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LLaa  PPrrooggrraammaacciióó  
NNeeuurrooll iinnggüüííssttiiccaa  

"La qüestió és trobar què separa la normalitat de l’excel·lència” 

Joseph O’Connor 
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Què és? 

ü Sota el nom de Programació Neurolingüística (PNL) es coneixen, 
entre d’altres,  un conjunt de models, habilitats i tècniques per pensar i 
actuar de forma efectiva a partir del modelatge de les estructures 
lingüístiques, els mapes mentals i els patrons de comportament de les 
persones que han arribat a l'excel·lència en el seu camp.  

ü El seus orígens se situen el 1975 en els treballs de Richard Bandler en 
col·laboració amb John Grindler que van analitzar com percebien i filtraven 
la informació els i les més prominents terapeutes, com ara el fundador de 
la teràpia Gestalt, Fritz Perls. Pretenien esbrinar perquè alguns i algunes 
terapeutes resolien els casos en què treballaven amb més èxit que altres; 
anteriorment Bandler havia estudiat teràpia Gestalt. 
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ü La PNL parteix de la convicció que aquest estudi permet la identificació 
dels patrons i la posterior imitació en favor del desenvolupament personal o 
organitzatiu.  

ü Neuro, Lingüística i Programació fa referència a per què la disciplina es 
diu d’aquesta manera i significa que nosaltres creem patrons i models de la 
realitat a través d’una configuració o ordenació determinada del llenguatge i 
que es plasmen, a nivell físic, en patrons de xarxes neuronals. 

§ Neuro: té a veure amb la configuració de patrons neuronals de les 
experiències que vivim. 

§ Lingüística: es forma en atorgar un significat personal a través 
de la codificació en forma de llenguatge de les impressions 
recollides pels sentits. La PNL dóna molta importància al camp 
semàntic que fa servir una persona en comunicar-se com a reflex 
del seu canal de comunicació preferit:  

v Visual: grup on se situen les persones que processen la 
informació principalment com a imatges. Se serveixen 
freqüentment de paraules com ara: veure, mostrar, 
aclarir, etc. 

v Auditiu: grup de persones que tenen més facilitat per 
captar i processar sons i paraules. Solen fer servir 
expressions com: em sona, t'escolto, sintonitzar. 

v Cinestèsic: persones que perceben en termes d'emocions i 
sensacions, sense massa filtre lingüístic. Solen usar 
qualificatius que fan referència al món físic: pesat, intens, 
càlid. 

En cap dels tres casos la distinció dels sistemes representacionals 
ha de servir per categoritzar a les persones en visuals, auditives o 
cinestèsiques, sinó que tothom processa la informació a través 
dels cinc canals sensorials i de manera simultània. El canal 
principal de processament és absolutament contextual, no 
personal. En determinats contextos el canal principal és un i en 
altres contextos és un altre. No hi ha persones visuals, auditives o 
cinestèsiques. 

§ Programació: com a resultat dels filtres neurològics i lingüístics 
s'estableixen uns marcs de conducta que regeixen la manera 
com organitzem les nostres idees i accions amb la finalitat 
d'obtenir resultats. La metàfora prové de la informàtica: de la 
mateixa manera que podem canviar el software d'un ordinador, 
podem incidir sobre els nostres comportaments i creences per 
produir resultats. La PNL valora la versatilitat, l'adaptabilitat i 
l'intent d'aconseguir resultats per oposició a la immobilitat de les 
creences i autopercepcions adquirides. 

ü Malgrat els seus orígens en l'àmbit terapèutic, diverses disciplines com la 
neurologia i la pedagogia han anat fent aportacions teòriques que han 
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ampliat el seu àmbit d'aplicació més enllà del desenvolupament personal fins 
a aplicar-lo al desenvolupament organitzacional. 

ü Les persones crítiques amb aquesta aproximació li retreuen precisament 
aquesta pluralitat d'aportacions i la manca d'un corpus teòric unificat. 

Eines 

El Metamodel és el primer model explicatiu que Bandler i Grinder van 
desenvolupar. Es basa en la idea que quan parlem, expliquem un model del que 
tenim interioritzat, l’estructura profunda. La tasca de la persona experta en PNL 
és precisament extreure la informació no expressada, és a dir, l’estructura 
profunda. 

Alguns fenòmens distorsionadors que exemplifiquen la diferència entre 
l’estructura profunda i la superficial s’expressen a través d’usos lingüístics com: 

§     Nominalització: convertir en un nom una acció de naturalesa 
verbal. Aquest procés congela i fa estàtics processos que són 
dinàmics. Un exemple és la frase “la comunicació en aquesta 
organització no funciona”. Comunicar és un verb, així que la 
formulació adequada seria pensar de quina manera podem 
comunicar millor, no parlar de comunicació en abstracte. 

§     Comparatius sense referent: són frases ambigües de l’estil de 
“ho has de fer millor”. Millor comparat amb què? Si no hi ha un 
terme de comparació clar, estem expressant inconscientment un 
rebuig a tota l’acció de la persona destinatària de la frase. 

§     Pressuposicions i quantificadors universals: frases com “ella 
tampoc treballa” o “això ningú no ho pot resoldre” contenen un 
judici de valor sobre tasques alienes i conjunts de persones molt 
heterogenis. Denoten les creences limitadores del nostre mapa 
mental. 

Les persones que millor saben comunicar utilitzen els diferents models de PNL. 
Per exemple, s'adrecen a un auditori alternant l'ús de metàfores visuals, 
auditives i cinestèsiques, de manera que poden captar l'atenció de tots els tipus 
de persones. A més, generen una sintonia amb les persones interlocutores: 
inconscientment adopten alguns dels seus gestos i expressions, fet que crea 
confiança.  
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La dada 

Segons dades de la NLP Academy, la bibliografia sobre PNL supera el miler de 
referències. Es calcula que cada any unes 20.000 persones assisteixen a tot el 
món a seminaris sobre PNL oferts per consultors/es especialitzats/des en la 
matèria. 

Guia de Treball 

 
LA PNL A LES ORGANITZACIONS 

 
EN EL RECLUTAMENT I 

SELECCIÓ 
EN EL COACHING EN LA NEGOCIACIÓ 

 
• L'èmfasi que la 
PNL posa en elements 
del procés comunicatiu 
com la tria de paraules 
o la gestualitat pot 
ajudar a  aconseguir 
entrevistes personals 
amb un gran rapport. 

 
• Per exemple, 
descriu tècniques 
d'imitació dels gestos i 
expressions de la 
persona que tenim 
davant per crear un 
clima de confiança. 
 
• Arriba fins al detall 
de descriure com certs 
moviments oculars 
(desviar la mirada a la 
dreta), poden indicar 
que una persona està 
mentint. 

 
Tant individual, incidint sobre 
les creences de la direcció 
nocives per a l'organització, 
com col·lectiu a través d'un 
coaching que treballi 
l'alineació organitzacional. 

 
 Teòrics com Joseph 
O’Connor han treballat com 
aplicar la PNL a l'àmbit del 
coaching. La PNL permet 
alinear les creences de 
l'individu al context de la 
cultura organitzacional: 
 

•  Un coaching que se 
centri en allò que es 
desitja –l'objectiu– i en 
com aconseguir-ho 
 
• Un coaching que 
estimuli a conèixer els 
valors i a viure'ls en la 
consecució d'objectius 
 
• Un coaching que 
qüestioni les creences 
limitadores i reforci les 
positives mitjançant 
tasques que proporcionin 
feedback i excloguin la 
noció de fracàs 

 
La PNL pot ajudar a 
descobrir quin tipus 
de persona 
interlocutora tenim 
davant, com es 
comunica (visual, 
auditiva, cinestèsica) i 
adaptar les tècniques 
de negociació a les 
seves representacions 
mentals dominants: 
 
• Diagrames i 
esquemes per a una 
interlocució del tipus 
visual 
 
• Expressions 
d'assertivitat 
(“escolto”, 
“explica’m”) per a una 
interlocució auditiva 
 
• Contacte físic i 
gestualitat per a una 
cinestèsica 
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L'experiència 

La confidencialitat que sovint envolta el treball amb PNL en l’àmbit organitzatiu 
dificulta trobar experiències per poder compartir. En algunes de les exposades a 
continuació només s’esmenta el sector al qual pertanyen i ens han estat 
facilitades per Oscar Fernández Orellana,  coach certificat per la International 
Coaching Community, master licensed practitioner en Programació 
Neurolingüística per la Society of NLP fundada per Richard Bandler i especialista 
certificat en Canvis Conversacionals per la Society of NLP. És soci fundador de 
Interacción Humana:  www.interaccionhumana.es  

 

Multinacional del sector químic: 

Client: empresa del sector químic, fabricant de resines i pintures per a 
l’automòbil. 

Situació: la direcció de la planta, juntament amb la direcció de recursos 
humans, decideixen impulsar la capacitació competencial de l’equip directiu, 
potenciant les seves habilitats socials i comunicatives, a la vegada que 
adquireixen una visió més àmplia del funcionament humà. 

Intervenció: es va plantejar a la direcció de l’empresa i a la direcció de 
recursos humans la realització d’un primer nivell de capacitació en PNL. Aquesta 
capacitació, anomenada formalment Practitioner, constitueix el primer nivell 
formatiu oficial en Programació Neurolingüística. La formació va estar avalada 
per la Society of NLP fundada pel Dr. Richard Bandler. 

La intervenció va estar centrada en el desenvolupament de la consciència de 
com les persones construïm patrons de conducta, en identificar els patrons de 
conducta i resposta de les persones de l’equip i adaptar la nostra actuació 
comunicativa als diversos interlocutors amb els quals interaccionem. 

Donat el càrrec i la posició jeràrquica de les persones assistents a la formació, 
vam incidir de manera especial en com les persones formem i construïm 
creences i com aquestes esdevenen profecies autocomplidores que determinen 
el rendiment, el comportament i les expectatives de cadascuna de les persones 
de l’equip. 

Les persones assistents van adquirir una major flexibilitat a l’hora d’interpretar 
les diferents experiències i, per tant, majors possibilitats d’oferir una actuació 
més adaptada a cada circumstància. Van desenvolupar una major consciència 
personal quant a la seva manera d’actuar i la seva influència en l’equip, així 

http://www.interaccionhumana.es
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com elements i pautes sobre com motivar als seus col·laboradors i 
col·laboradores de manera més eficient. 

 

Schack Nutrición. Empresa del sector de la nutrició i la salut: 

Client: és una empresa dedicada a oferir serveis de nutrició i de foment de la 
salut. Entre els seus clients trobem persones del món de l’espectacle, 
esportistes professionals, amateurs i particulars amb dificultats i trastorns 
alimentaris.  

Situació: la persona responsable de l’empresa ens explica que gran part dels 
clients i clientes que acudeixen al centre acompanyen els seus desordres 
alimentaris amb problemes d’ansietat i que aquesta circumstància dificulta, i en 
algun cas impossibilita, l’èxit de la intervenció. 

Intervenció: dissenyem una intervenció que consisteix en un taller “exprés” 
d’habilitats per l’afrontament de l’ansietat. A diferència d’altres intervencions 
formatives, el taller està orientat a la pràctica i el desenvolupament d’habilitats 
d’afrontament de l’estrès i l’ansietat. 

La sensació d’estrès i l’ansietat tenen a veure amb processos interns de 
pensament i de lectura de la situació i les experiències que vivim, per la qual 
cosa es va fer necessari dotar a les persones assistents d’eines de 
reenquadrament. El reenquadrament està lligat a la flexibilitat mental i 
consisteix en ser capaç de donar diferents explicacions i lectures a les 
experiències que vivim, de forma que podem construir l’explicació més 
adaptada i útil possible. 

Tanmateix, van aprendre a descobrir els patrons inconscients que els hi 
provocava l’estat d’ansietat, de tal manera que van poder elaborar noves 
estratègies per tal de aturar el procés i derivar-lo cap a un estat de major 
control. A partir d’aquí, les persones assistents van aprendre diverses 
estratègies de gestió emocional, per tal que esdevinguessin més hàbils a l’hora 
de tenir l’estat emocional adequat en cada moment.  

 

Organització del sector públic: 

Client: Consell Comarcal. 

Situació: la direcció de l’Àrea de Intervenció del Consell Comarcal demana la 
nostra col·laboració per tal d’augmentar el compromís de les persones de 
l’equip. La situació que vam trobar estava caracteritzada per la falta de cohesió 
entre els membres de l’equip i la direcció de l’Àrea i per certes confrontacions 
internes entre els propis companys i companyes.  

Intervenció: la intervenció va consistir en la creació i construcció d’un codi 
d’actuació basat en la definició de la identitat, els valors i les conductes 
identificatives de l’equip. El model en el qual es va basar la intervenció va ser el 
conegut amb el nom de Nivells Neuro-lògics, creat per Robert Dilts, una de les 
principals figures de la PNL.  
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A partir d’aquest model els assistents van definir la seva identitat com a equip, 
els valors que es deriven d’aquesta identitat, les formes de pensar (creences) 
que acompanyen aquests valors i les conductes adequades i inadequades 
acceptades per l’equip. Tot plegat, constitueix un codi de comportament intern, 
creat entre tot el col·lectiu, el qual donarà sentit i regirà el comportament i les 
formes de relació dels membres de l’equip, no només entre ells i elles, sinó 
també cap a la resta de l’organització i cap als diferents usuaris i usuàries del 
Departament. 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Amiguet, Lluís. “Pot saber si li menteixen pel moviment dels ulls”. La 
Vanguardia, 17/03/2009.  

Contra de La Vanguardia on s’entrevista a un dels co-creadors de la PNL, John 
Grinder. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1129 

 

Amiguet, Lluís. “Sempre repetim el que fèiem de nens”. La Vanguardia, 
20/07/2005. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1129
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Contra de La Vanguardia on s’entrevista a un dels teòrics que més ha aplicat la 
PNL a qüestions organitzacionals. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3849  

 

Vilaseca, Borja. “L’art de treballar en positiu”. El País, 08/02/2009. 

Manejar conscientment la seva ment i els seus pensaments pot ajudar les 
persones directives a enfrontar-se a les adversitats. La programació 
neurolingüística ajuda la direcció a manejar la seva ment a través de 
l'entrenament i la disciplina. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1285  

 

Libros de PNL 

Blog amb ressenyes de nombrosos llibres sobre PNL. Inclou un rànquing dels 
llibres recomanats segons àrees d’interès.  

http://librosdepnl.com 

 

NLP Academy 

Consultora britànica especialitzada en formació en PNL. El web inclou recursos 
de lliure accés com un blog, articles, un butlletí periòdic i un fòrum de debat. 

http://www.nlpacademy.co.uk 
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