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Què és l’autoestima?

L’autoestima, és com ens 

percebem i com ens sentim 

amb nosaltres mateixos. 
Però com formem aquest 

autoconcepte? I com podem 

potenciar-lo en els nostres fills?



COMENCEM PER UNA PREGUNTA: Què van fer els nostres 

pares, que ens va servir per desenvolupar la nostra 

autoestima?

Com ens definim a nosaltres mateixos?



REFLEXIÓ: Quin impacte poden tenir 

aquests missatges que rebem de l’entorn?

Missatges explícits: "L'altre treu millors notes 

que tu", "ets el més llest de la classe", etc. 

Missatges implícits: Si un pare/mare només 

està pendent d'un dels seus fills en fer els 

deures, aquest percebrà que el veuen més 

incapaç perquè els pares li presten més ajuda 

que a l'altre.



L’autoestima és només necessària en la 

infància?

Tots sabem que l'autoestima en els adults és necessària per al bon
desenvolupament de la nostra personalitat. Durant els primers
anys de la nostra vida i sobretot en l'adolescència és quan més
vulnerables som i és aquí on s'ha de treballar amb més
intensitat.

Un nen necessita tenir una alta autoestima. Aquesta es construeix
a través d'un procés d’interiorització que es va modelant al llarg
del temps. El nen que no sent que és valorat pels seus pares,
pot desenvolupar por, angoixa, dolor, indecisió,
descoratjament, mandra, entre d’altres.

El millor entorn per començar a desenvolupar l’autoestima és
la FAMÍLIA.



EL PODER DE LES PARAULES I...L’entorn pot arribar 

a modular l’autoestima?
POSEM UN EXEMPLE PRÀCTIC!

Tenim a tres nens que són educats de manera diferent:

 Pere: els pares d'en Pere volen que el seu fill s'espavili i aprengui a fer les coses bé, que 

millori i sigui un adult de profit. Així que li destaquen sovint les coses que fa malament 

perquè s'adoni i les millori, el comparen amb altres nens que treuen millors notes que 

ell o són més obedients i de vegades li diuen que sembla ximple i maldestre per 

motivar-lo a millorar.

 Jesús: els pares de Jesús pensen que el seu fill és el millor del món i l'hi recorden 

constantment. Quan fa les coses bé ho celebren i quan es comporta malament o 

s'equivoca en alguna cosa no ho diuen perquè no volen que se senti malament, els sap 

greu i no volen veure'l patir.

 Joan: els pares d'en Joan li somriuen i feliciten quan fa bé les coses però quan 

s'equivoca en alguna cosa li rectifiquen i li ensenyen com es fa perquè millori i 

aprengui.



QUIN AUTOCONCEPTE TINDRÀ CADA UN 

DELS NENS ARA I EN L’EDAT ADULTA?

L’estil educatiu tindrà diferents conseqüències:

 Pere: probablement serà un adolescent o adult amb una baixa autoestima, no

confiarà en fer bé les coses, es compararà amb els altres i com li van ensenyar a

casa, veurà en ell tot allò que fa malament i els defectes que té; però les seves

qualitats no les veurà.

 Jesús: probablement tindrà una autoestima massa alta, podent arribar a ser un

adult narcisista que cregui que és millor que els altres, tenint una baixa

tolerància a la frustració, incapaç de reconèixer errors i per tant sent incapaç de

demanar perdó, afectant així a les seves relacions personals.

 Joan: tal com li van ensenyar, veurà les qualitats que té i intentarà millorar allò

que no se li dóna bé. Probablement tindrà una bona autoestima en general.

http://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/consells-ensenyar-teu-fill-tolerar-frustracio


Perill profecia autocomplerta o paper que ens 

han adjudicat. Què és això?

 En Pere, percebent-se a si mateix com a maldestre (com li diuen els seus pares), a classe
d'educació física intentarà escaquejar-se i no fer els exercicis o si els fa, no s'ho prendrà
gaire seriosament, perquè total, "si sóc maldestre no hi ha molt a fer ", amb la qual cosa,
en Pere no treballarà la seva motricitat i per tant no millorarà les habilitats motrius que li
permetin desenvolupar millor les activitats físiques, així que al final serà maldestre per a
l'esport i els altres també el veuran així i li retornaran aquesta imatge d'ell mateix, amb la
qual cosa ... és una roda que es retroalimenta.

 En Jesús, com és un noi que no falla mai i ho fa tot bé, per complir la seva profecia pot
escollir entre dues opcions: fer esport com si fos el millor i oferir un bon resultat o "passar"
de la classe d'educació física perquè "fan tonteries", "no li agrada" o "el professor és un
inútil" (d'aquesta forma és impossible fer-ho malament, perquè no ho fa).

 En canvi, en Joan, a qui l'esport se li dóna igual de bé (o de malament) que a en Pere, com
es percep a si mateix com una persona capaç d'aprendre i millorar si s'esforça (com li diuen
els seus pares), en educació física fa tots els exercicis, intenta fixar-se en com fer-los
millor i s'esforça per aprendre. En percebre's capaç de millorar i aconseguir objectius
també ajuda a estar més content amb un mateix.





Parem un moment: Sabeu com són els vostres fills?

Com els definiríeu?

Els accepteu tal i com són?



IMPORTANTÍSSIM!!!!

Accepta’l amb les seves qualitat i els seus defectes... Si no els acceptes ells 
tampoc s’acceptaran. Es impossible ser perfecte i han d’aprendre que això és 
impossible, en cas contrari seran infeliços buscant la perfecció.

No pretenguis que siguin com tu vulguis... Necessiten ser ells mateixos, trobar 
la seva pròpia identitat. Ells no han vingut a aquest món per complir les teves 
expectatives, sinó per fer la seva vida.

Afavoreix la socialització dels teus fills. D’aquesta manera aprendrà 
habilitats socials que repercutiran en la seva autoestima.

Confia amb els teus fills, això farà que ells aprenguin a confiar amb ells 
mateixos.



Com podem potenciar l’autoestima infantil?



1–Tenir-los en compte i dedicar-los el nostre temps de manera exclusiva.

Hem de tenir en compte el que el nen ens reclama i ens sol·licita. Si estem

passejant junts o fent una activitat de lleure, el que no podem fer és anar

mirant el mòbil, ja que el nen ens dedicarà mirades i moments que ens

estarem perdent.

2– Corregir els seus errors, però des de l’afecte i el respecte.

Sense crits i amb paciència, els infants són esponges i absorbeixen les coses

bones i dolentes. Feu-los entendre que apreneu junts i que l’intercanvi és

recíproc. Percebeu-lo capaç de millorar i superar-se, així ell mateix es

percebrà d’aquesta manera. Davant l’error ensenyeu-li quina és la manera

correcta.



3-Fomenta la seva autonomia donant-los responsabilitats.

Deixa’ls prendre les seves pròpies decisions pel que fa a les seves relacions i

hàbits diaris. Feu-los agafar responsabilitats segons la seva edat i no els sobre

protegiu. Animeu-los a poder cuinar amb vosaltres, a preparar-se l’esmorzar, a

recollir els plats, posar la taula, recollir la roba...



4-Reforçar positivament les conductes que realitzin correctament.

Mostrant-li allò que ha fet bé i sobretot fer-li saber, ja sigui amb paraules o amb 

premis. Aquests, sovint, juguen un paper molt important en l'educació dels petits ja 

que es converteixen en grans aliats per als pares, però cal tenir en compte que no es 

pot fer servir en excés aquest recurs ja que deixa de tenir efectivitat i així no 

transmetem els valors adequats als nostres fills. 

5-No establiu comparacions.

Una altra clau molt important, és que no els comparis, ni amb els seus germans, ni 

amb els seus amics. Ningú és millor ni pitjor que ningú. Simplement tots som 

diferents.



6– No l’etiquetis com a “patós”, “dolent”, “tonto”, etc.

Hem d'ajudar-lo a comprendre que dels errors també s'aprèn i que de cada error que 
pugui cometre ha de saber que els seus pares estan donant-li suport i que per a la 
pròxima vegada ja coneixerem que és el que no hem de fer. De res servirà culpabilizar-
lo, el millor serà animar-lo i ajudar-lo a que s'esforci un mica més la pròxima vegada. 

Per exemple, en comptes de dir-li que és un despistat o un desordenat li direm que no ens 
agrada veure la seva habitació desordenada, d'aquesta manera el que fem és subratllar que 
el que no ens agrada és l’habitació desordenada i no incentivem que pensi que ell és el 
desordenat.

7-Tampoc no ho facis com a “llest”, “bo” o “intel·ligent”.

El nen no entendrà amb què et fonamentes per dirigir-te a ell d’aquesta manera. En el seu 
cas, pots dir-li: que bé has fet els deures, que bé has recollit, m’encanta veure’t pintar. Es 
a dir, jutges el seu comportament, però no al nen.

8-Estableix uns límits clars i siguis conscient amb aquests.

Es a dir si li has dit, que després de recollir anireu al parc, el nen intentarà negociar. Però 
el que no pots fer si li has posat una condició raonable és no actuar amb conseqüència. La 
fermesa és molt important.




9-Valora l’esforç no els resultats.

No et centris en si ha tret un excel·lent o un aprovat. L’important és que el nen 

s’hagi esforçat i hagi estat constant. És importantíssim reforçar això.

10-No exageris els teus afalacs i siguis concret.

Es a dir, si ha fet bé una cosa, diga-li què ha fet bé perquè així ell ho podrà 

saber i tornar a repetir. Has recollit molt bé els cotxes i els ossets! Això és 

diferent que dir-li Ets molt ordenat.

És important que davant d’altres adults, comentis que el nen ho ha fet molt bé.



11-Valida les seves emocions.

Si el nen plora es probable que s’hagi fet mal. Dóna-li la importància que té. Evita 
dir-li: No passa res! Sí que passa, alguna cosa li ha fet mal i li hem de donar la 
importància que es mereix.

12-No el sobre protegeixis, fomentaràs la seva inseguretat i la seva dependència.

No facis guàrdia, ni el vigilis a cada moment, ja que generaràs nens bombolla. Els 
infants no es trenquen, necessiten una dinàmica que els generi oportunitats per 
desenvolupar-se de manera constant.

13- Reserva moments per cadascun dels infants que tinguis al voltant.

Intenta buscar un espai individual per a cadascun, el fet de ser importants i 
protagonistes durant uns minuts o unes hores és molt important per a ells. 



TRES tasques a fer a casa, per millorar 

l’autoestima dels nens:

 Apunta cada nit en una llibreta, 2-3 coses que t'han agradat d'ell durant 
aquest dia. Fes-ho en companyia del teu fill i deixa la llibreta a la seva 
tauleta de nit.

 La Caixa de Carícies: disposa d'una caixa/guardiola en el saló. Quan un 
membre de la família percebi alguna cosa que li ha agradat d'un altre 
membre, ho apuntarà en un post-it i ho introduirà a la caixa. Es destina un 
dia de la setmana (molts pares escullen el diumenge) per llegir els 
missatges en família.

 El Fill com a Professor: fomenta que hi hagi temes en els quals el teu fill 
pugui ensenyar-te coses. Per exemple: si està estudiant el Sistema Solar en 
el col·legi, declara't un total desconeixedor del tema i mostra curiositat i 
agraïment cap a les seves explicacions.



PREGUNTES I REFLEXIONS



MOLTES GRÀCIES!!!!




