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ELS GRUPS

Figura A

Figura B

Figura C

Persones que es volen trobar, 
que volen compartir, que 
tenen coses en comú

Acompanyar un grup molts 
cops és acompanyar on l’altre 
vol anar 

En un grup, no sempre les coses funcionen com voldríem

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img.youtube.com/vi/vkj3PyYbxwI/0.jpg&imgrefurl=http://hiphoptakeover.com/mp3/%C3%B3pticas/page3.html&usg=__6KnEWAQPgr45adAcOtxiQrDcOTI=&h=360&w=480&sz=11&hl=ca&start=61&zoom=1&tbnid=8o8OPBxSzxUu9M:&tbnh=130&tbnw=177&ei=SIdSTcDUGomJhQeLmsTrBQ&prev=/images?q=figura+fondo&hl=ca&sa=G&biw=1020&bih=595&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=125&vpy=306&dur=228&hovh=194&hovw=259&tx=128&ty=190&oei=uYZSTZ6wFcKC8gaW19XNCA&esq=5&page=5&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:61
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_It5T6iKvhLE/S76zB7LqP4I/AAAAAAAAACM/uNmxS6dBCnw/s1600/figura+fondo+1.jpeg&imgrefurl=http://kevindiseno.blogspot.com/2010_04_01_archive.html&usg=__7C0Nv8jQE6Eh_i7EoAEfEBewmCI=&h=480&w=340&sz=57&hl=ca&start=0&zoom=1&tbnid=1xK_DK4_CevOyM:&tbnh=134&tbnw=95&ei=uYZSTZ6wFcKC8gaW19XNCA&prev=/images?q=figura+fondo&hl=ca&sa=G&biw=1020&bih=595&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=307&vpy=208&dur=10915&hovh=267&hovw=189&tx=91&ty=135&oei=uYZSTZ6wFcKC8gaW19XNCA&esq=1&page=1&ndsp=16&ved=1t:429,r:7,s:0


CARACTERÍSTIQUES DELS GRUPS

 •Interacció recíproca
Te a veure amb la relació entre persones, i recíproca quan aquesta relació és un intercanvi que va 
d’una persona a les altres i d’aquestes cap a la persona, és a dir, en les dues direccions

 • Existència d’objectius, valors i activitats compartides
Els seus membres han de compartir un conjunt d’objectius i valors comuns

 • Estabilitat i durada relativa
Cal que la interacció tingui durada en el temps

 • Consciència de grup
És necessari que entre els seus membres existeixi una consciència particular de grup

 • Reconeixement com a tal
Formar un “nosaltres”, però aquesta identitat de grup sorgeix també del reconeixement (del grup 
com a tal) per part dels “altres”, la resta de la societat



ETAPES DELS GRUPS

Fase de formació

Fase de conflicte

Fase de normalització o solució de conflictes

Fase de cohesió i/o organització

Fase de dissolució



TIPUS DE GRUP

 Grups de treball o tasca

 Grups de creixement personal

 Grups psicoterapèutics

 Grups psicoeducatius i grups socioeducatius

 Grups de suport social

 Grups d’ajuda mútua (GAM)

 Grups d’acció Social (associacions, plataformes, etc.)

(Classificació segons Neus Roca

Universitat de Barcelona)

 Grups de revisió de vida



CADA Ú SOM DIFERENTS



NOSALTRES, RESPONSABLES DE L’EQUIP

RESPONSABLE D’ACO: UNA CRIDA
1. Un acte de fe

 Fe en Jesús i en el seu Projecte
 El viure bé la responsabilitat, com un regal

2. Una exigència i un esforç de coherència
3. Un servei

 Que té molt a veure amb l’amor
 Molt més que fer de secretari o representant del grup

4. Un acte d’amor, que ens demana
 La reflexió-pregària
 L’atenció i descoberta del col·lectiu (grup-moviment)

Ser responsable a l’ACO
DOCUMENTS D’ACO Núm.6 Any 2002

Comissió de formacióhttp://www.treballadors.org/aco/ca/formacio

http://www.treballadors.org/aco/ca/formacio


NOSALTRES, RESPONSABLES DE L’EQUIP
QUIN ÉS EL NOSTRE PAPER

El paper del responsable en la revisió de vida 

 - El responsable de grup ha de ser molt conscient del seu paper d’acompanyant del grup, a més de representar-lo en 
els comitès del Moviment. Estar atent a la marxa del grup, de les reunions, a cada militant.

 - És tasca del responsable de grup vetllar perquè la revisió de vida es faci correctament, no es divagui, s’aconsegueixi 
trobar el nucli o aspecte central de la revisió de vida, i que no solament es prenguin compromisos d’acció, sinó que 
en futures reunions es puguin revisar.

 - Cal que el responsable procuri fer intervenir tothom, especialment en l’aportació de fets semblants.

 - El responsable ha de tenir cura del sentit i la vivència del col·lectiu, la vivència del Moviment per part de tots els 
membres. Cal que aprofiti totes les oportunitats de la revisió de vida per a fer sortir aquesta dimensió.

 - També és paper del responsable vetllar perquè a la revisió de vida aflorin i es recalquin les “prioritats” del curs que 
ha establert el Moviment.

 - És també paper del responsable de grup vetllar perquè es vagin revisant, no solament els compromisos assumits a 
cada revisió de vida. sinó també els compromisos assumits per cada militant al començament de curs.

 - El responsable s’hauria de trobar tot sovint amb el consiliari, per parlar de com es van fent les revisions de vida, de 
la participació i situació en què es troba cada membre del grup i de la mateixa marxa del grup.

Fer revisió de vida a l’ACO
Oriol Garreta

Documents d’ACO Núm 18 Any 2006http://www.treballadors.org/aco/ca/formacio

http://www.treballadors.org/aco/ca/formacio


ROLS

 No ens comportem igual a tot arreu
 Els rols ens protegeixen, ens serveixen per comunicar-

nos i per posar distància entre nosaltres i la resta
 Ningú te un rol pur
 Els rols poden entrar en conflicte
 Sempre comuniquem, inclús amb silencis o parlant 

molt



ROLS 

ROLS FACILITANTS

 - L’iniciador: Té iniciativa, suggereix i 
proposa idees

 - L’encoratjador: Estimula a l’equip

 - L’interrogador: Formula preguntes, 
sol·licita dades

 - El compendiador: Reuneix les dades i 
sintetitza

 - El conciliador: Tracta d’alleujar les 
tensions

 - El seguidor passiu: Sense parlar, 
participa de l’equip acceptant les 
propostes dels altres.

ROLS NEGATIUS
- El dominador: Que s’adaptin a les seves exigències, 
manipulador
- El boc expiatori: L’equip el fa responsable de tots els 
defectes i dels errors, així els altres mantenen la seva 
autoestima
- El negatiu o obstructiu: Porta la contrària a tothom, 
S’oposa sistemàticament a tot.
- L’agressor: Critica i censura els altres. Es hostil i 
deteriora les relacions interpersonals
- El xerraire: Parla de tot, en tingui ocasió o no, per fer-
se notar
- El setciències: Creu que ho sap tot, se sent l’únic 
capacitat
- El tipus d’idees fixes: Té manies i les repeteix sense 
parar. És monotemàtic i s’aferra a les seves idees
- El venedor d’idees pròpies: Aprofita qualsevol 
oportunitat per a expressar seves idees siguin o no 
d’interès, per cridar l’atenció
- El tipus a part: Distret i distreu els altres.  Molesta 
contínuament.



ROLS

La nostra funció de RESPONSABLES comporta 
un “ROL” determinat: 

de dinamitzador, de líder, de conductor, 
d’acompanyar, d’acollir ... i,

ens toca exercir-lo



L’ACOLLIDA EN ELS GRUPS DE RDV

( funció molt important com a responsables)

ACOLLIR  I ACOMPANYAR

Acollir,

“rebre algú que es presenta, admetre’l a casa nostra, en la nostra 

companyia”

Acompanyar, 
per la pròpia fragilitat de la vida, però a la distància 

necessària per tal que no ofegui



ROL COM DINAMITZADOR DEL NOSTRE EQUIP

El dinamitzador ha de saber

- Motivar

- Actuar amb seguretat

- Mirar al grup

- Controlar els temps

- Concretar

- Facilitar els intercanvis

- Tenir en compte totes les opinions

- Assegurar-se que tot allò que es diu en té en compte

- Acceptar els diferents punts de vista

- Harmonitzar: conciliar posicions oposades, comprendre... 

- Impulsar al grup cap l'adopció de decisions 

- Atendre: mantenir una actitud participativa encara que parlem

- Reduir la tensió si es produeix

El dinamitzador ha d’evitar: Els participants han de:

- La imposició del nostre punt de vista

- Mostrar-nos superiors

- Justificar-nos

- Donar mostres d’impaciència

- Establir diàlegs privilegiats amb algun altre

- Poder expressar-se

- Ser escoltats

- Ser valorats

- Sentir-se compresos



EL LLOP FEROTGE



EMPATIA

Per a què serveix?

- Ens ajuda a parlar fàcilment de qüestions importants

- Fa que la gent se senti compresa i acceptada pel grup   o 
l'equip

- Redueix les males interpretacions 

- Motiva l'aprenentatge

- Permet comprendre a les persones

- Permet comunicar-nos millor

- Crea un ambient de treball més agradable

- Eleva el nivell de confiança

- Ajuda al desenvolupament de les persones i del 

projecte en el qual treballen

Aspectes
Verbals: s’expressen a partir del llenguatge
No verbals: s’expressen a través dels moviments,  

els gestos, la postura.... 

Què es necessita per ser empàtic?
- Escoltar atentament
- Compenetrar-nos amb el seu missatge de l’altre
- Tractar de captar correctament els significats
- Ser tolerant i respectuós de la persona
- No emetre judicis negatius



COMUNICACIÓ

 L’expressió verbal

 El llenguatge no verbal

 L’escolta activa

És important per comunicar el que ens passa, 
expressar com ens sentim i el que pensem; i 
també per comprendre el que els passa,  saber 
com se senten i què pensen els altres.

1

3

2

4



COMUNICACIÓ

ÁREA LIBRE ÁREA CIEGA

ÁREA OCULTA ÁREA DESCONOCIDA
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COMUNICACIÓ 2
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•“ENTREGAR INFORMACIONES SOBRE SÍ MISMO Y 
SOBRE LO HASTA AHORA PRIVADO”.
•“PROPORCIONAR Y RECIBIR FEED-BACK”



DINAMITZAR LES REUNIONS
ABANS DURANT DESPRÉS

LA PREPARACIÓ

L’animació de la reunió no només es du a terme 

mentre dura, sinó que prèviament, en la fase de 

preparació, també es pot animar una reunió: 

en l’elaboració de la convocatòria, demanant 

la revisió d’informació; en la preparació de la 

sessió, assegurant que les persones que han 

d’exposar alguna cosa ho tinguin preparat, 

etc

- L’objectiu: 

què volem aconseguir amb la reunió

què farem?

quin és l’eix principal de la reunió

de què s’hi parlarà.

- Preparar l’ordre del dia

- Recordar data de la reunió

@

telèfon

- El lloc de la reunió: 

decidir a quin lloc farem la reunió, que garanteixi

la capacitat i la disposició adequades.

- La informació:

Què s’ha de portar del moviment, de la zona... per 

ser tractada en el transcurs de la reunió.

- Els assistents: 

determinació de les persones que han d’assistir-hi.

-La pregària, qui la porta preparada

-Què farem amb els nens?

-Treball amb el consiliari

L’ANIMACIÓ

-Hora d’arribar:

El responsable hauria de ser dels primers.

L’animació durant la reunió comença en el mateix 

moment de l’inici, en la presentació, explicant com 

repartirem el temps de la reunió i el contingut 

d’aquesta.

- Pregària: 

Qui l’ha preparada? Poder expressar perquè s’ha 

triat

Evangeli del dia

- Exposar el que farem i com ho repartirem en el 

temps
Tenir en compte:

ESTAR OBERT A TOT ALLÒ QUE SURTI

NO DONAR RES PER SABUT

Per animar una reunió és important:

- PRECISAR QUÈ FAREM

Oferir el dret a dir tot allò que es pensi.

Donar peu que tothom plantegi preguntes.

- ASSEGURAR-SE QUE TOT ALLÒ QUE ES DIU EN TÉ 

EN COMPTE

Estar atent a tothom.

- REFORMULAR CADA VEGADA ALLÒ QUE CALGUI

Per evitar interpretacions errònies.

Per convidar els participants a fer consideracions i 

complementar el que s’ha dit.

- ASSEGURAR-SE QUE TOTHOM HA COMPRÉS EL 

QUE S’HA DIT

LA FORMULACIÓ

La formulació és la darrera etapa 

d’una reunió, i ha de reflectir el 

compromís o compromisos futurs que 

ha de complir l’equip. Ha d’incloure els 

acords.

Habitualment la formulació d’una 

reunió queda reflectida en una acta 

per escrit. 

S’han de dedicar els darrers deu 

minuts d’una reunió a fer un repàs del 

tema, els objectius i els acords de la 

reunió.

Es pot resumir el que s’ha fet amb els 

acords presos cara la següent reunió i 

donar o enviar a cada membre.

Relectura de la reunió i acció de 

gràcies sobre el que ha sortit

Quadern de vida

Portar-ho a la pregària 



PREVI A LA REUNIÓ

LLOC MATERIAL INFORMACIÓ

- On fem la reunió?

Sala suficientment ampla, 

il·luminada, bona sonoritat

- Assegurar la disponibilitat 

de la sala pel temps 

determinat

- Preparar la sala abans de la 

reunió

- És important que els 

participants es puguin veure 

entre si

- Augmentar o disminuir la 

disposició en funció del 

nombre de participants

- Si es donen documents de 

treball, cal preparar un 

nombre suficient

- Enviar a cada participant 

amb suficient antelació (8-10 

dies) el recordatori de la 

reunió amb:

data, hora, lloc i el tema de la 

reunió...

- Fer arribar la informació que 

volem que sigui reflexionada 

prèviament



SITUACIONS QUE ES PODEN DONAR 

EL SILENCI

Deixar temps de reflexió i comprensió

Esperar que algun participant comenci a parlar

Formular la pregunta inicial

L’ATAC Tractar l’atac com una informació. Tothom té dret a expressar-se

LA PREGUNTA 

DESVIADORA

Anotar la pregunta concretant que es reserva per després. Es 

demanarà al grup que decideixi la seva oportunitat

EL PROTAGONISTA
Protegir el dret a la igualtat i a la participació de tots. Donar a peu a 

altres participacions

LA BROMA
Mantenir la naturalitat i compartir la broma amb el grup. El grup 

tornarà per si mateix al tema

ELS SOMRIURES
Acceptar-los amb naturalitat. De ben segur no és per res del que 

s’ha dit

INTERVENCIONS A BANDA Demanar que comparteixin les seves observacions amb el grup



DISTORSIONS EN LES REUNIONS

Barreres en una 
reunió
 Qui comença

 Parlar a dues monopolitzar la 
reunió 

 No participar 

 Fer acudits 

 Gestos de rebuig

 Enfrontaments

 Fatiga

 Desordre en els punts de   
l'ordre del dia

Situacions que distorsionen 
una reunió 

 Arribar tard i interrompre saludant 

 Arribar tard i preguntar pel que ja s'ha parlat

 Interrompre de continu 

 Qui aclareix de continu o s'enfada 

 Qui creu que tot el temps és per a ell 

 Qui rep trucades al mòbil 

 Qui vol acabar ràpid 

 Qui va a la reunió sense preparar

 Qui ataca a tots els altres 

 Qui parla tota la reunió amb el del costat

Alguna més???



DIFICULTATS MÉS FREQÜENTS

 Manca de participació

 La no assistència

 Deserció d’algun membre

 Catarsi

 Agreujament d’una persona

 Diferents expectatives entre els membres

 Problemes amb algun dels membres

 Adormir-se a les reunions

S’han de poder 
parlar per evitar 
que esdevinguin en 
conflictes en el grup

D’altres????



MANERES D’AFRONTAR LES DIFICULTATS 

 Davant d’un conflicte, podem reaccionar amb diferents tipus d’actitud:
 Conducta PASSIVA
 Conducta AGRESSIVA
 Conducta ASSERTIVA

 L’ ASSERTIVITAT és la capacitat de fer valer els propis drets, expressar 
els sentiments, opinions i desitjos de forma adequada, clara i directa, 
sense agressivitat, i sense deixar-se manipular ni manipular a les altres 
persones

És important esforçar-nos a comunicar les nostres necessitats, sentiments i temors. Davant un 
problema sembla útil expressar com ens sentim sense atacar ni culpar a l'altra part, així com 
expressar les nostres necessitats, què necessitem enfront d'aquesta situació.
Acostumem a manifestar el que ens agrada o no ens agrada, però no sempre el que volem 
correspon a una necessitat.

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=ASERTIVIDAD


MANERES D’AFRONTAR LES DIFICULTATS  -1-

Quiero (Jorge Bucay)
------------------------------

Quiero que me oigas, sin juzgarme.
Quiero que opines, sin aconsejarme.

Quiero que confíes en mi, sin exigirme.
Quiero que me ayudes, sin intentar decidir por mi.

Quiero que me cuides, sin anularme.
Quiero que me mires, sin proyectar tus cosas en mi.

Quiero que me abraces, sin asfixiarme.
Quiero que me animes, sin empujarme.

Quiero que me sostengas, sin hacerte cargo de mi.
Quiero que me protejas, sin mentiras.
Quiero que te acerques, sin invadirme.

Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten,
que las aceptes y no pretendas cambiarlas.

Quiero que sepas, que hoy,
hoy podés contar conmigo.

Sin condiciones.



MANERES D’AFRONTAR LES DIFICULTATS  -2-

« Qué demonios estás haciendo?»,

le pregunté al mono cuando le vi sacar un pez del agua 

y colocarlo en la rama de un árbol.

«Estoy salvándole de perecer ahogado», me respondió.

Lo que para uno es comida, es veneno para otro. 

El sol, que permite ver al águila, ciega al búho.

En relació als consells:

El canto del pájaro. Anthony de Mello



MANERES D’AFRONTAR LES DIFICULTATS  -3-

Desde lo alto de un cocotero, un mono arrojó un coco sobre 

la cabeza de un sufí. 
El hombre lo recogió, bebió el dulce jugo, comió la pulpa y se 

hizo una escudilla con la cáscara.

En relació a aprofitar les crisis, les experiències dels altres 
i  les pròpies com una manera d’aprendre, enriquir-se i 
viure millor

El canto del pájaro. Anthony de Mello

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_4Ni46n0Cbd0/TGgdKYlFrEI/AAAAAAAABAk/LDG7K-QRhHQ/s1600/dan+bajo+el+cocotero.JPG&imgrefurl=http://www.larutadelmango.com/2010/08/chapter-eight-bienvenidos-mexico.html&usg=__6RTIyUb4qEtC2Q2bbc0-ekpMPWc=&h=426&w=640&sz=57&hl=ca&start=130&zoom=1&tbnid=_bZe28fJxEWh4M:&tbnh=77&tbnw=115&ei=8QhCTZz4FZCyhAe09oD3AQ&prev=/images?q=cocotero&hl=ca&biw=1020&bih=513&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=86&vpy=205&dur=297&hovh=183&hovw=275&tx=156&ty=100&oei=xghCTeGqJ46bOtm_6bcB&esq=10&page=8&ndsp=21&ved=1t:429,r:7,s:130


MANERES D’AFRONTAR LES DIFICULTATS  -4-

No enseñar a un hombre que está dispuesto a 
aprender, es desaprovechar a un hombre. 
Enseñar a quien no está dispuesto a aprender es 
malgastar palabras

Confuci



ALGUNES FRASES

La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. 

Francis Bacon

Hay tres grupos de personas: los que hacen que las cosas pasen; los que 
miran las cosas que pasan y los que se preguntan qué pasó. 

Nicholas Murray Butler

Una persona sin sentido del humor es como un vagón sin resortes. Es 
sacudido por todas las piedritas del camino. 

Henry Ward Beecher

No debemos juzgar a las personas por la cima a la que han llegado, sino por 
el camino que han hecho para llegar

Henry Ward Beecher



D’ALTRES EINES

Per parlar en grup:

 MONOGRAFIA-TREBALL A LES ZONES

 PREGÀRIA

 TROBAR ESPAIS FORA DE LES REUNIONS PER 
TROBAR-SE (PERSONALMENT O COM A GRUP)

 TREBALL AMB EL CONSILIARI



PER FINALITZAR...

Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá

esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que 
hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay
posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo 
mejor. Esa es tu alternativa.

Noam Chomsky


