
Habilidades SociaisHabilidades Sociais



Comportamentos ou condutas, 
verbais e non verbais, que nos 
permiten relacionarnos cos 
demáis de forma mutuamente 
satisfactoria.
expresar sentimentos, actitudes, expresar sentimentos, actitudes, 
desexos, opinións ou dereitos  de desexos, opinións ou dereitos  de 
modo axeitado  e respetando ós modo axeitado  e respetando ós 
demáisdemáis
Axúdanos a resolver ou evitar os Axúdanos a resolver ou evitar os 
problemasproblemas



HABILIDADES SOCIAISHABILIDADES SOCIAIS

- Iniciar unha conversaIniciar unha conversa

- Disculparse- Disculparse

- Formular unha queixa- Formular unha queixa

- Facer críticas constructivas- Facer críticas constructivas

- Negociar- Negociar

- Poñerse no lugar do outro (empatía)- Poñerse no lugar do outro (empatía)

- Escoitar- Escoitar

- Ser asertivo- Ser asertivo



Barreiras na comunicación: Barreiras na comunicación: 
 Non expresar verbalmente dunha forma Non expresar verbalmente dunha forma 

axeitada. axeitada. 
 Falta de atenciónFalta de atención
 Tendencia a ignorar o que non se quere oírTendencia a ignorar o que non se quere oír
 Sacar conclusións anticipadasSacar conclusións anticipadas
 Ter prexuicios cara o emisorTer prexuicios cara o emisor
 Interromper con preguntas antes de que o Interromper con preguntas antes de que o 

emisor termine a súa exposiciónemisor termine a súa exposición
 Deformar a mensaxe por suposiciónsDeformar a mensaxe por suposicións



Comunicación non verbalComunicación non verbal  

- Postura corporalPostura corporal
- XestosXestos
- Expresión facialExpresión facial
- MiradaMirada
- SorrisoSorriso



HABILIDADES SOCIAISHABILIDADES SOCIAIS

 Escoita ActivaEscoita Activa

 EmpatíaEmpatía

 AsertividadeAsertividade



EMPATÍAEMPATÍA

 intentar comprender á outra persoa (a 
súa situación, emocións), aínda que 
non estemos de acordo con él/ela.

Poñerse no lugar do outro: Poñerse no lugar do outro: “Entendo 
como te sintes”. 



ASERTIVIDADEASERTIVIDADE

  capacidade de expresar os nosos capacidade de expresar os nosos 
sentimentos, ideas e opinións de sentimentos, ideas e opinións de 
forma directa e con sinceridade, ó forma directa e con sinceridade, ó 
mesmo tempo que respetamos á dos mesmo tempo que respetamos á dos 
demáis.demáis.



ASERTIVIDADEASERTIVIDADE

 Conducta agresivaConducta agresiva::  resposta  defensiva 
e ansiosa..

 Conducta pasiva:Conducta pasiva: aguantarse e aceptar 
a situación aínda que non nos guste, 
asintindo ou disculpándonos..



ASERTIVIDADEASERTIVIDADE

1.1. Describir os feitos concretos Describir os feitos concretos 
(planteamentos concretos)

2.2. Manifestar os nosos sentimentos e Manifestar os nosos sentimentos e 
pensamentos pensamentos (como nos fai sentir a 
conducta d@ outr@)



  “As palabras son máxicas … Mediante as 
palabras podemos facer a outra persoa 
maravillosamente feliz ou levala á 
desesperación… As palabras provocan efectos e 
son o medio de influencia mutua entre as 
persoas...”

                                  

Gracias pola túa Gracias pola túa 
atención               atención               
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