
 Aulas Galegas 
 

 
 COMUNICACIÓN ASERTIVA “UNHA FORMA DE EXPRESARNOS” 
 

 

 QUE ASPECTOS IMOS TRABALLAR?  
 
A comunicación coas persoas de idade avanzada con frecuencia precisa de paciencia e 
tempo adicional debido aos cambios físicos, psicolóxicos e sociais do proceso normal de 
envellecemento. A continuación exporemos unha serie de técnicas útiles a ter en conta na 
nosa comunicación diaria, facilitando así a interacción co adulto maior e creando un ambiente 
amigable na comunicación efectiva que á vez repercutirá no noso benestar como 
coidadores/as. 
 

 

 TÉCNICAS:  

A comunicación asertiva é aquela que se basea nunha actitude persoal positiva á hora de 
relacionarse cos demais, e consiste en expresar opinións e valoracións evitando 
descalificacións e reproches, e por suposto evitando enfrontamentos. Na comunicación 
asertiva ten que quedar claro que amosamos a nosa opinión, pero que esa idea non é a 
verdade absoluta. Para desenvolver este tipo de comunicación é moi importante a nosa 
linguaxe non verbal e a linguaxe para-verbal (que é aquela que fai referencia ao ton da nosa 
voz, á rapidez coa que falamos, a modulación...).  

Temos que ter claro que existe unha conexión entre a nosa mente, o noso corpo e as nosas 
emocións, e que todo iso o transmitimos cando comunicamos. 

A asertividade é unha habilidade que se aprende, e que axuda a comunicarnos de forma máis 
eficaz e minimiza o número de situacións estresantes coas que lidamos no día a día. 

Sobre todo cando a comunicación é en familia debemos:  

1. Deternos para interromper ese primeiro impulso de enfado. 
 

2. Reconstruírnos, é dicir, respirar profundamente e buscar unha tarefa que sexa 
relaxante para nós, para responder despois de forma máis calmada. 

 
3. Facer a comunicación, pero facela dende a explicación de como nos sentimos 

anteriormente ante a súa actitude (ou situación), dese xeito evitaremos que a outra 
persoa se poña a defensiva e se inicie unha nova discusión. 
 

Técnicas para a mellora da nosa comunicación: 

- Cuestiona as túas suposicións, e pregunta. (non te quedes co que che parece ou 
penses, pregúntalle á outra persoa o que lle pasa). 
 

-  Fala en primeira persoa. (debes falar por ti, e non como única posibilidade existente, 
cando expreses algo). 

 

- Pregunta con empatía e con curiosidade para entender á outra persoa. (se te pos na 
situación dos demais, utilizando a empatía e mostrando verdadeiro interese, vai ser 
moito máis doado que sintas curiosidade polo que che están contando, e que a 
comunicación sexa moito máis gratificante). 
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Que aspectos debemos ter en conta cando nos comunicamos coas persoas maiores: 
 

- Non debemos esquecer os problemas de saúde da persoa, os adultos maiores poden 
ter problemas de saúde que lles dificultan falar e entender. 
 

- Falar claramente, articuladamente e establecer contacto visual. 
 

- Axusta o volume apropiadamente. 
 

- Reduce o ruído que poida causar distraccións como por exemplo, apagar a radio ou a 
televisión ou instalarse nun lugar máis silencioso. 

 
- Inicia a conversa con temas xerais como o estado do tempo ou que foi o que a persoa 

almorzou, temas familiares, etc. 
 

- Evita mensaxes importantes ó principio da conversa. 
 

- Evita cambiar de tema abruptamente. 
 

- Emprega axuda visual, se é posible e necesaria. 
 

- Realiza oracións e preguntas curtas. 
 

- Dá tempo adicional á persoa para que che conteste. 
 

- Dá alternativas e así lle facilitarás a toma de decisións por exemplo: Queres tomar té 
ou café? en lugar de: Que queres tomar? 
 

Para lograr unha comunicación efectiva co adulto maior, hai que tomalo con calma, ser 
paciente e sorrir. Unha sorriso sincero axúdanos a crear un ambiente amigable. Non esquezas 
facer pausas entre oracións e preguntas, xa que cando realizas unha pausa, estás amosando 
paciencia e respecto.  
 
 
 
 
 

 
  

 


