eliminant ols dubtes 

discussió d'anàlisi de la situació 
- discussió de síntesi de les dades principals 

situació 
. ' de les perspectives de !"acció - concracJ.o 

- a partir de las decisions 
repartiment de les responsabilitats 

- elecció dels mitjans a utilitzar 
elecció dels moments i llocs 

4. CONTROLAR - control de la realitat del desenvolupament de 
!"acció 

control de les repercussions Sa l'acció 

3.- que en la vida real: 

de la 

-el vouro i ql judicar es realitzen, d~una manera formal, en la 
reunió do 1 ~equip i, d ~una manera informal, on els contactes per
sonals, en el mateix terreny de !~acció ••• 

Exercici 

1 'actuar os realitza sobre el terreny i és la plasmació necessària 
de tots els judicis 

el control ea: roal i tza sobre ol terreny de 1 'acció i s 'ha de rea
litzar tonint en compte que les dades que forneix han de ser pre
sentades a l'anàlisi de la reunió de l'equip 

Som a primer de Maig (segons el calendari de 1969) i ens posem a 
preparar el programa de les colònies que comencen el primer de Juliol. 

Ens reunim un cop cada setmana i només tenim 8 setmanes i mitja 
(mira ol calendari). 

Podries fer un pla de treball per a les reunions? 

Cal que ho facis tenint on compte les quatre etapes de cada rou
nió (veure, judicar, actuar, controlar). 

Imagina tot el que et calgui. 
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lll REUNIÓ - VEURE 

- JUDICAR 

- ACTUAR 

- CONTROLAR 

211 REUNif.1 - VEURE 

- JUDICAR 

- ACTUAR 

- CONTROLAR 

3ll REUNIÓ - VEURE 

- JUDICAR 

- ACTUAR 

- CONTROLAR 

(pots continuar en un full a part) 

Com fer-ho? 

Pots començar per imaginar-te una situació de partença: quà pren
dries en consideració per a plantejar la col~nia?, què sotmetries a judi
ci?, QUines accions serien dutes a terme entre la primera i la segona reu
ni6?, com es controlarien?, a partir de què hom treballaria on la segona 
reunió?, etc. etc • 
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Esquema general de l'acció progressiva 

REUNil1 

ACCI O 

" CONTROL 

t 
REUNid 

La reiteració 

veure: informar-se sobro la roalitat, analitzar-la 

judicar: a partir de la realitat, construir los 
línies de treball a seguir 

- (concretar la data i lloc de la propera reunió) 

cadascú on el lloc i moment triats 

cadascú acomplint la tasca escollida 

comprovar si 1 ""acció és duta fins al final 

comprovar les repercussions de l'acció 

veure les noves possibilitats que ha obert 1 'acció 
duta a tormo 

- recomença el cicle: acció 
control 
reunió, etc. etc. 

Pot succeir que, per les raons que siguin, l'acció no sigui duta 
a terme o bé no ho sigui plenament. 

En aquest cas, cal pensar en una reiteració de 1 'acció: cal pensar 
en tornar a plantejar-se 1 'acció per a rGali tz.ar-la totalment o en la part 
que ha quedat por for. 

El control ons dirà fins a quin punt ha sigut realitzada l'acciÓ 
i fins a quin punt ós necossària la rei ta ració. 
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LA REUNIÓ DE L'EQUIP 

En el treball de l'equip, la reuniÓ hi fa el paper de moment de pa
rada i reflexió : 

acciÓ realiÚada h ~~~ [~7ci"6" a ren li~ 

Es el moment 0n hom s'atura per a reflexionar sobre la feina feta ii 
valorar-la i per n plantejar-se la feina o fer en el futur. 

Q1altra banda, ès el moment en què tots els membres da l'equip es 
troben i "fan equip 11

1 és o dir, fan lo xnrxo que els uneix i que els empeny a 
continuar a l'haro que ells l'empen~en. 

Per aix~ es pot parlar de : 

ta doble finalitat de les reunions 

1.- Contribuir o la prosa de conscièncü.1 de les persones participants: aju
dant-les o arrelàr-se més f.ortament en el terreny que trepitgen en la 
seva acciÓ i ajudant-les a situar-se on el lloc en què millor puguin 
desplegar les seves potencialitats. 

2.- COntribuir o 1n marxo endavant de l'equip 

- recollint tato 1n tasco fato fins al moment present per a aprendra 1n 
les lliçons que ofereix 

- construint los noves lÍnies do treball. 

E..l rocés de la reunió 

Tota reunió de discussiÓ d'un tema ho 
permetin primer ols participants de fer-se càrrec 
després d'oportoro-hi la sevc opiniÓ i, finalment, 
uno lÍnia d'acció. 

'tle pnssor per unes etapes que 
... . . " del que esto en d1scuss1o, 

do construir junt amb ols altres 

Prúcticament, això es pot esquematitzar on un procès 

CON\/OCAT'tlRIA (Ordre del d!a) 

1.- PLANTEIG DEL TElM A TRACTAR 

2 ... - ACLARimENTS SOBRE EL PLANTEIG I El TEMA 

3.- DISCUSSIÓ DEL TEmA 

4.- CONCLUSIONS, DECISIONS DE TREBALL 

t 
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Vegem en què consisteix cada una de les [etapes I de la reuniÓ 

CONVOCATbRIA: - és una etapa prèvia, que no correspon prÒpiament a la reuniÓ 

- evidentment es tracta de la invitació que es fa a tots els 
membres de l'equip per tul que assisteixin a la reunió. 

- ha de dur enexa 11 1 1 ordre del dia 11 on hi constin tots els 
punts de treball que s'han tocar en la reunió. 

--------------¡- ----
----------------------~-----------------------~ 

!,.-EL PLANTEIG DEL 

I TEmA DE U\ 

L 
REUNIÓ 

--

- és una breu introducció qu;; ho de servir per a plantejar el 
treball a realitzor en ln reunió, per n plnntejar el proble
ma amb el qua t?'enfrontcrà ln reuniÓ 

- ho de ser breu, precfs i concret, clnr, subratllant els punts 
especialmGnt dignes de discussiÓ 

r- ------- ------- --- -------·-·-
2.- ACLARimENTS SO-

BRE El Pli-\NTEIG 

I EL TEmA 

! 

3,- orscussrt'! DEL 

.illl!l 

L·-----

4.- CONCLUSIONS 

DECISIONS DE 

TRESA Ll 

' discussiÓ orientada a aconseguir que tots els - es una petita 
participants a la reuniÓ es facin du·rec del qua es tracta 
de fer. 

- codoscú aporto algun suggeriment o presisa el planteig o bé 
demana a 1 presentador de conèretor-se en olgun punt 

- o lo fi d'aquesta fase tothcm ha d'haver comprès perfectament 
de què es parlnrñ i sobre què es treballar?!.. 

- es realitzn en dos foses ' 
- uno primera fase d 1 nnÒlisi on s'engruno el tema i es 

busquen solucions parcials 

-uno sego no fase de síntesi on les solucions parcials es 
van integrant en uno soluciÓ final 

' - aq;.;esto fos e es lo que preparo l'elabor6ciÓ de les conclusions 
de la reunió i del treball que se'n seguirò. 

- es trncto de reunir totes les solucions proposades i de triar 
aquelles que són més adients, d'acord amb els mitjons de què 
hom disposo i amb la situaciÓ 

-col fer l'esforç d'integrar les solucions en un conjunt, de 
tol manera qua serveixin per o concretar un programa d'acciÓ 

- les conclusions hon d'arribar a concretar 

- acciÓ o accions '~ re<Jlitzar 

- repnrtimant da les responsabilitats 
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Per a completar aquesta visiÓ de la reunió, ens col anolitzor quò és el 
gue han de fer les persones durant les divorses etopns : 

ETAPA 1 PLANTEIG DEL TEmA DE U\ REUNIÓ 

l'onimador 1 

Qover-ho preparat: curt i concret 

cenyir~sa o 11 ordre del din 

proposar un "timing" 

ols participants : 

escoltar omb tota l'atenciÓ 

prendre notes 

j ETAPA 2 ACU<Rifi!EfHS SOBRE EL PLMJTEIG I El TEMA 

,~----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------1 L'onimcdor : els pnrticiponts 

controla lo discussi6 

té present l'horari 

fn parlar o tothom, s'assegura de 
que tothom ho compr~s. 

exposo els dubtes que tingui i 
demano els ocloriments necessaris 

ETAPA 3 DISCUSSIÓ DEL TEmA 

l'animador : 

condueix la discussi6: ltnssereno 
o l'animo. quan cul 

controla l'horari 

fa parlar a tothom: fa callar els 
"cotorres" i animo els tímids amb 
preguntes_ 

mantè lo discussió sobfe el tema 

evi~a de prendre partit per cap de 
los opinions o solucions propos;)Jos 

nnota (en un lloc visible) els punts 
d'ocord i de desacord 

comprova lc. solidesa de les opinions 
o solucions proposades 

vo lligant les conclusions porcinls 
por a facilitar la conclueia· final 

escriu (lloc visiblo per tots) los 
conclusions que el grup va elaborant¡ 

s 1 asseguro de que tots les comprenen I 
i les accepten 

demana l'acord de tot el grup obans I 
~--·~--de _continuar endovnnt o canviar. ) 

els participants : 

es comporten com o co-equÍpiers 

no ncnpnren lo discussiÓ 

no resten orroconnts sense dir res 

fan participnr els altres de les 
seves idees (.és molt diferent de 
mntar-se per imposar-les) 

accepten les idees dels nltres i 
les volcren ( i no s•estun pensant 
un contrn-nrgument mentre els ol
tres parlen) 

ajuden l'animador en el seu camí 
cops les conclusions 

co6oscú ajuda el conjunt del grup 
n trobnr solucions nccepto~~es per 
tots. 

no fugen del temo 

vnn l_ligont les seves conclusions. 
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ETAPA 4 ; CONCLUSIONS, DECISIONS OE TREBAll 

l'animador 

ajudo al grup a concluir ~n pia 
d'acciÓ 

recopitulzl els ocords obtinguts 

• enuncia clnrnment i breument el 
tipus d'acciÓ que es despr~n de lc 
discussiÓ 

empeny o decidir qunn serò. execut'.1dn 
l'occió, qui l'executarà i com ho 
fc.:. ra 

s'asseguro de que els interessats 
hi estiguin d'acord 

orgonitzo el control de les re;Jlit
zocions. 

Abans de continuar • 

els participants : 

comportar-se exactament igual que 
o l'etapa 3 

prenen responsabilitats concretes 
en l'acció decidida 

prenen els acords necessaris amb 
els altres membres del grup. 

Ab<:.,ls de continuar porlnnt o fons de les diversEJs etapes de ln reunió, 
Ós important que ens parem o resumir el que hem vist fins nquí 

- primer, hem exposnt d 1 un:l form<:l molt esquem~ticn 'el procés de lo reuni6 

- en segon lloc, hem vist en què consisteix cndn una. de les etcpes do 
trebnll de lo reuniÓ, 

- per fi, hem dibuixat unes lÍnies del que ha de ser lo participació 
de les diverses persones que hi intervenen, 

/\ro, en endovont, es troctorñ de veure què col posar o contribució de 
cndn uno de les etapes. 
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lJ.\ CONVOCA T!JR IA 

El progrumo de coda reuniÓ de l'equip depèn de ; 

- els objectius que s'ho fixat l'equip per o la seva feino 

- el moment do l'acció en qu1 GS trobi: ols objectius intermedis assolits, 
lo distància dels objectius estratègics, lo situaciÓ ambient, etc. 

Tots els membres de l'equip han de conÒixof el programo de lo reunió 
algun temps obons d'assistir-hi. D'aquesta manara podrà preparar-se por o aportar
hi el màxim possible. 

Per això han de rebre la convocot'òrio (junt omb l'ordre del dia) cinc 
rlios abans, com o mínim. 

Ln convocatòria he de com?rendre : 

uno noto indicant al dia, hom i lloc de ln reunió {o bé, només recordant-ho 
si tothom jo ho sabia) 

- sovint és interessant d'incloure-hi 
es troba l'equip (feinn feta 

cop cc.do mes 
en què 

f' ant-ho un 

unn breu referència ol moment del treball 
i fei~" per fer) : aixÒ n'hi ho prou 

- l'ordre del din o llisto de temes o tractar on lo reunió; passem o parlar-ne 
mes llargament. 

L'ordre del din : Envindo junt 
llista dels temes de treball de lo reunió. 
gÜonts especificacions 

- ho de ser breu 

amb lo convocotòrin, ho de ser uno breu 
Diguem-ne que ha de respondre a les se-

' ho de ser preciso i concreta 
lo feim o fer 

assenyalant amb unes poques paraules quina es 

- ho de ser detallada: no n'hi ho prou amb LJ concreció, cal afegir-hi el detoll 
de tots i coda un dels punts de discussiÓ 

finalment, Ós oportú quo es clogui font rossoltor quins són els punts sobre 
els que és imprescindible donor uno soluci6. 
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EL PLANTEIG DEL TEmA t\ TRi\CTAR 

La reuniÓ començo amb un plontElig, 
delegada per ell, del temo a tractor durant lo 

fet per l'~nimodor o per una persono 
. ' reum.o. 

Aquest planteig sorvoix per a situar ol temo do discussió, pBr o plan
tejar el problema o resoldre en ln rounió. 

Ha de s~r breu de 5o 10 mn,), precís, preparat, ressaltant els punts 
que mereixen uno discussiÓ més atenta, 

1 ,-

Ha d'acomplir amb los següents funcions concretes 

Presontar ol 
que tots ols 

temo sobro el que es tractarà o lo reunió, 
participants ho comprenguin clarament. 

do tol 

2,- Definir quin és l'objectiu de lo reunió: què es tracta d'estudiar sobre 
el temo proposat i quin tipus de resposta s'espora, és a Gir, o quin 
nivell s'han de cenyir los solucions, 

3,- Preposar un mètode de treball ~Qr o lo reuniÓ: proposar un tipus d'ordfa, 
remorcor els punts importunts i concretar potits detalls materials toh 
com lo utilitzaciÓ d'uno pissorro o semblo'nt, ol que hi hcgi secretori o 
no

1 
etc. 

4.- Proposar uns l!mits horaris par a onor mesurant el ritme de lo rounió 
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ACl.tl.RiffiENTS SOBRE El PL/i.NTEIG I El TEMA 

"L'animador propOso i el grup disposa" 

Fins aquÍ,en l'etapo anterior de la reunió, ha sigut l'nnimndor qui ha 
parlat proposnnt ol grup el temn de treball i un mètode de discussiÓ per u nrribar 
o les solucions. Ara es tractarà de que el grup s'expressi enfront de la propostn 
de l'animador, en primer lloc per a èomprovor si se·n•ha fet ple cèrrec i, en se
gons lloc, per o manifestar lo sevél opmniÓ davant el plonteig i el trebol! proposat. 

nquesto fase és molt delicada perquè envelen sobre un dificil equilibri. 
Jo ho veureu : 

- si l'animador ha preparat massa bé ln reuni6 

els participants queden uno mico acoquinats davant lo seva obra i amb 
prou feines s'atreveixen a obrir la boca 

- el propi onimodor es trobo molest quan algun participnnt fa alguna 
proposta que foci trontallor l'equilibri del seu projecto i, sensa 
adonar-se'n, fo de dictador 

- si l'animador nc ho preparat la reuni6 

lo qunl ens 

- com quo ell ho d 1 improvitzor sobre el terreny, els porticipants no 
tenen cap punt de referència per o discutir i no saben per on començar 
{~s perd temps) 

- per altra bonda, l'animador, que ho de dedicar ~:3 seu esforç o inven
tor-ho tot, té uno certa tendèncic ols cops d'estat (perquè està molt 
convençut de quo ell és el responsable) o, en el cos contrari (quan 
és decididament dGmÒcroto), deixa passar lo motot del temps de lo 
rounió per o decidir el que s'ha de tractar i lo manera com es forD. 

la solució cnl buscor-1<:~ en 
coldrà fixnr-nos en al punt 

uno ncurndo 
següent: ln 

proporqció 
preporociÓ 

de lo 
d'una 

reuniÓ per n 
reuniÓ. 

i 
i 
! 

l 
i 
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LA f.lREPf\RfiCIÓ O'Ui\1.':1. Rf":UNio' 

De.- la preparació de la reuniÓ en dep~n el grau de participació de coda 
membre del gru~.Veiem-ne les etapes: 

PreparaciÓ de l'animador 

1.- Preparar la introducció 

Com ja ho hem vist, l'animador ha d'invertir un cert te~ps en la prepara
ció de la feunió. 

- precisar el rroblema a tractar 

- esbrinar-ne la idea central 

- elaborar un pla en les divsrses etapes de 13 reuniÓ 

- prevGure el poder oferir una informaciÓ suplemBntària als participants 

- pensar un mètode de treball: un sistema d'anàlisi adaptat al tema que 
s'ha de discutir 

- buscar materials que puguin ser eventualment Útils 

2.- Preveure la convocntòria 

Pensar~hi suficientment per a enviar-la amb un ter:~ps r.1Ínim-m:Cni'll de cinc 
dies i amb un tom~s normal d1 una setmana. 

El contingu'..: de la convocatòria ja l'hem precis11t a la p~gina 9. 

3.- Pcnser en 1.'.:1 sessüí' do treball 

Un local confortable i il.luminat amb l'equipamont necessari per a una 
reunió: taules i cadires suficients perqub cadascú pugui treballar amb comoditat.No 
oblidar una pissarra o un bon troc de paper d'embalar. 

Preparació Cels pa:tticipant~s'--------------------------
Des del moment on què rebin la convocat~ria, si nstà ben feta, els partici

pants ja tenen suficients elements do judici per a començar a tréballar en al tema de 
la reunió: 

- veure si oatan d'acord amb el tema i amb el pla da treball 

- buscar informacions complementbries de forma qua el grup s'enriqueixi 
amb la seva aportació i proposar modificacions sobre el que s'ha pre
vist 

-si en proposa,que siguin precises 

- si no en proposa,li caldr~ aprofundir el tama de forma qLe pugui inter-
venir seriosament en el debat. 

Només amb aquGst8s condicions, la segona fase de la reunió tindr~ algun 
sentit i preparar~ la continuaciÓ sobre bases fermes 
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L1 ANAL!SI 

Quan hom desitja tractar un problema per a trobar.li u~a soluci0 que 
engatgi a una acció,és necessari conMxer totes les dades dol problerna.Cal procedir 
a una nn~lisi de ln situació que serà tant més rigurosa com mÒs àmplia i millor or
denada haurà sigut la informaciÓ prèvia de què hom disposat. 

L'an~l.isi per!llet,per la coneixença del possat,•ma aproximació al present, 
daterminar les perspectives d'evolució.Això facilita la coneixença del carn{ a recó
rrer entre la situBciÓ actual i la situació desitjada o objectiu a assolir. 

Hem pot pa~lor de dues menes d'an~lisi que s6n complementàries: 

1.- Una ~si ]lobnl abans d'emprendre l'acció 

2.- Una An'àlisi pe:::-monent mentre l'acciÓ es va realitzant,de forma que es vagi 
adaptant l'acció' 8 les realitats del moment i nls condiciunaments imposats 
per la situació. 

L;an~lisi ha de conduir a la decisió més exacta si han sigut fetes les 
síntesis necessàries. 

Oi~unsions de 1 1 anàlicecic_ ____________________________ " ____________ __ 

Els pro::Jlemas i les situacions són cada d~a més complexc;s;és necessari 
tenir-ne um: visiÓ el m6n complete· possible.Com que cada f'lctor Ós depenent dels al
tres, es tracta d'obtenir una visió de la realitat que en c~mprengu.i totes les dimen
sions. 

L'ideal es abordar cada situació en funció do: 

1.- dels diferents aspectes: 

polÍtic 
- social 
- cultur<ü 
- filosòfic 

- econclmic 
- jurídic 
- sindical 

2.- dels difer<mts nivells: 

- a la MSO 

- urbà 
- comarcal 

- provincial (diocesà) 
regional 

- nacional 

~.-dels diforGnts nivells de presa do consciència: 

- opiniÓ pÚblicc -militants 
- sLnpatitz.ants - responsables 
- adhari ts 

4.- de les diferents orqGnitzacions o grups; 

- de pares - sind!.cat.s 
- d'arxiprestat - func5.onaris i municipals 
- de movimonts - ostot 
-partits (si heu d'anar a fer de monitors a llostranger ••• ) 
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IY.tTODE DI ANALISI 

- presentació del fet (d'una forma concfeta) 

- referència als objectius (en els quals està immers el fet) 

- informeció (a rounir,classificar,criticar) 

- situació genornl (interior i exterior, econèmica,p~l{ticn,jurídi-
ci:l, social, etc.) 

aliats o adversaris (natura i condició) 

- ics ncstros forces ( diferents nivells, opinió pÚblica, adherits 

- els nostres mitjans (homos,matorials,finances, .• ) 

- for la síntesi da la informaciÓ 

- presentar els resultats de la síntesi d'una forma el arn i pr'll.ctica 

- velor2r l'esdeveniment (clement per elomont, e nus es i consoq~;ències) 
- pr·c¡::;arar la decisiÓ,prenniJt. Ulto Rit.unciÓ snhro ctsct."! nler•¡¡.mt de la 

rocüi tat 

- proposar solucions possibles per a cada hipòtesi 

sÍnt2si global 

- objectius (llista d 1 objoctius possib~os) 

- prioritat entro els objectius 

- detalls d'execució {da~es i lloc d'acciÓ) 

- repartir les responsabilitats de les tasquss 

- selocciÓ dols mitjans a utilitzar 

- preveure las porsones i els llocs de control 

anñlisi permanent del desGnvolupament do l'acciÓ 

- eliminaciÓ dol quo Ós massa dif{cil o és ineficaç 

e;ombinació de diferents clements complemontorís 

- canvi de tot el que calgui canviar 

- milloram~nt de tot el quo es pugui millcrar 

- noves lÍnias d'acciÓ par o les noves situacions creades par l'acció 

- torn3r a comonçar l'anblisi a partir de noves dascobortes 

~ amb ol mateix mòtode 

- a tots els diferents nivells p=oposats més amunt 

- tenir en compte ~1 que acaba Ue succeir per a anar progressant 

- on la lÍnia de la consecuciÓ do l'objectiu 
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SfNTESI 

Hom so! dofinir síntosi com l'oposat do l'onèlisi; però aixÒ no és cert 
del tot ; 

l'anàlisi és lo descom;Joeici6 d'un tot en els seus clements mós simples 

- la síntesi Ós l'OíJBI'GCiÓ inversa jo que consisteix on composor o recompcsnr 
un tot n partir dels seus elements. 

del que és 
que va 

,\questa d8finici6 5s restrictiva, j:J. que només forooix uno. visió parcial 
l3 síntesi. Per o ::ompletar, podrÍem dir que la sÍntesi se-;¡ueix el coml 

- dels detalls ol conjunt 

- dels diversos elements oposats o una soluciÓ entre ells. 

mutr..dolo ia 

Intontar&m veure de quina manera ss poden onor cpernnt sÍntesis cors
tructives en el curs ci' uno re~nió. 

Distinguim dues etapes on lo sintesi : 

- en primer lloc, les sÍntesis parcials i que tindran lloc o c~d~ fase de lo 
. ' reun1o. 

- i, en segon lloc, lo sÍntesi final que es lo sÍntesi Ge les sÍ~tosis pnrcinls 
i :¡ue tindr3 lloc o: final de 1n reuniÓ per o donar peu a les decièions d'acci6 

Lo sfntesi nrcinl 

Los síntesis par~inls hon de tonir lloc desprès de cadn fosB de lo 
discusió. Veieu 1 1 osquerrn : 

H fase: introducciÓ explic:'lnt ol tGma o trocto!' i propcs<JOt un pla de treball 

- l'anàlisi és 1 1 Gxplicoci6 de OGdn punt del plo 

- ln sÍnh.:ü Ós l 1 estructuro del pla proposot 

22_f~: debat por ncl<lrir el planteig 

- l'onè:lisi 6s la discusi6 de coda un dels punts del pla, llu:: crítica e 
partir dc les ~ropostas dels porticipon~s 

- la síntesi, a lo fi d'nquosto fase, és lo proposició del plo de troboll 
definitivament od~ptat, müdificat o no_ 

3~ fase: an1lisi del temo 

per e oquesto fase ja hem proposat un mètode d'anàlisi (pòg. 14) que 
pot servir d 1 Wrientooió, ha do ser uno ajudo, no uno limitnció. 

- l'anàlisi és l'estudi del temo, amb mètode o sense 

- lo síntesi s'ho de for després de ondo fase C-.-:- l'anàlisi, desprès de 
ondo conjunt de qijestions simila'l.'s estudiude~: hn de re¡::rGsantnr, 
d'una manera ordenada i mosurodo, dls punts scbre ols quo ol grup s'ha 
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(tpts els punts compresos an lo. síntesi h3n d'anotcr-so i.l ln visto 
¡':.; tothom: en una pisséli'I'D o mural), 

lo sfntGsi final 

4ê fosa : sÍntesi 

- aquesta d<::r.rern fase Ós fonamentnl perc;uè hom s.-'ll quednr sotisfet 
omb els r<::sult.ots de l'anàlisi ; 
però això 0s un error molt im:::JOrbnt; 
c:ue tenim uno piln de moterials, unes 
que hem rofjlexionat sobre varis temes 
tor:ts; 

en n;::¡u0st r,wmcnt ens trobem, 
qunntes anotacions; ens trobem 
i, o'!lb bt això, jo estem con-

- però, un::.~ astano més tard, qu::.~n ens tornem o plontoj::.rels resultats 
de lo reuni6, veiem quo no hem conclòs res do definitiu, voicm qu3 no 
hem tocat cop resultat que ens permeti dc començar o octl!or, on uno 
pnrnukl, que no hem fot CD!J síntesi q .. erativa de la rouniÓ. 

- per a solucionar-ho, si hem anat construint s{;~tR~<i R ¡<8r.c.inls al fi
nnl de es da fase de la reunió, tenim a l' ob,;¡st de lo mà el millor 
material per o plantejar els pnrticipt. .. !:s què és el que hem de fer de 
tots aquells judicis: com elF~ her.J d'oprofibr • • • i el comí de 
lo síntesi final és obert. 

- la síntesi final és, doncs, J.n classificaciÓ de les idees pd.ncip:üs, 
11 estudi de lo re loció entre Glles per a deduir-,<e los línies essen
cials de lo decisiÓ que ens resto o fsr. 

lo decisiÓ ssr5 tont més clDro i oprecindo ~el grup si ~s el resultat 
d 1 um nnDlisi seriosa i d'uno sÍntesi realista 

Per a adquirir l 1 csperit do síntesi, cal er:trenor-se: prendre notGs, · 
utilitzar lo ¡:;.issnrra o al mural, lo discussiÓ mesurada i nmb un objectiu concret, 
són mitjans c¡ue poden contribuir D millorDr o cadascÚ en aquesta qÜt:Jstiú, c;ue serà 
Útil pe~ o tot al grup. 

l 
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LES DADES DE L\ DEc:q¡j 

lc rouni5 Ós un tot homogeni 1 codo fo se és lD prolom_ ::ció de l;J fn se 
;:rrec3dGnt i el suport de la següent~ 

Ln decisió, com o fase finol, Óo o.l rcsu.lbt de totes les anteriors que 
l'hon onot preporont. 

IntroducciÓ 

DiscussiÓ por. o centrar 

itnàlisi 

SÍntesi 

DecisiÓ 

les fo~s Cel procés de decisió 

- tenir prosent l'esperit de l'objectiu fir.ol o assolir por o situ3r lo deci
siÓ c¡uG col prendre en lo lÍnia do l 1 objoctiu 

- dotcrminor la dcstòncia que hi hn entro lo situ::ció uGtual i lo situaciÓ o 
c;ue hom desitjo arribar (distÒncio ontrG ln sitJaciÓ oct.uol i l'objc.ctiu 
pGrsogui t ,.' 

- situar lo decisió com uno progressió, com unn Dtnpo v0-rs l 1 obj8ctiu 

- fer interconvü:r ol grup per o recercc.r-sigui en l'experiència do cndDscú, 
sigui en la rcfl<UJxiode l'onÒlisi -, els mitj;:¡,ns o pomJ.r en funciom.lr.Jont por 
o realitzar l'otcpa decidida 

- oixÒ condueix o elaborar un programo Cinàmic i precís 

-anàlisi glcbol per o determinar l'objectiu global 

- anÒlisi permanent per o det8rminor l'objectiu immediat 

- rer.erco do mitjons esficoços i de mètodes Gdaptots : estratègia i 
t~ctico 

- tot això p8r o dsterminar uno occió 

- que permeti de transFormar lo realitat present 
- que redueixi lo distbncio de l'objectiu 
- en funció dsls criteris determinats pel grup 

.bQ_rrotèrio ds loL.Cd¿B~CCki§S±ig6 ________________ _ 

- presa lo decisió, c:1l ;:¡lontejor-se si ho ;;;igut presa en l<Js millors ccndi
oions do cloratat en el plontejemont del 9roblema, do certesa de lo infor
mociÓ pdívic, d'un::~nimit;Jt dol grup, do cor~pstència de les persones opinants; 
de coherònci<J. nmb altres debats, etc. 

- presa lo decisi6, cal reolitzer-ae també unn anDlisi per ':l veure si lGs con
clusions de trebnll que se'n desprenen só~ tels ~ue permetin de pensar en 
accions concretes, renlistes, i detalla suficients; per o ojujar e pulir 
lea decisions, prooosem on le pÒgino sogüont unc s1rie do punts a tenir en 
compto per o estructurar les prÒpies decisions. 
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ESTRUCTURA GENERAL D'UNA OECISHf 

A la fi d'una rc:uniÓrno ons hem do separar sonso haver el3borab alguna 
decisió ~uo concerneixi al problo~a abotd?t. 

Sovint,però,las nostras decisions són massa vagutJs i impra~ises por a sor 
eficncos.Una decisiÓ ha de ser clara i concreta. Proposem els punts seguents a tenir 
ob compte sompra que hom treballi em l'elaboració d'uns docisió: 

1 .- OBJECTIUS 
Passar revista a la rosposta que s'hauria de donar a cada un dels 

camps i dels 8mbit.s en qu?:l es planteja el problema(pag. 13).Aixb santer~ la 
base de la decisió. 

2.- PRIORITATS 
Entre totes les accions proposades i jutjades necess~ries,cal fer 

una tria de les més convenients o urgents i situar-les en un pla d 1 oxocució 
primària 

3.- ESTRATtGIA 
Situar els objectius concrets de l'acció en l'ospai(on es roBlitza

ra) i en el temps (quan).Elaborar el programa estrnt~yic o tàctic on dutall 

4.- RE3PO!JSABiliTATS 
S'ha d'anomenar un resporsable per a l'execucuó de cada tasca,i 

això S'ha de fer durant la reuni6.no sobre ol torrony. 

s.- miTJAMS 
Determinar tots els mitjans de cada tipus: 

- tècnics:administració,assosoramont,estudis,programos,etc ••• 
- pràctics:reunions,documentació,contactes,otc. 
- humans: professors, animadors, col,laboradors, executors, etc ••• 

6,- FINMJCIACid' 
Cal fer una avaluaciÓ de les desoesos i una avaluaciÓ del volum 

do l2s que es podran cobrir directarr.ont.~·'aóf cal passar als procediments in
dir3ctes do financiació:quines?,en quina quantitat?,qui setn fa responsabte? •• ~ 

7.- CONTROL 
EWement essencial,massa oblidat, i que permet que la continOitat 

sigui un fet,dons ajuda a l'execució i a l'adaptaciÓ de les pre'Jisions n les 
possibilitats.Caldrà preveure qui ea farà càrrec dol control,de qu~na manera 
el realitzarà i sobre quins punts treballarà. 
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Rnons per o fer un neta de lo reunió 

1.- G~rd2r l'empremta dol treball de l 1 equip por o informar, si és el ens, o 
uno estructura superior o més èmplio, 

2.- Poder utilitzar-lo de recordatori en lo fnse Ce control 

3.- Poder estudiar l'evolució de lo tasca do l'ec:uip 

i":, re bé, hi 'ho EJCjuips que treballen ur:1b r.,cto i no utilitzbn lus ac tea 
per o ros, Aleshores val més no perdre-hi t8mps. 

Qui ho de fer l'octa de lo reuniÓ ? 

J;ota als grups tenen tendència a encarregar-ho habitualment a uno mo
toix3 persono. Aro bé, Ús convenient ~ue hi hagi uno certa rotaciÓ en questes tas
ques que limiten lo participaciÓ d'un individu en Ell debat, L1 ideol fÓra de fer un 
torn periÒdic, 

E.s necessari que ln persona rs.,,;::.msnble dc l'LJ.cta tingui un m.Ínim de 
C<1p8.citot de síntesi. Es clnr c¡ue cixÒ s'educo uno micn. 

Contin ut de 1 1octa 

Tema de la reuniÓ: aeaumtos troctnts. 

Idees principals i ideos secundñries que hun ::n:~t sorgint en el debat;. 
Això s'ha de presentar d'unLJ. forma estructurLJ.da, de tal manera que apareixin amb 
claredat los lÍnies centr-als del pensDment do l'equip. 

Cor.clusio~s i decisíonsl Anotades amb tota precisiÓ i amb tot al detall 
d9l progrorm.: finol. 

L~m anar fer.t l'acta de la rouniÓ 

El secretari podrà fer l'actn a~b tanta més f~cilitat ouant més i millor 
l'DnimD.dor utilitzarà la pissarra o murnl. En aquest cos no li caler~ més q!.le seguir 
a!:enl:umflnt les cnot-:~cions i copsar-ne la interpretaciÓ, 

Caldr3 (jUB nnoti el plñ de treball que l'equip os fixí per o lo ::eunió 

lguol~ont, coldrà prenjre nota amb tato curo dG les successives foses 
de l•cnñlisi i, sovint, s 1 hat..!rà do demonnr a l'onimndor que ajudi al grup a concre
tcr-se uno micn més. 

Caldrà,o més 0 mós de prendre 1 n nota, copsar 1 1 estructuroció de totes 
les síntesis p;:¡rci<J.ls i la seva ordenació en 18 síntesi finni. 

Per fi, coldrñ precisar els sot cunts de lo decisió si ol grup els con-
creta. 

En el curs do .W reunió, pot succeir, i do fet és intereusant - ·que 
el grup demaní ol socretwri en :..¡uin punt del treball os trobo ( el grup ) i a quins 
objectius ho orrib~t jo. 
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EL CONTROL. CO~lTir~U.\CIO DEL TREo;.\LL DE L\ REUNIÓ 

A partir de los decisions preses wn lo reunió, cadascú en el sou lloc, 
tots els membres del grup comencen la sov::: ti:lscn i , mentre la renlitzen, ex.orcoi
xen un cert autocontrol. En quest sentit, trot dc cossos en què es tracti dc gent 
inconscient, no col controlar. 

El sentit dol control quo volem proposar Ós un nltro. Plo.ntogom-lo: 

-o lo reunió, o partir d'une informaciÓ i d 1 uno onòlisi d'aquesta informació, 
s'ho elaborat uno síntesi reprcsentotioo do la realitat, i, o partir d'oques
to s!ntesi, a'an fixat unos fites i un programo d'acció. 

-oro bé, ¿cOm sabem que no hom pres uno mesuro falso do lo realitat?, cum 
sabem que els objectius que ens hem fixat no ~ón dasproporcionots amb els 
mitjons triüts?, com sabem q"Je porarom en l'èxit? 

evidentment, això no comenr;nrem a saber-ho fins que hàgim fot els prim8rs 
passos en l'acció, fins que h8gim onnlitzot els primors resultats parcials 
•• ,, i és en aquest sentit quo col controlar. 

El control és ••• 

1.- Precisar ccm marxo coda rosponsnbilitot; de c~do 3cciÓ 
Com està lo. renlitzo.ció dc cada uno do l8s tosques porciols, dificultats 
espeCÍfiques de codo lloc do treball, o focilitcts • 

2.- Detorminor lo diferència que hi ho sntre lo provisió i 1n realitat : 
lo fase de control no és pos uno fase d'inquisició, sinÓ uno fosc que 
ho de facilitar el quo es puguin for les corraccions necessàries en l'ac
ció por o millorar-ne l'eficàcia ( onàlisi permanent on petita Gsc.,lo):. 

3.- f\dnptar-so a lo rcolitot : 
Els esdeveniments s'esc~pon del nostre control, i col quo l'equip tingui 
lo fluideso suficient por a ;J.dnptnr-se a les situacions canviants 

- o les possibilitilts dc los pe>rsones, ols problames personals s:Jbre
vinguts, o bé a los noves possibilitats , •• 

- n la situaciÓ del moment immediat, doncs to~n situnciÓ evoluciono 
contínuament 

- n les noves dades descobertes n truvós de los nostres informncions 

4.- Preparar lo informaciÓ de bosc o los noves reunions : 
L'on~lisi permenent de ln reQlito.t, lo cdticn de l'evoluciÓ dels fc;ts 
i de l'evolució de lo nostra acció, donen ln millor informaciÓ per o los 
futures reunions de l'equip : 

- marxo de les reolitzo.cions 

- dist2!ncir: é!; l'objeCtiu 

- necessitat d'insistir en algun pas concret 

- possibilitats de soltar etapes 

noves ocasions d 1 ncciÓ 

- etc. 
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AVALUACI~ DE REUNIONS 

L'art d'animar reunions s 1 apr~n amb l 1 experi~ncia.Dient experi~ncia vull 
dir una crÍtica seriosa del resultat da les reunions que anem dirigint:només d'aquesta 
manera podrem: 

- descobrir les nostres principals falles com a animadors 
- descobrir el que cada un dels membres de l 1 equip pot aportar a les 

rs nions,i el que no podrà aportar mai. 

Per a ajudar a aquesta crítica constructiva, heus aquí alguns suggeri
ments,.concrutnts on 'forma,d¿ r.mdels d 1 m'l?ll.isi. 

~lo del 1: crítica de la forma de conduir la reuniÓ 

Hem plantejat la reunió com una successió lhgica d'unes etapes; planteig, 
aclariments,anàlisi,síntesi,decisió. 

Aquests model proposa de demanar,per una petita enquesta,a tots els par
ticipans quina 6s la seva opinió sobre les fases que s'ha seguit a la reunió.Per exem
ple :heus aquí un qÜestionari: 

- al començament de la reuni6,hem procurat fer un planteig 
del problema a tractar;en aquell moment ,quina t'ha semblat 
que era lo questió a resoldre? 

- després d'aquest planteig, hem fet un petit debat per a aclarir 
el meu planteig: 

- era neces~ari?,per què? 
- ha contribuit a aclarir el planteig?,per qu~? 
- ha canviat la teva actitud enfront del problema? 

- durant aquest petit debat,hem preparat també el pla de treball 
per a la reunió: 

qui et sembla que ha decidit en definitiva el programaT 
- has fet teu el programa?,per qu~? 

- creus que hem analitzat bé el programa i la situació? 
- en aquest moment ,afegiries o trauries alguna cosa de l'anàlisi? 

digues quD)us. 

- quan hem passat a elaborar una sínt~si de les dades de l 1 an~lis~ 
et sembla que teníem prou dades ? 

- qub te'n sembla de la síntesi que hem realitzat?, 
en què la modificarios:en l 1 estructura o en els detalls? 
per què et sembla que ha sortit el que ha sortit? 

- quina opinió tens de les decisions que hem pres? 
en què les modificarieS?,per què? 
per què et sembla que les conclusions no són altres? 
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Amb ols result.::Jts d'nquosta enqu;:sta, podrem veure si la discrepància 
de tots 8 1s assistents D la reuniÓ és lo mnt8ixa o bÓ· os pot atribuir o factors 
estrict2ment personals, snbrem fins .::1 ~uin ?Unt los porsonos s'han fet càrroc do 
les diverses fases do lo reunió i si hi han participat, sabrem si imposem o pro

posem • • • 

model 2; crítica dc la porticipzciÓ dels membres de l 1 8guip 

Es realitzo també amb una enquesta : 

- quò t'ha S8mblot lo rounid d'nvui ? 
- hi ho hngut momtmts on quÒ hauries volgut" dir coses quo no hns dit . 

- c::~p vegcdo 

- poques vogades 

- sovint 

- molt sovint 

- fins a perdre los gones do dir res 

- has tingut raons ¡:Jnrticulars per o no intervenir ? 

- sí o no ? 

- quines ? 

fins a quin punt Gs diferent ol quo hGm fett en grup dol que ot sGm
bla que boguéssim hagut do for ? 

- complot::~ment diferents 

- uno mico diforents 

diferents, però no incompatibles 

- similors 

- absolutament idèntiques 

- enquino proporciÓ estoven 
hem fet ? 

- minoria molt potito 

- minoria 

d'acord els membres de l'equip amb ol que 

' ' I 
I 
' 

______________ .J 
- meitat i meitat 

- majoria 

- gran majoria ----=--·-·-- --
3: n~lisi de lo maduresa de l'equip 

El quo proposem és uno sèrie de qÜestions que s'ha de plontejcr l'noi
per a perfilar uno imatge realista del grup omb què treballo. 

Tnmbe es pot rumetre o l'equip sencer lo crítica segons aquest qÜesti.2, 
perè hom corre un risc : 

- si ~s un grup qua sabem madur, j~ no- cal amoinar-sa execessivament 
amb enquestes. 

-si és un grup no mndor, hom corre el risc d'introduir-hi clements de 
disgr.egnciÓ 

. ' 

! 
I¡ 

~ 
'I 
'I 
i 

I 
' 1 

l 
I 
.I 

! 
' ' ¡ 
' 



- 23 -

Vegem el qÜestionari 
----------·· 
Totes les ~üestions s'adrecen al grup ; 

- reconeix els valors i les limitacions dols procediments democràtics ? 

- proporciona uno atmòsfera de llibertat psicolÒg:be per o l' oxprossiÒ de tots 
els sentiments i els DUnts dc vista ? 

- hn assolit un grau d'intercomunic~ció eficaç ? 

comprèn clarament els seus objectius a curt i a llarg termini ? 

sap estructurar-los i situ~r-los en el lloc quo ols correspon ? 

- pot iniciar i dur o t8rmo lo solució eficaç i lÒgica dels problemes de la 
seva acci6 ? 

- reconeix que els mitjons han do ser proporcionats ols objectius ? 

- s•enfronto amb lo realitat i treballo sobre lo bose dels fots més que no po 
sobre lo de lo fnntasin ? 

- té en compte el reportimcnt de los responsnbilitats i de lGs tas.¡ues ? 

- utilitzn intel.ligentment los difersmts c'::l¡Jacit.ats dels seus membres '?. 

- reconeix la necessitat d'aportocións de l'exterior ?, les utilitza? 

trobn un punt d'equilibri entre 1 1 cficòcin del grup oom o equip de treball 
i el creixement de les persones ? 

- gorantitzn ln integraciÓ dels valors i objectius dels individus amb els 
del grup ? 

- es criticr o si matoix amb objectivitat ? 

- és prou flexible per a autocorregir-se quan cal ? 

- és copnç de detector els trencoments del seu propi ritme (fntigo, tensió, 
otmòsfern emocional )? 

- e~uilibrn el contingut i l'uvoluciÓ dol procés del treball vers el fi ? 

- és coherent amb si mateix sonso ser exclue-aitl 1: 

- equilibro lo conducta cooperotivo i competitiun ? 
~--- ---------- ------ ·······---·---·----------" 

Aquest qÜestionari és tot un progrnm:::. de ref1exi6 i d'anàlisi priÒdico 
per o l*onimodor.- Treballant-lo a fons ,bam pot disposnr d'un diagnòstic continu 
dels problemes del grup 

model 4; anàlisi de lo conducta dels participants on los reunions 

El quo arn proposem Ós un model d 1nnàlisi de ln rouni6 viva quo no pdlt 
ser reqlitzndn per l'animador, però sí per un dels participants quo ha de fer-ho 
sonso 4uo sls altres ho sàpiguen per a ovitor que eS sentin observats i modifiquin 
ln seva conducte .. 

Es trt!cta de prepnrnr un quadre de doble entrnr"s en el que hi figuri 
el nom dc tots els participants encapçalant 1es columnes, i una sèrie de formes 
d'actuar' encnpçolont les filosl l'observador ha do fer une creuota en la cosilln 
corresponent coda vegada que un participant intervé. 
Al final s'analitzo tot.- Veqsrn el modol. 
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'-=~===--=~==±===b===~~=====·=-F -,r -
I 

1.- Iniciador l.i.._'_·.· . , j 
1--------<1~--_¡_·,: --.1_:-' --tl. ---+~----

2.- Buscador d'opinió ¡¡ : 

~---------------------------Jl+P~----c.--------4---------~! ________ +! _________ ' _____ _ 

il i : ! ¡' 
I• ! 

i ' 
I ---------~--+---f----T-~---r---,_ ' 

4.- Demana informació ! 
' i -----------+--~-1----~-+---r--

fa el papor de: Alfons Eduard Roser I Gemma Carles 

3.- Opinant 

5.- Informa 

6.- Elaborador 

7.- Cr~tica opinions j 

a.- Registrador 

9.- Integrador 

10.- Orientador 
I 
! 
i 

11 .- nc nie (expert) ' 
i 

112.- Animador 

13.- Conciliador 

14.- fitxa normos 

i 
I E T C. I 

15.- Activndor 

16.- Passiu 

17 ... Avaluador 

18.- Dominador 

19.- Obstructor 

zo;.:. Narrador 

21.- Jo~aner 

22.- Defensa interessos 
I 

23.- Busca reconeixement i 
I I 

' ---~----· 

Co~ ?z ho hem dit, es tracta de posar una senyal en la cas~lla co
rresponent asda vegada que una persona fa una determinada intorvenoió.sovint 
cal més d'un observador de manera que es reparteixin les persones.Hom'pot fer 
també una reducció de la llista de papers o modes de conducta. 

Es interessant tenír on cOmpta que aquests 
classificar: solen 

tipus de conducta es 

- conductes centrades en el tr0ball del grup 

- conductes formadores del grup:n212 a nQ17 

-conductes centrades en la personalitat : les darroraa,18- 23 .. -:. 

¡ 
/ 
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El mateix os pot fer amb uns altres qÜGStionaris;només caldrà 
constr ir el quadre de doble entrada. 

Llista 2:llist~ condensada de conductes 

1.- Iniciador Suggereix al grup noves formes d 1 enfocar el problema, 
els objectius o los accicns 

2.- Informador Ofereix fets o generalitzacions "autotitzadesno explica 
la seva propia experiència relativa al problema. 

3.- Demonador 
d'informació 

Sol.licita informacions i clarificacions relatives al 
problema 

4.- Opinant Manifesta opotunament la seva crGonça sobre ol tema;ex· 
posa m8s aviat els seus sentiments que no pas fets ob
joctius 

5.- DGmanador 
d 1 opinions 

6.- Compendiador 
o integardor 

Demana l'opiniÓ dels altres. 

Ajuda a compendiar. i/o integar 1 1 opinió dels altres 

7.- Formador dol grup Intervé per a la formació i integarció del grup. 
8.- Paper individual Intervé centrat en ell mateix 

-; 

' 

--~------- - ------------------------
Llista 3:llistn paral.lcla d'actituds. 

1.- Sosteniment de l'altro:ajuda,oncoratjament,tostimonia estimtció 
2.- Distensió del grup:para i fa parar, content, tranquil 
3.- Accopto,opina dient que est~ d'acord,comprèn l'altre 
4.- Fa suggorimonts:dóna idees, orienta la recerca dels altres 
5.- Opina:les seves opinions, valora i afirma 

6.- Comentn:dóna comentaris i informacions,aclaroix,ropeteix 
7.- Drmana informaciÓ i explicacions 

8.- Demana l'opinió dels altres 

9.- Démano idees i suggeriments 

10.- Oiscropa,mostra el seu desacord, posa en dubte, refusa, etc. 
11.- manifesta los seves tensions i poso on tensió el grup 
12.- Actua a la defensiva:es mostra agrossib envers el grup,manifesta el seu 

antagonisme ,s'oposo. 


