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 1- INTRODUCCIÓ 

 

He pres la decisió de fer el treball de recerca sobre “L’autoestima en l’adolescència” perquè 

aquesta és una època de la vida complexa on l’autoestima hi juga un paper molt important. 

L’adolescència és el trànsit de la infància a l’edat adulta. Durant aquest procés els joves es 

van deslligant de la dependència dels adults, i poc a poc, van adquirint una major 

autonomia; han de fer front a situacions noves, han de créixer i arribar a fer-se adults amb 

pensaments i opinions pròpies, per aconseguir-ho, els joves han de tenir un sentiment 

d’acceptació i estima cap a ells mateixos, és a dir, han de tenir un bon nivell d’autoestima. 

El treball estarà estructurat amb els següents apartats: 

- Marc Teòric : Primer mostraré les diferents teories sobre Psicologia Evolutiva que 

han aparegut al llarg de la història. Després faré una breu exposició de les etapes 

evolutives plantejades pel Psicoanalista E.Erikson, i a continuació em centraré en les 

característiques evolutives de l’adolescència. Continuaré amb el marc teòric fent 

una exposició de les diferents definicions i conceptes que hi ha en l’actualitat sobre 

l’autoestima,  seguidament,  analitzaré com es treballa avui en dia l’autoestima dins 

el sistema escolar. 

- Plantejament de la hipòtesi i de l’objectiu del treball. 

-  Desenvolupament de la investigació i conclusions: En aquesta part presentaré 

l’enquesta que he elaborat per valorar el grau d’autoestima dels adolescents, a 

continuació faré la  descripció de la mostra i explicaré el procés de buidat i unificació 

de ítems que he seguit per poder fer les diferents gràfiques, comentaris i 

conclusions. 

- Propostes de treball per millorar l’autoestima dels adolescents: Presentaré activitats 

per treballar en els diferents nivells educatius (educació infantil, primària i 

secundària) 
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2- MARC TEÒRIC 

 

A - ORIENTACIONS TEÒRIQUES DE LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA 

 

La Psicologia Evolutiva estudia els canvis psicològics que succeeixen al llarg de la vida. 

Aquests canvis es relacionen amb els processos de desenvolupament de les persones amb 

els seus processos de creixement i amb les seves experiències vitals. 

No existeix una única teoria sobre el desenvolupament humà, al llarg de la història han 

sorgit diverses teories que s’han ocupat d’aquestes qüestions evolutives: 

- Models mecanicistes:  J.Loke ( 1636-1704) i D. Hume ( 1711-1776) es situen en la 

tradició de l’empirisme. L’important no és el que hi ha dins de l’organisme si no el 

que li arriba des de fora. La història psicològica d’una persona és la història dels seus 

aprenentatges. 

- Models organicistes:  Freud-Piaget posen l’èmfasi en els processos interns per 

damunt dels estímuls externs. Existeix una “ necessitat evolutiva” que fa que el 

desenvolupament passi per uns determinats estadis que constitueixen autèntics 

universals evolutius de la nostra espècie.  

- Model del cicle vital:  Baltes (1979) aquest model defensa que els processos de 

canvi psicològic són un fet en qualsevol moment del cicle vital humà, des del 

naixement fins a la mort. Aquest model ressalta la influència que sobre el 

desenvolupament psicològic té la cultura i la generació a la que es pertany. 

 

La Psicologia Evolutiva actual presenta una situació més complexa i fa referència a 

una gran diversitat d’enfocs i perspectives:  

- La perspectiva etològica: López (1983) Remarca la connexió del desenvolupament 

de l’espècie amb el desenvolupament de l’individu. 

- La perspectiva ecològica: Bronfenbrenner (1979) Defensa la investigació evolutiva 

de tall naturalista. Existeixen moltes influències que recauen sobre el nen i 
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l’adolescent al llarg del seu desenvolupament (persones, ambients, experiències 

viscudes,...) 

- La perspectiva  cognitiva – evolutiva  i del processament de la informació: Rodrigo 

(1983) La Psicologia Evolutiva s’ha iniciat en l’estudi de la percepció, l’atenció, la 

memòria, el raonament i la resolució de problemes gràcies a la perspectiva del 

processament de la informació i en l’estudi del desenvolupament moral, el 

coneixement d’un mateix, dels demés i de la societat gràcies a la perspectiva 

cognitiva -evolutiva. 

- La perspectiva històrico- cultural: Vygotsky (1978) i Wertsch (1985) Defensen que el 

desenvolupament psicològic del nen està constituït a través de les interaccions amb 

els adults i altres nens més desenvolupats. La construcció del psiquisme va del que 

és social al que és individual i del que és interpersonal al que és intrapersonal. 

 

Moltes d’aquestes orientacions teòriques són compatibles entre elles. Així doncs podem dir 

que la Psicologia Evolutiva contemporània es caracteritza per  un pluralisme conceptual en 

el que coincideixen punts de vista compatibles que enriqueixen les aportacions d’unes i 

d’altres, ens porta a uns plantejaments que s’han de seguir desenvolupant i ampliant en el 

futur. 

B - ETAPES EVOLUTIVES SEGONS ERIKSON 

En l’actualitat acceptem que el comportament i el desenvolupament està influenciat i 

determinat  tant per aspectes genètics com per aspectes ambientals, això permet a la 

Psicologia Evolutiva descriure els processos evolutius en termes d’estadis o etapes. 

El psicoanalista Erik Erikson (1902- 1994) planteja una sèrie de tasques implícites en el 

desenvolupament de l’ésser humà que venen imposades per la societat i la cultura i que 

ens porten a diferenciar vuit etapes en la vida d’una persona: 

1.- Etapa incorporativa (fase oral) Va des del naixement fins als 2 anys d'edat. En 

néixer, el nen passa a dependre absolutament del seu medi ambient. Si la mare i la 

família proporcionen una cura contínua i  adequada a les necessitats del nen, es 

generarà en ell una sensació de confiança, que es traduirà en un sentit d'esperança 



L’autoestima en l’adolescència  Míriam Punzano Betriu 

5 
 

i optimisme davant la vida. Per contra, si la cura primerenca és variable, 

impredictible i caòtica, es generarà una sensació de desconfiança en el nen. 

 

2. Etapa infantesa primerenca (fase muscular anal): Va des d'un any fins als tres 

anys, aquí es fixa la noció d'autonomia del nen . A mesura que el nen sigui capaç de 

controlar esfínters,  moure’s, vocalitzar, desenvoluparà una sensació d’autonomia. 

Si hi ha sensació de molt control, de ser avergonyit davant dels primers fracassos, 

poden sorgir sentiments de vergonya, dubte, inseguretat. Els resultants d'un 

desenllaç positiu d'aquesta etapa, és la sensació de tenir una voluntat pròpia. 

 

3. Etapa locomotora genital (preescolar) Va des dels tres anys als sis anys. El nen 

s'adona més agudament del seu medi extern. Pren la iniciativa per establir relacions 

més properes amb el progenitor del sexe oposat. En aquesta etapa hi ha major 

preocupació pels genitals, pels pares del sexe oposat, i en general una major noció 

de les diferències entre els sexes. La identificació amb el pare del mateix sexe és 

cabdal en aquesta etapa. 

 

4. Etapa de latència (escolar): Va des dels sis anys als dotze anys, el nen mostra la 

seva capacitat de desenvolupar  la interacció educacional. També es desenvolupa la 

capacitat d'interactuar socialment, per primera vegada fora de la família. Quan  la 

interacció educacional i social es desenvolupa correctament  s'aconsegueix un sentit 

de ser competent, si això no es dóna, apareix un sentit d'inferioritat. Molts 

problemes de rendiment escolar, de fòbies i aïllament social primerencs, són 

característics d'aquesta etapa. El nom de latència donat a aquesta etapa, es refereix 

a la suspensió de cerca de vincles heterosexuals freqüent en aquesta edat. 

 

5. - Etapa d'Adolescència: S'estén des dels dotze anys als vint anys. Com tasca 

central del desenvolupament adolescent hi ha el concepte de consolidació de la 

identitat. Els canvis físics i psicològics de la pubertat, fan entrar en un període 

d'augment del conflicte psicològic intern, la conseqüència serà un sentit de 

continuïtat i estabilitat d'un mateix al llarg del temps. Quan això no s'assoleix, 
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Erikson parla de la síndrome de difusió de la identitat. El fixar els propis gustos, 

interessos, valors i principis és la manera de créixer. El jove delimita el seu si mateix 

del dels seus pares i família. 

 

6.  Etapa adult jove: Va des dels vint anys als quaranta anys on  l'adult entra a 

formar part de la societat, té un treball , forma una família,... . Aquesta etapa 

requereix un sentit de solidaritat i d'identitat compartida en parella. El contrari 

produeix aïllament personal. Aquest sentit també s'aplica en el  treball, on la 

persona ha de demostrar la seva capacitat de lliurament estable a una tasca 

determinada. 

 

7. Etapa adult mitjà o madur: Va des dels quaranta anys als seixanta anys. 

L'important d'aquesta etapa és la capacitat de cuidar i facilitar el desenvolupament 

de les generacions més joves. Els adults d'aquesta edat participen d'aquesta tasca 

sent pares, professors, guies. L'adult que no pot ser generatiu, sent una sensació 

d'estancament, i viu en forma egocèntrica i sense propulsió cap al futur.  

 

8. Etapa adult tardà (adult major): Des dels seixanta anys en endavant. A mesura 

que l'adult completa el cicle d'haver viscut ell, i assegurat que visqui la generació 

següent, s'arriba al tema final del cicle vital: la integritat reposa en l'acceptació de la 

successió de les generacions i de la finitud de la vida natural .  

 

Les característiques i tasques de cadascuna de les etapes descrites per Erikson 

constitueixen fases en constant moviment, un individu sempre està en el procés de 

desenvolupar la seva personalitat. 

Després de veure breument les vuit etapes en què Erikson distribueix el cicle vital d’una 

persona faré esment de les característiques més concretes de l’ adolescència, ja que és l’ 

etapa sobre la que es centra el meu treball. 
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C - L’ADOLESCÈNCIA 

 PROCÉS EVOLUTIU DE L'ADOLESCÈNCIA 

 

L’adolescència és un procés evolutiu, de canvis,  de transició entre la infància i l'edat adulta. 

Sol iniciar-se en la pubertat 11-12 anys i acaba cap als 20-21 anys. 

En aquesta etapa es produeixen canvis en el desenvolupament físic, en el desenvolupament 

cognitiu-intel·lectual, afectiu i social. 

L'adolescent es mou entre el nen depenent, sense responsabilitat total i el jove que intenta 

diferenciar-se, buscar la seva pròpia identitat, aconseguir autonomia i prendre les seves 

pròpies decisions. L'adolescent és un explorador del seu propi món intern i del món social 

amb capacitat d'observar, pensar, decidir, planificar, dubtar, perdre's, però alhora 

d'orientar-se i adaptar-se a la societat.  L'adolescència és un temps d'oscil·lacions, dubtes, 

desequilibris, d'exaltació emocional,d'adaptacions, possibilitats, potencialitats, límits, però 

sobretot de reptes. És un temps d'imitació, d’entrenament, d’escalfament i de recerca. És 

un procés necessari, vital, amb característiques generals però singular i únic en cada 

subjecte, que es produeix en un context múltiple i sota la influència dels diferents espais 

tan formals (família, escola...) com informals (el carrer, els mitjans de comunicació...).    

 

CARACTERÍSTIQUES: 

 

- Canvis en el desenvolupament biofisiològic, aparició dels caràcters sexuals primaris i 

secundaris 

- Exaltació dels sentiments amorosos. Enamorament apassionat(amor- desamor) 

- Intents d’acceptació de la seva pròpia imatge corporal 

- Recerca de si mateix i de la identitat. En aquest procés es posen en joc tots els 

factors, individuals, personals, socials, culturals i contextuals que influeixen en la 

individuació i socialització de la persona 

- Reflexió i comprensió de la consciència de si mateix i de l'altre. Pot posar-se en el 

lloc de l'altre. Desenvolupament de la confiança en si mateix,autoconfiança. 
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- Adquisició d'una perspectiva social, basada en el desenvolupament moral i ètic, que 

l’ajuda en l'acceptació d'uns valors, comprensió de les normes i dels diferents 

papers socials 

- Actitud social reivindicativa amb tendències asocials de diversa intensitat. Esperit 

hipercrític   

- Contradiccions successives en totes les manifestacions de la conducta. 

- Necessiten parlar, el pensament, el llenguatge és una preparació per a organitzar-

se, planificar, decidir; necessita comunicar-se, dialogar. 

- Tendència de grup. El grup serveix de reforçament dels aspectes canviants del jo. En 

el grup es fan projeccions, identificacions, delegacions de responsabilitats... 

- Un món interior viu i transformable.  Adopció de diferents rols. 

- Clima emocional i afectiu intens. Extrema sensibilitat en la influència dels 

esdeveniments que li succeeixen. Sentiments intensos i contradictoris. Constants 

fluctuacions de l’ humor i de l'estat d'ànim. Passen de la passió a la indiferència o 

passivitat, de la introversió a la extraversió, de l'amor a l'odi... 

- Dramatisme, amplificació dels problemes, provocació 

- Oposició a l'adult. Necessitat de negar i oposar-se per a reafirmar-se i diferenciar-se 

de l'adult, arribant al joc de la transgressió 

- Crisi ideològica. L'adolescent vol buscar, dubtar, criticar i crear la seva pròpia 

ideologia. Però alhora són esponges, vulnerables,amb facilitat de contagi i poden 

ser absorbits per grups,sectes... 

- Dificultats a l'hora de decidir. No hi ha una falta de capacitat sinó una dificultat per a 

renunciar. 

- Conquestes en el desenvolupament cognitiu- intel·lectual. S’accedeix al pensament 

abstracte, deductiu i hipotètic, al coneixement objectiu, reflexiu, on es barreja 

realitat i emocions. 
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D - DEFINICIONS I CONCEPTES SOBRE  L’AUTOESTIMA 

                                 

 “ A partir de la nostra autoestima creem el nostre destí” 

                                                                                                              Kathleen Cullen 

Definicions d’autoestima: 

Pope(1988)– “ L’autoestima és l’avaluació que cadascú fa del concepte que té d’ell mateix.  

L’autoconcepte és la percepció d’un mateix, la visió que cadascú té de les pròpies habilitats, 

característiques i qualitats.” 

Pope assenyala cinc àrees en les quals els infants tendeixen a valorar-se: 

- Autoestima global (percepcions, sentiments,...) 

- Imatge acadèmica (els assoliments a l’escola) 

- Corporal (la imatge, habilitats i destreses físiques) 

- Familiar (com se sent valorat per la família) 

- Social (manera com s’avalua respecte als altres) 

Pope parla d’autoestima i d’autoconcepte. L’autoconcepte és una part important de 

l’autoestima, es retroalimenten un a l’altre. L’autoconcepte és el concepte que tenim de 

nosaltres mateixos i que anem formant al llarg de la nostra vida. A partir d’aquest 

autoconcepte construïm la nostra autoestima que és com ens sentim amb nosaltres 

mateixos. 

Goleman(1998)– “ Defineix l’autoestima com el mapa intern de les pròpies preferències, 

capacitats i deficiències.”  

Maslow (1908)- va desenvolupar dins la seva teoria de la Motivació una jerarquia de les 

necessitats que els homes busquen satisfer i les va representar en forma de Piràmide:    
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Les necessitats del nivell més alt són les Necessitats del Ser, Necessitats d’Autoestima . 

Aquesta és la necessitat instintiva d’un ésser humà de fer el màxim que poden donar de si 

les seves habilitats úniques. Hem de tenir present que les altres necessitats poden arribar a 

estar completament satisfetes  en canvi aquesta necessitat és una força contínua.   

Per Maslow l’autoestima és “ la percepció avaluativa d’un mateix.” 

Nathaniel Branden – “ Afirma que l’autoestima és una necessitat humana fonamental ja 

que és la confiança en la nostra capacitat de pensar i en la nostra capacitat d’enfrontar-nos 

en els reptes bàsics de la vida. Arribar a tenir una autoestima sana amb el pas del temps és 

un guany que no té preu.” 

Míriam Punzano- “L’autoestima consisteix en estimar-se a un mateix i als altres. Significa 

saber que ets important, valuós, que tens capacitat , valentia, tendresa i afirmar-ho amb 

decisió. També implica una gran dosi de respecte cap a  tu mateix i envers els altres.” 

 

L’autoestima és el resultat de l’autoavaluació (positiva, negativa, canviant), de l’avaluació 

que els altres fan de nosaltres i de les nostres creences identificades amb determinats 

valors com el treball, la condició social, el poder econòmic, els estudis,...  

Les creences són una valoració totalment subjectiva que un fa d’ell mateix. Tenim creences 

limitants o negatives i creences no limitants o positives. Aquestes creences negatives sobre 

nosaltres no les hem de deixar solidificar mai, cal bandejar-les de la nostra vida. 
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L’essència de l’autoestima rau en confiar en la pròpia ment i saber que som mereixedors de 

la felicitat. 

En la configuració de l’autoestima hi influeixen diversos factors. Aquests són l’atenció a la 

infància, els vincles afectius en l’adolescència, les exigències i expectatives del nostre 

entorn i els factors emocionals. 

Existeixen diverses maneres d’exercitar l’autoestima com agradant-nos i estimant-nos, 

valorant-nos, reconeixent-nos i acceptant-nos, no avergonyint-nos mai de nosaltres 

mateixos, dipositant confiança en les pròpies possibilitats i qualitats, coneixent els nostres 

punts febles per poder-nos fer una avaluació realista i sobretot sentint que dominem la 

nostra vida. 

Però també existeixen obstacles que dificulten aconseguir una bona autoestima com el 

perfeccionisme,  la recerca del tot o del res, la impulsivitat, l’autocrítica negativa, i el fet de 

tenir unes expectatives molt elevades. 

Per poder saber quin grau d’autoestima tenim existeixen una sèrie d’ indicadors,  uns són 

indicadors del nivell baix i els altres del nivell alt.  

Els indicadors de nivell baix d’autoestima serien ser massa crític amb un mateix,  tenir una 

actitud perfeccionista, tenir por a equivocar-se, mostrar inseguretat a l’hora de prendre 

decisions, sentir la necessitat d’agradar als altres, mostrar-se sensible a la crítica, tenir la 

necessitat de cridar l’atenció i comportar-se  amb un estil comunicatiu, agressiu o passiu. 

Els indicadors d’un nivell adequat d’autoestima serien tenir sentit de l’ humor, poder riure’s 

d’un mateix, mostrar una bona capacitat de compromís, considerar l’error com a font 

bàsica d’aprenentatge, tenir una actitud positiva davant els reptes, tenir control personal i 

confiança en els altres, comportar-se amb un estil comunicatiu assertiu i tenir facilitat per 

donar un cop de mà als altres quan el necessiten. 

També existeixen aspectes facilitadors que ens ajuden a tenir l’autoestima equilibrada, 

aquests aspectes són: plantejar-nos sempre objectius realistes i poder gaudir del procés, 

recompensar-nos, cuidar-nos i mimar-nos, saber acceptar les crítiques constructives dels 

altres, tenir cura del llenguatge que emprem, ser flexible i obert pel que fa a diferents punts 

de vista, aprendre a gestionar el temps de forma satisfactòria i no pretendre recompenses 

dels altres. 
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Hi ha recursos que ens ajuden a organitzar una vida sana i equilibrada, aquests recursos són 

les habilitats de vida que ens ajuden a experimentar satisfacció o benestar subjectiu en les 

coses que fem diàriament a casa, amb la família, en el temps de lleure o en les activitats 

socials. 

Les persones que se senten bé tenen unes qualitats, habilitats i actituds determinades, són 

persones autònomes, creatives, afectuoses, decidides, flexibles, sociables, optimistes, 

controladores i treballadores. 

Sempre tendim a sentir-nos molt  més còmodes amb persones que tinguin un nivell 

d’autoestima semblant al nostre i quant més sòlida sigui la nostra autoestima més ben 

preparats estem per tal de fer front als problemes que es facin presents en les nostres vides 

privades i en les nostres professions i estudis. 

Podem treballar per millorar la nostra autoestima i gaudir de més pau interior i benestar 

emocional.  

E - L’AUTOESTIMA DINS EL SISTEMA ESCOLAR 

En aquest apartat veurem com es planteja el tema de l’autoestima dins el currículum de les 

diferents etapes educatives i com la treballen particularment tres professionals en el seu 

dia a dia. 

1- L’autoestima  dins els currículum 

 

1.1 Educació infantil 

 La finalitat de l'educació infantil és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social 

i intel·lectual de nenes i nens. 

Segons l'article 9.4 de la LOGSE, els continguts s'organitzen en àrees pròpies de 

l'experiència i desenvolupament de l’Infant. Tot i que l'etapa és globalitzada, les àrees 

curriculars es divideixen en tres grans blocs. Un d’aquest blocs és La Descoberta d'un 

mateix. Aquesta àrea pretén descobrir, conèixer i comprendre la pròpia identitat, com a 

individu i com a membre d'un grup. El concepte que té una persona de si mateix, tot és 

fruit de diversos factors com ara l’ auto imatge, l'autoestima, la confiança en si mateix,.... 

Aquests es van creant a través del coneixement del propi cos i el dels altres, de la relació 

http://ca.wikipedia.org/wiki/LOGSE
http://ca.wikipedia.org/wiki/Coneixement
http://ca.wikipedia.org/wiki/Autoestima
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amb totes aquelles persones que l'envolten (família, mestres, companys, veïns...). Essent 

tan importants els adults com les persones que es troben al seu mateix nivell. Tot això 

afavorirà el seu creixement personal, l'autonomia i l'autoconcepte. 

1.2 Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria 

El Decret 142/2007, de 26 de juny, estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

primària i el Decret 143/2007 també de 26 de juny estableix l’ordenació dels ensenyaments 

de l’educació secundària obligatòria , ambdós decrets diuen que la finalitat de l’educació és 

aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en 

què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin 

persones capaces d'intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa, i en el 

continu canvi, que els ha tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, 

habilitats i actituds (el saber, saber fer, saber ser i saber estar) necessaris, els nois i les noies 

han d'aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per assolir la 

realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades 

socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera 

satisfactòria i ser capaços d'adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un 

aprenentatge permanent al llarg de la vida.      

Dins el currículum de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria trobem vuit 

competències bàsiques entre les quals hi ha la competència personal i la competència 

d’autonomia i iniciativa personal que ens parlen sobre l’autoestima. 

La competència personal està vinculada al desenvolupament i a l'afirmació de la identitat 

personal i es tradueix en afirmar els seus propis valors i autonomia, però també en actituds 

d'obertura, flexibilitat i de compromís vers les altres persones. Aquest aprenentatge 

implica, d'una banda, fer-se com cadascú desitja i, de l'altra, usar la pròpia manera de ser 

per a desenvolupar-se en les situacions que l'àmbit escolar i la pròpia vida li plantegen. 

Implica, així mateix, el desenvolupament de les competències emocionals, adreçades a un 

mateix (com per exemple, el coneixement de les pròpies emocions i les d’atri, la regulació 

emocional i l'autoestima) i adreçades a les altres persones (l'empatia, l'assertivitat, 
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l'escolta, el diàleg, l'animació de grups, la presa de decisions i la resolució de conflictes, 

entre d'altres). 

L'estructuració de la identitat és un procés que comença prenent consciència del lloc que 

ocupa en el seu àmbit familiar i integrant els valors del seu entorn més proper. En arribar a 

l'escola, cal que el nois i les noies, tot reconeixent les seves eleccions, les seves opinions i 

els seus propis valors, acceptin la diferència i s'obrin a la diversitat. Cal treballar 

l’autoconeixement, la construcció i acceptació de la pròpia identitat, la regulació de les 

emocions, l'autoexigència, el pensament crític, i el desenvolupament d'hàbits responsables. 

La competència d'autonomia i iniciativa personal  es refereix a l'adquisició de la consciència 

i aplicació d'un conjunt de valors i actituds personals relacionades, com la responsabilitat, la 

perseverança, el coneixement de si mateix i l'autoestima, la creativitat, l'autocrítica, el 

control emocional, la capacitat d'elegir, de calcular riscos i d'afrontar els problemes, així 

com la capacitat de demorar la necessitat de satisfacció immediata, d'aprendre de les 

errades i d'assumir riscos. 

2- Com es treballa l’autoestima en els centres escolars? 

2.1 Qüestionari  

Per conèixer com es treballa l’autoestima en el dia a dia en els diferents nivells educatius he 

passat un qüestionari a tres professionals de l’educació (una mestra d’educació infantil, una 

altra de primària i una tercera d’ESO): 

Com es treballa l’autoestima a l’escola? 

 

1)Disposeu de projecte d’Educació Emocional al vostre centre per treballar l’autoestima? 

2)Teniu inclòs al vostre pla de formació de centre algun curs o seminari d’Educació 

Emocional? 

3)Treballeu activitats per millorar l’autoestima del vostre alumnat dins d’alguna matèria 

determinada? 
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4)En  cas afirmatiu,  Quines activitats porteu a terme? 

5)Com avalueu aquestes activitats? 

6)Teniu programació d’aquestes activitats? 

7)Considereu cabdal potenciar l’autoestima a l’escola per millorar el creixement educatiu i 

personal de l’alumnat? 

 

3- Conclusió 

 

En l’educació infantil es tracta el tema de l’autoestima dins el bloc La Descoberta d’un 

mateix que és una de les àrees en que es divideix el currículum d’aquesta etapa; en 

educació primària i educació secundària treballa l’autoestima en dues de les vuit 

competències bàsiques que conformen el seu currículum: la competència personal i la 

competència d’autonomia i iniciativa personal. 

Tot i que,  normativament s’inclou el treball de l’autoestima dins el currículum  de les 

diferents etapes,  a la pràctica és cada escola i cada professional qui ho treballa d’una 

manera determinada. 

Veiem que cap dels tres centres on hem passat el qüestionari té un projecte d’Educació 

Emocional per treballar l’autoestima, tot i que, fan activitats per millorar l’autoestima dels 

seus alumnes sempre que es doni la necessitat, no són activitats planificades ni segueixen 

cap programació. Ara bé, totes les enquestades consideren que és importantíssim 

potenciar l’autoestima a l’escola  per millorar el creixement educatiu i personal de 

l’alumnat. 
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3- PLANTEJAMENT DE LA HIPÒTESI I OBJECTIU 

DEL  TREBALL 

HIPÒTESI: “Si l'adolescència és una etapa caracteritzada pels canvis en l'àmbit físic, 

psíquic i social, aleshores l'autoestima també experimenta oscil·lacions i canvis” 

 

L’objectiu del treball és veure com varia el grau d’autoestima dels adolescents segons el 

sexe, les edats i els entorns on es troben per poder plantejar activitats que desenvolupin 

valors, actituds i comportaments que els ajudin a millorar-la i puguin superar amb èxit les 

situacions complicades de la vida. 

 

4- DESENVOLUPAMENT DE LA INVESTIGACIÓ I 

CONCLUSIONS 

A - DESCRIPCIÓ DE L’ENQUESTA 

Per realitzar la investigació he elaborat una enquesta de quaranta ítems per poder valorar 

el grau d’autoestima dels adolescents. Gairebé tots els ítems valoren el grau d’autoestima 

positiva excepte els sis últims que valoren l’autoestima negativa. En l’enquesta també hi ha 

preguntes d’autoimatge perquè la imatge que tenim de nosaltres mateixos manté una 

estreta relació amb la nostra autoestima.  

Els enquestats han de donar una puntuació entre 1 i 4 a cadascuna de les situacions 

exposades tant en l’entorn educatiu com fora. Aquestes puntuacions corresponen a : 1- 

gens / 2- poc / 3- bastant / 4- molt. 

En el full, els enquestats han d’anotar l’edat, el sexe, la localitat on viuen i si estudien o 

treballen però quan he fet el buidat de les enquestes només he tingut en compte les 

variables edat i sexe, he considerat que la variable localitat no es significativa pel meu 

estudi i la variable estudiar o treballar tampoc perquè tots els enquestats són joves que 

estudien. 
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B - MODEL D’ENQUESTA 

Edat:                         Localitat: 

Sexe:                        Estudia/ treballa/ estudia i treballa:  

 

A continuació et presento una enquesta per poder elaborar el meu treball de recerca que 

tracta sobre l’autoestima. Has de valorar com et sents dins del teu entorn no acadèmic 

(família, amics...) i dins del teu entorn acadèmic pel que fa a cadascuna de les situacions 

exposades.   

 QUIN GRAU D'AUTOESTIMA TINC?  

Puntua cadascuna de les situacions i/o opinions de l'1 al 4:  

1 = Gens     2 = Poc      3= Bastant     4 = Molt 

 
SITUACIÓ  

Estudis 

acadèmics  

Entorn no 

acadèmic 

1  Sento que tinc èxit en la meva ocupació actual.     

 
2 

Em sento satisfet amb la meva ocupació o amb les coses que he 
fet  treballant/estudiant.  

  

3  
Considero que sóc  una  persona que assumeixo els riscs quan 
convé.   

  

4  Sento que és important continuar la meva educació.     

5  Busco conscientment l'aspecte bo en els altres.    

6  Puc fer quasi tot el que em proposo.     

7  Em sento còmode en situacions socials noves.     

8  Reconec i agraeixo els compliments dels altres.     

9  Em sento còmode al parlar  davant d'altres persones.    

10  Gaudeixo explicant els meus èxits als altres.    

11  Sóc una persona optimista.    

12  Sóc una persona que m'agrada fixar i aconseguir metes.     

13  Em sento còmode en prendre la major  part  de les decisions.     
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14  Estic en bona condició física.     

15  Em respecten els demés per ser qui sóc.     

16  Projecto una autoimatge positiva.    

17  M'agrada escoltar i entendre a les persones.     

18  M'agrada ser responsable de projectes i d'altres persones.     

19  Gaudeixo amb les discussions de controvèrsia.    

20  Considero que els obstacles són  un repte.     

21  Puc demanar ajuda sense sentir-me  culpable.     

22  Puc riure dels meus errors.     

23  Sóc responsable dels meus pensaments i accions.     

24  Sóc directe  en donar  veu als meus sentiments.     

25  Porto una vida equilibrada.     

26  Sóc una persona entusiasta.    

27  Utilitzo contacte  visual directe al parlar amb els altres.    

28  M'agrado genuïnament per  ser qui sóc.     

29  Faig exercici físic  diàriament.     

30  
Considero que és important la meva manera de vestir i 
d'arreglar-me.  

  

31 Em costa prendre decisions per por a equivocar-se.   

32 Quan he pres una  decisió em costa fer-me enrere.   

33 Necessito que sovint els demés  valorin el que faig.   

34 Em costa “ dir no” per  por a quedar  malament.   

35 Quan alguna  cosa em surt malament ho veig tot negatiu.   

36 Sóc exigent i perfeccionista  amb les meves accions.   

37 
Sóc exigent i perfeccionista  amb les accions dels altres cap a 
mi. 

  

38 Em costa acceptar  les crítiques negatives.   

39 Em sento insatisfet/a em molts aspectes.   

40 
Em costa defensar el meu punt de vista si es contradiu amb el 
dels altres. 
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C- DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA I PROCÉS DE BUIDAT 

He passat l’enquesta a joves d’edats compreses entre setze i vint-i-un anys. Són alumnes 

que estudien quart d’ESO a l’INS Aubenç d’Oliana, primer i segon de batxillerat a l’INS 

Francesc Ribalta de Solsona i joves d’Oliana i Solsona que segueixen estudis universitaris i 

CFGS a Barcelona. 

De cada franja d’edat he passat l’enquesta a deu nois i a deu noies fent un total de cent vint 

. 

Quan he fet el buidat de totes les enquestes he observat que l’opció gens no surt mai i que 

entre la valoració bastant i molt gairebé totes donen la valoració bastant, per aquest motiu 

he ajuntat les valoracions donades a gens – poc i a bastant – molt, així doncs, de cada ítem 

la puntuació que obtindrem serà el % d’autoestima alt i el % d’autoestima baix.  

 

D- UNIFICACIÓ DELS ÍTEMS 

Per fer una anàlisi més concreta dels resultats he reduït els quaranta ítems de l’enquesta en 

tan sols onze. Els he unificat  tenint en compte les cinc àrees d’autoestima que proposa 

Pope: 

Autoestima global (percepcions, sentiments,...) 

1- M’agrada fixar i aconseguir metes, assumeixo els riscs quan convé, sóc responsable, 

exigent , perfeccionista i quan prenc decisions em costa fer-me enrere. 

2- Sóc optimista, entusiasta i ric dels meus errors. 

3- Em costa dir No, necessito que els altres valorin el que faig, em costa defensar el 

meu punt de vista si es contradiu amb el dels demés i no accepto les crítiques 

negatives. 

 

 Imatge acadèmica (els assoliments a l’escola) 

4- Sento que tinc èxit, em sento satisfet en la meva ocupació actual i faig quasi tot el 

que em proposo. 
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5- M’agrada ser responsable de projectes i d’altres persones, gaudeixo amb 

discussions de controvèrsia i considero els obstacles com un repte. 

Corporal (la imatge, habilitats i destreses físiques)  

6- Projecto una autoimatge positiva, els altres em respecten per ser qui sóc, considero 

importants la meva manera de vestir i d’arreglar-me i em valoro per ser qui sóc. 

7- Estic en bona condició física, faig exercici físic diari i porto una vida equilibrada 

Familiar  

8- M’agrada escoltar i entendre a les persones (tinc empatia) i busco l’aspecte bo 

d’aquestes. 

Social (manera com s’avalua respecte als altres) 

9- Em sento còmode en situacions socials noves, en parlar en públic i explicant els 

meus èxits als altres. 

10- Demano ajuda sense sentir-me culpable, dono veu als meus sentiments i utilitzo el 

contacte visual directe en parlar amb els altres. 

11- Agraeixo i reconec els compliments dels altres. 

 Primer he fet el buidat de tots els ítems, després he sumat els resultats dels ítems unificats 

i finalment he fet els percentatges corresponents per acabar confeccionant les vint-i-dues 

gràfiques, onze corresponents a l’entorn acadèmic i onze a l’entorn no acadèmic. 
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E - RESULTATS DEL BUIDAT I COMENTARIS 

1- M’agrada fixar i aconseguir metes, assumeixo els risc quan convé, sóc responsable, 

exigent, perfeccionista i quan prenc decisions em costa fer-me enrere    

                                                             ENTORN ACADÈMIC 

 

                                                             ENTORN NO ACADÈMIC 

 

 

Comentari 

Aquest ítem té uns valors molt semblants en els dos entorns.  Als setze anys  entre el 90 i 

98% dels enquestats donen una valoració alta a aquest ítem, als disset anys va baixant fins 

arribar als divuit anys on sols entre un 77% i 85%  donen una valoració alta, a partir 

d’aquesta edat el % va augmentant fins als 21 anys que ja es torna a arribar al voltant del 

90% de valoracions altes. Hem de ressaltar que en els dos entorns les noies mostren una 

puntuació més elevada que els nois. Aquesta situació es dóna en pocs ítems ja que en 

gairebé tots els altres els nois donen puntuacions superiors a les noies.  

 

 

95 

80 
77 

85 83 85 
90 

83 85 
88 90 

93 

50

60

70

80

90

100

16 17 18 19 20 21

G
ra

u
 d

'a
u

to
e

st
im

a 

Edat 

Nois

Noies

99 

85 
80 83 

87 90 
98 

87 85 
90 90 

95 

50

60

70

80

90

100

16 17 18 19 20 21

G
ra

u
 d

'a
u

to
e

st
im

a 

Edat 

Nois

Noies



L’autoestima en l’adolescència  Míriam Punzano Betriu 

22 
 

 2 -  Sóc optimista, entusiasta i ric dels meus errors 

                                                             ENTORN ACADÈMIC 

 

   

                                                             ENTORN NO ACADÈMIC 

 

Comentari 

Les dues gràfiques tenen valors molt semblants en totes les franges d’edat tant en nois com 

en noies, cal dir que les puntuacions de l’entorn no acadèmic són una mica superiors, en 

general, a les de l’entorn acadèmic. 

 Les noies als divuit anys mostren una puntuació força baixa en els dos entorns, sols el 65% 

en l’entorn acadèmic i el 70% a l’entorn no acadèmic  donen una valoració alta a aquest 

ítem i la resta, el 35% en un cas i el 30% en l’altre donen una valoració baixa, però després a 

partir dels dinou anys superen força la puntuació que donen els nois (90-95% a les noies i 

77-85% nois). 
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3- Em costa dir No, necessito que els altres valorin el que faig, em costa defensar el meu 

punt de vista si es contradiu amb el dels demés i no accepto les crítiques negatives 

                                                              ENTORN ACADÈMIC 

 

 

                                                           ENTORN NO ACADÈMIC 

 

Comentari 

En aquest ítem on es valora l’autoestima negativa veiem que les puntuacions són més 

baixes en els dos entorns i en totes les franges d’edat, sobretot entre els vint i vint-i-un 

anys i més significativament   en l’entorn no acadèmic. On tan sols arriba al 65%. Aquest 

resultats ens volen  dir que com més grans són els joves (tant nois com noies) menys 

autoestima negativa tenen.  Tot i que en comparació amb les altres gràfiques la majoria 

dels valors són baixos, he de remarcar que en l’entorn no acadèmic les noies entre 17 i 18 

anys donen una puntuació força alta ((87 i 88%), reflexa una autoestima negativa alta.   
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4- Sento que tinc èxit, em sento satisfet en la meva ocupació actual i faig quasi tot el que 

em proposo 

                                                      ENTORN ACADÈMIC 

 

 

                                                       ENTORN NO ACADÈMIC 

 

Comentari 

Aquest ítem mostra unes puntuacions pel que fa a l’autoestima superiors en l’entorn no 

acadèmic tant en  les noies com en els nois, per exemple als setze anys i en l’entorn 

acadèmic sols un 70% de les noies donen una puntuació alta, en canvi en l’entorn no 

acadèmic i en la mateixa franja d’edat el 97% de les noies donen una valoració alta a aquest 

ítem. Dins l’entorn acadèmic, en totes les franges d’edat les puntuacions són superiors en 

els nois, en canvi en l’entorn no acadèmic les puntuacions són lleugerament superior en les 

noies.  
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5-M’agrada ser responsable de projectes i d’altres persones, gaudeixo   amb discussions 

de controvèrsia, considero els obstacles com un repte i sento que és important continuar 

la meva educació 

                                                            ENTORN ACADÈMIC 

 

                                                       ENTORN NO ACADÈMIC 

 

Comentari 

En aquest ítem les dues trajectòries de les dues gràfiques són gairebé idèntiques, sols dir 

que els valors són una mica superiors en la gràfica que correspon a l’entorn no acadèmic. 

En  les dues gràfiques als divuit anys entre un 20 i 25% dels enquestat donen una valoració 

baixa a aquest ítem però després tornen a donar una valoració alta que arriba al 95% dels 

joves, tant nois com noies. També s’ha de dir que en les dues gràfiques a partir dels dinou 

anys no hi ha diferència pel que fa al sexe ja que tant nois com noies donen les mateixes 

puntuacions. 
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6-Projecto una autoimatge positiva, els altres em respecten per ser qui sóc, considero 

important la meva manera de vestir i arreglar-me i em valoro per ser qui sóc 

                                                                   ENTORN ACADÈMIC 

 

 

                                                                   ENTORN NO ACADÈMIC 

 

Comentari 

D’aquest ítem hem de ressaltar que es donen unes puntuacions més elevades en l’entorn 

no acadèmic que en l’acadèmic en totes les franges d’edat i tant en nois com en noies. 

Remarcar que entre els disset i divuit anys es donen les puntuacions més baixes. Pel que fa 

a l’entorn acadèmic,  sols el 68-69% de les noies donen una valoració alta la resta donen 

una valoració baixa. En l’entorn no acadèmic, als dinou anys el 95% tant de nois com de 

noies dóna una valoració alta, després aquest % disminueix. 
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7- Estic en bona condició física, faig exercici físic diari i porto una vida equilibrada 

                                                            ENTORN ACADÈMIC 

 

 

                                                           ENTORN NO ACADÈMIC 

 

Comentari 

Les puntuacions en aquests ítem també són superiors en l’entorn no acadèmic però hem de 

ressaltar que es dóna una diferència bastant gran entre les puntuacions dels nois i de les 

noies. Les dues trajectòries estan força separades en els dos entorns però segueixen una 

trajectòria semblant, als setze anys les valoracions altes les dóna un % més elevat , després 

baixen fins als divuit anys i a partit d’aquí augmenten. En general, els nois creuen que estan 

en més bona condició física que les noies. Aquesta diferència es fa més evident entre els 

nois i les noies més grans. 
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8- M’agrada escoltar i entendre a les persones (tinc empatia) i busco l’aspecte bo 

d’aquestes 

                                                         ENTORN ACADÈMIC 

 

 

                                                      ENTORN NO ACADÈMIC 

 

Comentari 

Aquest ítem aconsegueix unes puntuacions entre 90 i 100% en tots els àmbits (entorn, 

edat, sexe) sols es podria dir que les puntuacions són una mica inferiors en l’entorn 

acadèmic. I és a partir dels vint i vint-i-un anys on es diferencien més entre nois i noies. Són 

els nois els que donen una valoració menys positiva però és poc significativa. Podem 

afirmar que gairebé tots els enquestats donen una valoració alta a l’ ítem, així doncs els 

nostres joves tenen un grau alt d’empatia i busquen l’aspecte bo de les coses. 
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9-Em sento còmode en situacions socials noves, en parlar en públic i explicant els meus 

èxits als altres 

                                                               ENTORN ACADÈMIC 

 

 

                                                                ENTORN NO ACADÈMIC 

 

 

Comentari 

En les dues gràfiques els valors són molt semblants, sempre són superiors en els nois 

excepte en les franges d’edat dels dinou i vint anys on les noies superen les puntuacions 

dels nois en  l’entorn no acadèmic. Les dues gràfiques mostren un fort desnivell entre els 

setze i els divuit anys, a partir d’aquí les puntuacions tornen a augmentar, això vol dir que 

en aquestes edats els enquestats no es senten còmodes en situacions noves i parlant en 

públic,  els passa entre els disset i divuit anys ja que és la franja d’edat on hem vist que 

tenen una autoestima més baixa. 
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10-Demano ajuda sense sentir-me culpable, dono veu als meus sentiments i utilitzo el 

contacte visual directe en parlar amb els altres. 

 

                                                             ENTORN ACADÈMIC

 

 

                                                           ENTORN NO ACADÈMIC 

 

 

Comentari 

Aquest ítem té una valoració molt baixa en el cas de les noies tant en l’entorn acadèmic 

com en l’entorn no acadèmic,  entre els setze i divuit anys, després els valors són molt més 

elevats i gairebé s’igualen amb els valors dels nois. És l’ítem que té les valoracions més 

baixes de tots els valorats (sols un 46% de les noies als setze anys dóna una puntuació alta a 

aquest ítem), això ens demostra que amb els anys els joves i sobretot les noies van agafant 

confiança amb elles mateixes i no els intimida tant demanar ajuda i expressar els seus 

sentiments. 
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11-Agraeixo i reconec els compliments dels altres 

                                                              ENTORN ACADÈMIC 

 

 

                                                           ENTORN NO ACADÈMIC 

 

Comentari 

De tots els ítems valorats aquest és el que obté una puntuació més elevada. Tant en 

l’entorn acadèmic com en el no acadèmic, tant en els nois com en les noies i en totes les 

edats la puntuació és gairebé del 100%. Sols entre els disset i divuit anys la valoració  que 

donen les noies baixa tant en l’entorn acadèmic com en l’entorn no acadèmic  però la 

disminució no és significativa. Així doncs  podem afirmar que els nostres enquestats són 

persones que agraeixen i reconeixen  molt els compliments dels altres. 

 

 

100 100 100 98 100 100 100 98 
95 100 

100 100 

50

60

70

80

90

100

16 17 18 19 20 21

G
ra

u
 d

'a
u

to
e

st
im

a 

Edat 

Nois

Noies

100 100 100 100 100 100 100 100 

95 

100 100 100 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

16 17 18 19 20 21

G
ra

u
 d

'a
u

to
e

st
im

a 

Edat 

Nois

Noies



L’autoestima en l’adolescència  Míriam Punzano Betriu 

32 
 

 F- COMENTARI  GENERAL 

Si fem una anàlisi comparatiu de tots els resultats observant tots els ítems globalment 

veiem que els nois obtenen una puntuació lleugerament més elevada que les noies, la qual 

cosa vol dir que els nois tenen un grau d’autoestima  lleugerament superior al de les noies.  

Noies i nois  

 

 

Seguidament veurem dos gràfics que ens demostren que totes les puntuacions són 

superiors en l’entorn no acadèmic  tant  pel que fa en les diferents franges d’edat com en 

els nois i les noies.  

En aquest dos gràfics també és veu que en els dos entorns les variacions en les puntuacions 

són semblants, és a dir, les dues gràfiques tenen la mateixa variabilitat, les noies obtenen 

puntuacions inferiors als nois i si sols tenim en compte les edats podem dir que  als setze 

anys s’obtenen puntuacions força elevades d’autoestima, després entre els disset i divuit 

anys baixen considerablement i tornen a pujar entre els dinou, vint  i vint-i-un anys que és 

quan s’obtenen les puntuacions semblants a les dels setze anys. 
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Entorn acadèmic 

 

 

Entorn no acadèmic 
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G - CONCLUSIÓ 

Gràcies al nostre estudi podem concloure que: 

- Els nois tenen un grau d’autoestima més elevat que les noies en tots els àmbits i en totes 

les franges d’edat. 

- En l’entorn acadèmic els alumnes tenen una autoestima inferior que en l’entorn no 

acadèmic. 

- Als setze anys, és a dir, quan els alumnes estan cursant quart d’ESO tenen una autoestima 

força elevada, després, als disset i divuit anys que és quan estudien batxillerat l’autoestima 

els baixa considerablement tant als nois com a les noies i en tots els àmbits però a partir 

d’aquí, quan ja segueixen estudis superiors (universitat o cicles superiors) l’autoestima els 

augmenta considerablement.  

Hem de recordar que aquest estudi sols s’ha fet a persones que estan estudiant i que la 

seva opció ha estat fer batxillerat i continuar estudis superiors; potser els resultats haurien 

estat diferents si l’estudi també s’hagués fet a alumnes que estudien CFGM o que no cursen 

estudis i es troben al món laboral. 

En el nostre cas podríem dir que els alumnes quan fan quart d’ESO tenen una autoestima 

alta, se senten bé amb ells mateixos tant dins l’entorn acadèmic com fora i tenen molt 

bones expectatives; però quan arriben al batxillerat, la dificultat d’aquests estudis i l’època 

de la vida que estan vivint, fa que el seu grau d’autoestima disminueixi. 

Un cop analitzats els resultats de la investigació plantejo  una segona hipòtesi:  

 “Si durant la infantesa i l'adolescència es reforça o condiciona l'autoestima de manera 

positiva aleshores en èpoques de canvis vitals l'autoestima no es veurà alterada  i es 

mantindrà positiva”. 

Per aquest motiu es proposaran activitats per treballar l’autoestima en els diferents nivells 

educatius (infantil, primària, secundària...) perquè l’autoestima és quelcom que es va 

forjant des del naixement d’una persona. 
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5- PROPOSTES DE TREBALL PER MILLORAR 

L’AUTOESTIMA 

A continuació presentaré nou activitats pensades per desenvolupar l’autoestima dels nens i 

dels joves treballant diferents aspectes com:  

- Enfortir vincles afectius amb un mateix i amb els altres. 

- Sentir el reconeixement dels companys. 

- Valorar-se com a persona amb els seus defectes i les seves virtuts. 

- Adonar-se de les qualitats pròpies i les dels altres. 

- Tenir una imatge positiva d’un mateix i del propi projecte de vida. 

- Etc.  

Són activitats que he elaborat jo mateixa després de consultar diversa documentació i que 

poden servir de model per confeccionar-ne moltes altres. Totes elles estan pensades per 

posar-les en pràctica dins l’escola treballant en grup i individualment. 

En primer lloc presento tres activitats per treballar amb nens d’educació infantil, van 

dirigides a qualsevol dels tres nivells, P-3, P-4 i P-5. A continuació presento tres activitats 

més per treballar amb nens d’educació primària , en aquesta etapa he elaborat una 

activitat per cada nivell, una per cicle inicial, una altra per cicle mitjà i una tercera per cicle 

superior ja que existeixen moltes diferències en les característiques evolutives d’unes edats 

i unes altres.  Per acabar, presento tres activitats models dirigides als alumnes que cursen 

l’educació secundària obligatòria,  
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A - ACTIVITATS PER CICLE INFANTIL 

Primera activitat:  LA DUTXA 

Objectiu: 

- Afavorir el benestar físic i mental dels nens i nenes mitjançant la pràctica del 

massatge. 

- Enfortir vincles afectius amb un mateix i amb els altres , tot això ajudarà a 

desenvolupar una bona autoestima. 

Participants: 

- Primer farà l’activitat cada alumne individualment i després es posaran per parelles i 

es faran massatges un a l’altre seguint les pautes que la mestra els anirà donant. 

- Aquesta activitat està pensada per alumnes de P-3 

Temporalització: 

- Una sessió d’una hora que s’anirà repetint una vegada cada mes al llarg del curs. En 

cada sessió les parelles d’alumnes seran diferents. 

Material: 

- CD “Paraules d’amor” de Manuel Serrat (sols música ambiental) 

Desenvolupament de l’activitat: 

- Aquesta activitat consisteix a reproduir diferents massatges com si el nen o la nena 

s’estigués “dutxant”. 

Amb la música ambiental de fons la mestra ensenya com s’han de fer els massatges, 

després els alumnes els practiquen amb si mateixos durant deu minuts i en la 

segona part de la sessió la mestra forma parelles de dos alumnes a l’atzar per a que 

es facin els massatges entre ells.  

Aquesta activitat es repetirà cada trimestre i les parelles d’alumnes es formaran a 

l’atzar traient els noms d’una bosseta. 

Les instruccions que donarà la mestra per reproduir una “dutxa” mitjançant el 

massatge són: 

.  Els dits de les mans es mouen per tot el cos com si fossin gotes d’aigua (l’aigua). 
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. Massatges amb tot el palmell de les mans i fent moviments rotatius (ensabonar) 

. Els dits de les mans es mouen com si fossin gotes d’aigua (l’aigua). 

. Les mans obertes tocant el cos com si fos una tovallola (assecat). 

. Les mans obertes realitzant moviments ascendents i descendents (com si poséssim 

crema corporal). 

. Una abraçada o una “auto abraçada” (com si fos el barnús). 

Avaluació de l’activitat: 

- La mestra des de la seva percepció valorarà el grau de satisfacció dels nens en fer 

l’activitat i si s’ha aconseguit crear els vincles afectius desitjats. 

Segona activitat:  L’AMIC MISTERIÓS 

Objectiu: 

- Sentir el reconeixement dels companys de classe. Que els infants s’adonin que els 

altres els valoren com a persones, amb els seus defectes i les seves virtuts. Aquests 

reconeixements per par dels altres ajudarà als nens a valorar-se més a ells mateixos. 

Participants: 

- Es divideix la classe en dos grups, el repartiment dels alumnes en cada grup es fa 

seguint la llista de classe per ordre alfabètic. 

- Activitat pensada per alumnes de P-4.  

Temporalització: 

- La durada dependrà del nombre d’alumnes que hi hagi a la classe, ara bé  

aproximadament  serà de tres sessions d’una hora cadascuna.  

Material: 

- Cartolines DNA-4 de diferents colors (una per a cada alumne) 

- Ceres, rodoladors, pega i tisores. 

- Fotocòpies ampliades de mida DNA-4 de la foto de la cara de cada alumne. 
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Desenvolupament de l’activitat: 

- En la primera sessió es dividirà la classe en dos grups, cada grup ha d’agafar la 

fotocòpia de la foto de cada alumne del seu grup i entre tots pensar tres paraules 

boniques i agradables que defineixin a cadascun d’ells (característiques físiques, 

virtuts,...), després i amb l’ajuda de la mestra enganxaran la fotocòpia de cada 

nen/a en una cartolina i a la part del darrera hi pintaran les tres paraules boniques 

que defineixen a aquell nen/a i així ho aniran fent amb tots els membres del grup. 

- En les dues sessions següents cada grup mostrarà a l’altre , i un per un , la cartolina 

de cada nen/a pel costat que hi ha escrites les paraules i els alumnes de l’altre grup 

han d’endevinar de quin alumne es tracta;  quan ho hagin endevinat giraran la 

cartolina i veuran la foto de l’alumne corresponent; així s’anirà fent l’activitat fins 

que  endevinin tots els alumnes.  

Avaluació de l’activitat: 

- Mitjançant l’observació la mestra s’adonarà si s’ha aconseguit l’objectiu proposat, si 

els alumnes han sentit el reconeixement de la resta de companys i si s’han sentit 

còmodes fent l’activitat.  

Tercera activitat:  TENIM UN REGAL 

Objectiu: 

- Prendre consciència  que som  importants per nosaltres mateixos. Que el nen/a 

s’adoni que la persona més important  del món és ell, que ha d’aprendre a valorar-

se i a respectar-se com a persona perquè ell/a és la cosa més valuosa que té. 

Participants: 

- Primer l’activitat es fa a tot el grup, després cada alumne mira dins la capsa 

individualment i per acabar es fa una posada en comú entre tots per reflexionar 

sobre la activitat. 

- Activitat pensada per alumnes de P-5 
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Temporalització: 

- Una sessió d’una hora. 

Material: 

- Una capsa bonica embolcallada com si fos un regal amb un missatge escrit al 

damunt  on hi diu: “Per a tots els nens i nenes de la classe”.   Dins la capsa sols hi ha 

un mirall enganxat al fons. 

Desenvolupament de l’activitat: 

- Abans de començar l’activitat la mestra ha de crear un ambient de curiositat. “Què 

serà?”, “Què pot ser?”, “Què imagineu que trobarem?”, “Quina emoció?”,.... 

Poc a poc els infants van descobrint que hi ha dins el regal. Cada nen/a té 

 L’ oportunitat d’emmirallar-se  de forma individual i adonar-se que la persona més 

important del món és ell mateix, és la cosa més valuosa. 

Per acabar tots els alumnes es posen en rotllana i fan una reflexió del que els ha 

semblat l’activitat , la mestra els fa adonar que avui en dia es considera com a  cosa 

valuosa tot allò que és material  ( diners, joies, cotxes,....)i, en canvi el que hem de 

valorar més  som les persones i sobretot  a nosaltres mateixos.  

Avaluació de l’activitat: 

- Un cop acabada l’activitat, la mestra valorarà  primer si ha aconseguit crear un 

ambient de curiositat i expectació a la classe abans de començar i després, un cop 

feta la reflexió entre tots, valorarà si els alumnes han pres consciència que les coses 

més valuoses són les persones i sobretot ells mateixos.  

 

B - ACTIVITATS PER EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Primera activitat:   EL NOSTRE MURAL 

Objectiu:  

- Sentir-se acceptat i valorat pels companys de classe  i adonar-se de les qualitats 

positives dels altres nens i nenes. 
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Participants: 

- Tot el grup classe (activitat pensada per alumnes de primer cicle de primària). 

Temporalització: 

- Mitja hora cada dia fins que s’hagi fet la descripció de tots els alumnes de la classe. 

Cada dia es farà la descripció de cinc nens fins acabar el mural. 

- Aquesta activitat es pot fer cada trimestre i així poder anar canviant les qualitats 

que s’han posat dels nens. 

Material: 

- Un saquet ple de cartolines plastificades amb els noms de tots els nens i nenes. 

- Una caixa de cartolines plastificades amb el nom de qualitats i característiques 

positives de les persones. 

- Paper continu pel mural. 

- Cinta adhesiva. 

Desenvolupament de l’activitat: 

- Tots els alumnes es posen fent un cercle al voltant de la mestra que treu de dins del 

saquet una cartolina amb el nom d’un alumne; la mestra demana a la resta 

d’alumnes que diguin entre tots tres qualitats de l’alumne que ha sortit. 

La metre enganxa al mural la cartolina amb el nom del nen i les tres cartolines amb 

les qualitats que han escollit. A continuació es fa el mateix procediment fins que es 

faci la descripció d’un total de cinc alumnes. L’endemà es continua amb cinc 

alumnes més i així fins descriure a tota la classe.   

Avaluació de l’activitat: 

- Mitjançant la percepció la mestra valorarà el grau de satisfacció del alumnes en la 

realització de l’activitat i si tots s’han sentit acceptats i valorats per la resta de 

companys.  
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Segona activitat:  EL MEU TRESOR 

Objectiu: 

- Valorar les nostres coses, les nostres vivències, la  família que tenim, els llocs on 

hem anat, les coses que hem fet,....  

- Despertar l’interès per les vivències i coses importants dels companys. 

- Afavorir el coneixement d’un mateix i dels altres. 

Participants: 

- Els alumnes es posen en parelles per ensenyar un a l’altre les coses que hi ha dins la 

seva capsa, explicar-li el seu significat i per què ha escollit aquests objectes (activitat 

pensada per alumnes de segon cicle de primària). 

Temporalització: 

-  Una hora per construir les capses i pintar-les  de color daurat com si fossin un 

tresor. 

- Una hora per intercanviar amb la seva parella els objectes que cada nen té dins la 

seva capsa. 

Material: 

- Cartolines blanques per construir una capsa amb tapa per a cada nen. 

- Pintura daurada per pintar les capses. 

- Objectes, fotografies, record,... que els nens porten de casa i els posen dins la seva 

capsa.  

Desenvolupament de l’activitat: 

- Primer es dedica una hora de plàstica perquè cada nen/a construeixi la seva capsa 

amb cartolina blanca i la pinti amb pintura daurada  perquè sembli un tresor. Els 

alumnes s’emporten la capsa a casa i el proper dia la tornen a l’escola amb tres 

objectes especials per a ells com poden ser fotos, records, dibuixos, joguines... que 

els ensenyaran i intercanviaran amb el seu company/a.  Amb aquesta activitat el 

nen/a compartirà amb els altres coses valuoses per a ell i s’adonarà de l’important 

que és. 



L’autoestima en l’adolescència  Míriam Punzano Betriu 

42 
 

Avaluació de l’activitat: 

- Mitjançant l’observació directa la mestra valorarà si s’ha aconseguit l’objectiu 

proposat a l’inici i si s’ha creat un clima d’interès entre els alumnes. 

 

Tercera activitat:  TOTS SOM GENIS 

Objectiu: 

- Ressaltar les habilitats individuals dels nens. Comprendre que tots som importants,  

que tots som iguals però a la vegada diferents, uns sabem fer bé unes coses i els 

demés unes altres.    

Participants: 

- Tot el grup classe. Per començar la mestra exposarà l’activitat a tots els alumnes,  

després faran l’activitat individualment i per acabar faran una posta en comú i  

confeccionaran el llibre “Tots som genis”. Aquesta activitat està pensada per als 

alumnes de cicle superior. 

Temporalització: 

- Dues sessions d’una hora cadascuna. En la primera sessió s’explicarà l’activitat i els 

alumnes explicaran en quines dues coses creuen que són genis. En la segona sessió 

cada nen/a escriurà en una cartolina el seu nom amb les coses que va dir el dia 

anterior i escoltaran la cançó del Club Súper 3 “Tots som súpers” , a continuació  

tots junts confeccionaran les tapes del llibre. 

Material: 

- Cartolines de diferents colors. 

- CD Club Súper 3.  

- Retoladors, ceres i barra d’enganxar. 

- Tisores i màquina de fer forats. 

- Dos cartrons per fer les tapes. 

- Purpurina per decorar les tapes i cordó platejat per lligar el llibre. 
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Desenvolupament de l’activitat: 

- En la primera sessió la mestra pregunta als alumnes què significa per a ells ser un 

geni i en quines coses es pot ser un geni (cantar, dibuixar, ballar, fer amics, fer 

esport, explicar contes, fer màgia, fer anar l’ordinador,.....).  Després els demana 

que pensin en quines d’aquestes coses creuen que són bons, és a dir en què creuen 

que són genis. Un cop feta aquesta reflexió cada nen/a agafa una cartolina de mida 

DN4 del color que més li agrada i hi escriu el seu nom conjuntament amb dues de 

les activitats que creu que és bo. 

- En la segona sessió cada nen explica a la resta dels companys les dues coses que sap 

fer bé, a continuació amb totes les cartolines escrites i decorades i  amb l’ajut de la 

mestra confeccionen un llibre que té per títol “ Tots som genis”.  

Avaluació de l’activitat: 

- En el transcurs de les dues sessions la mestra observarà i anotarà en un registre 

l’interès de cada nen en fer l’activitat, la dificultat que ha demostrat per ressaltar les 

seves habilitats.... 

 

C - ACTIVITATS PER EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

Primera activitat:  COM EM VEIG?   COM EM VEUEN? 

Objectiu: 

- Obtenir una imatge ajustada i positiva de si mateix/a i del seu propi projecte de 

vida, augmentant l’autoestima i l’autoacceptació, com també les habilitats 

d’autoconeixement, sentint-se millor amb ell/a i valorar l’etapa de canvi que està 

vivint. 

-  Aprendre a no deixar-nos influenciar pels comentaris de les persones que no 

formen part del nostre cercle i aprendre de les observacions dels qui realment ens 

aprecien i ens volen bé.  

Participants: 

-  individual, grups de treball de 5 persones, grup classe. 
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- Activitat pensada per alumnes de 2n d’ESO. 

Temporalització: 

- Una sessió de dues hores. 

Material: 

- Fitxa 1 , fitxa 2 i retoladors fluorescents. 

Fitxa 1 

1.- Contesta el següent qüestionari amb sinceritat: 

a) Aspecte físic (cara, cabells, alçada, pes, cos,...) 

b) Coneixements i funcionament mental (raonament, anàlisi, síntesi, capacitat d’aprendre i 

de memoritzar, cultura, intuïció, discussió, coneixement en àmbits com la música, 

literatura, cinema,...) 

c) Valors, sentiments (autoestima i autoeficàcia, reaccions davant la pressió social de grups 

i persones, autonomia i llibertat, emocions, estat d’ànim,...) 

d) Habilitats físiques (exercici físic, relaxació), personals (resolució de problemes, utilització 

de les emocions, control de la vida i del temps,...) i socials (capacitat d’escolta, 

comunicació, reacció davant dels conflictes i negociació, relació amb altres grups, ajuda a 

altres persones, empatia,...) 

e) Com creus que et veuen els teus pares? 

f) Com creus que et veu el teu / la teva veritable amic/ga? 

g) Com creus que et veuen els teus companys de classe? 

h) Com creus que et veu el teu tutor o la teva tutora? 

i) Com creus que et veu el professorat del centre? 

Fitxa 2  

Jo em veig... 

afortunat/da desafortunat/da 

bonic/a lleig/tja 
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tranquil/la nerviós/a 

cruel amable 

net/a deixat/da 

savi/àvia ximple 

honest/a deshonest/a 

Feliç trist 

Agradable horrible 

rígid/a flexible 

Independent submís/a 

democràtic/a autoritari/ària 

desorganitzat/da organitzat/da 

 

Els altres em veuen... 

afortunat/da desafortunat/da 

bonic/a lleig/tja 

tranquil/la nerviós/a 

Cruel amable 

net/a deixat/da 

savi/àvia ximple 

honest/a deshonest/a 

Feliç trist 

Agradable horrible 

rígid/a flexible 

Independent submís/sa 

democràtic/a autoritari/ària 

desorganitzat/da organitzat/da 
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Desenvolupament de l’activitat: 

- S’explica la fitxa 1 i els conceptes que hi apareixen i es demana a l’alumnat que 

contestin amb sinceritat perquè així es puguin fer una idea global de la seva pròpia 

identitat, de qui són. Després es comenta en grups de 5 persones els casos que 

ells/es vulguin i es fa una posada en comú a partir de les següents qüestions: “Us ha 

resultat fàcil omplir el qüestionari?, Havíeu pensat abans en qui sou?, En algunes 

d’aquestes àrees no hi havíeu pensat mai?, Alguna us ha resultat especialment 

difícil?, Alguna no l’heu respost?,  Us ha resultat útil?, Han sorgit moltes coses 

negatives? I positives? Què creieu que és el jo? Què el constitueix? Com creieu que 

es forma?...”. A continuació es passa a la fitxa 2 tot demanant  a l’alumnat que 

encerclin amb un retolador fluorescent com es veuen, després en grups de 5 

comenten si els ha estat fàcil o difícil escollir i se’ls plantegen qüestions com: “Hi ha 

coses que no t’havies plantejat mai? Quines? Per què?” i se’ls convida a pensar i a 

fer-se preguntes i després es demana amb els altres membres del grup que 

encerclin amb un retolador fluorescent com veuen a aquesta persona. 

 Les diferències entre com et veus i com et veuen poden arribar a ser molt 

sorprenents i llavors és el moment d’obrir un diàleg i arribar a obtenir conclusions 

com que a vegades no coincideix la percepció que cada un té de si mateix i la que en 

tenen els altres i les altres i que només ens ha d’importar veritablement la manera 

com ens veuen les persones que realment ens estimen i ens aprecien de veritat, ja 

que a vegades a nosaltres mateixos ens resulta difícil de veure qualsevol virtut o 

imperfecció o de reconèixer-nos i que la manera com ens veuen les persones poc o 

gens significatives per a nosaltres no ens ha d’importar en absolut i molts cops ens 

afecta i ens fa força mal, en canvi les persones properes ens poden ajudar a reforçar 

l’autoestima i a canviar cap a millor. 

Avaluació de l’activitat: 

- Durant tota la sessió la professora anotarà en un registre les respostes que 

l’alumnat va donant a les preguntes que els va fent durant les dues posades en 

comú i després farà una valoració de totes elles per veure en quina mesura s’han 

complert els objectius proposats. 
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Segona activitat: EL MEU PROJECTE DE VIDA 

Objectiu: 

- Reflexionar indirectament sobre qui sóc jo, a través del meus valors, prioritats, fites 

i objectius. 

- Valorar la importància de l’autoestima dins del projecte de vida personal.  

Participants: 

- Individual, grups de treball de 5 persones, grup classe. 

- Activitat pensada per alumnes de 4t d’ESO.  

Temporalització 

- Una sessió de dues hores. 

Material: 

- CD de la banda sonora de la pel·lícula La vida és bella, fitxes per a l’alumnat i 

retoladors fluorescents.  

Fitxa   

Escriu com t’agradaria que fos la teva vida actual en els següents àmbits: 

Família:                                         

Oci i lleure: 

Amistats: 

Estudis i treball: 

A l’institut: 

A casa: 

En l’amor: 

En la vida en societat: 

Posició econòmica: 

Escriu com t’agradaria que fos la teva vida en un futur llunyà: 

Família: 

Oci i lleure: 

Amistats: 

Estudis i treball: 

A casa: 

En l’amor: 

En la vida en societat: 

Posició econòmica: 



L’autoestima en l’adolescència  Míriam Punzano Betriu 

48 
 

Desenvolupament de l’activitat: 

 

- Es demana a l’alumnat que s’asseguin bé, prenguin consciència del seu cos, es 

relaxin, tanquin els ulls o abaixin el cap i mirin cap a terra i escoltin la música de la 

banda sonora de la pel·lícula “La vida és bella”. Un cop tranquils i tranquil·les i amb 

calma se’ls convida a pensar en el seu projecte de vida durant 5 minuts i després a 

classificar en una fitxa individualment el seu projecte de vida actual i el d’adults (que 

s’imaginin que una màquina del temps els faci avançar 40 anys de la seva vida de 

sobte). 

-  Un cop acabada l’activitat se’ls demana que es situïn en els seus grups de treball de 

5 persones i ho comentin i després es passa a fer una posada en comú conjunta de 

tot el grup classe  tot analitzant el motiu de les seves prioritats pels diferents àmbits 

i per finalitzar es valoren globalment els àmbits prioritzats. 

Avaluació de l’activitat: 

- Mitjançant la pròpia observació, la professora valorarà el grau de satisfacció dels 

alumnes en la realització de l’activitat. 

Tercera activitat: M’ESTIMO TAL COM SÓC 

Objectiu: 

- Valorar la pròpia imatge corporal, però relativitzant la importància del corporal 

enfront de la globalitat de la persona amb totes les seves potencialitats. 

- Prendre consciència i experimentar les possibilitats expressives i comunicatives del 

propi cos. 

- Tenir cura i dedicar temps al  nostre cos i ment. 

Participants: 

- Individual, parelles i  grup classe. 

- Activitat pensada per alumnes de 3r d’ESO. 

Temporalització: 

- Dues sessions d’una hora cadascuna. 
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Material: 

- Per la primera sessió es necessita la fitxa 1 amb la lectura de l’annex 2 i per la 

segona  el CD Melodía junto al mar (nature’s harmony) , la fitxa 2 amb la lectura de 

l’annex 3. 

 

Fitxa 1 

Llegeix el fragment de la narració Un amable record (veure annex 2) individualment  i 

després contesta per parelles les qüestions que tens a continuació: 

a) Resumeix amb poques línies aquesta història. 

b) Explica el significat de la frase: “El somriure s’havia esborrat dels nostres rostres, 

els cossos estaven tensos i nerviosos i el silenci va acabar amb l’enrenou”. 

c) Penses que aquesta història pot ser real? 

d) Què en penses de les preguntes: “Què fa l’Ester? Per què no “ens acceptem tal 

com som”?, Per què hem d’estar tot el dia provant d’imitar a les noies i als nois dels 

anuncis? Per què no ens dediquem a viure i a cultivar les nostres potencialitats?”. 

e) Busca al diccionari el mot complex. 

f) Quines creus que són les causes dels complexos? 

g) Quines solucions proposaries per a superar-los? 

h) Escriu algun tipus de complex que tingui el protagonista o la protagonista 

d’alguna pel·lícula que hagis vist recentment.  

 

Fitxa 2 

Et fas un regal! Prens consciència de tot el cos i de la importància que té per a la teva vida, 

et vas calmant, vas inspirant i expirant pausadament, tanques els ulls o abaixes el cap i 

mires a terra, et deixes portar per la música que escoltes i les paraules del professor/a i 

inicies el teu viatge virtual. 

Un cop has gaudit del regal has de posar-te en un cercle i respondre les preguntes 

següents: 

- Com t’has sentit? 
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- T’ha agradat el regal? 

- Per què serveix aquest auto regal? 

- Et fas auto regals normalment? 

 

Desenvolupament de l’activitat: 

- El professor/a explica el desenvolupament de les dues activitats. En la primera es 

tracta de fer una lectura individual de la narració, després contestar les preguntes 

per parelles i obrir un diàleg amb tot el grup classe. En la segona activitat  el 

professor/a condueix l’activitat i al final de la sessió col·loca l’alumnat en forma de 

cercle i van contestant les preguntes i valoren l’activitat. 

Avaluació de l’activitat: 

- Abans de finalitzar cada sessió, la professora demanarà a l’alumnat que escrigui en 

un full i de manera anònima que li ha semblat l’activitat, què li ha aportat i quins 

aspectes milloraria.  Després ho recull i n’extreu les valoracions.  

  



L’autoestima en l’adolescència  Míriam Punzano Betriu 

51 
 

6- CONCLUSIÓ FINAL 

Dur a terme aquest treball de recerca m’ha permès corroborar la hipòtesi plantejada a 

l’inici i poder afirmar que  “Si l'adolescència és una etapa caracteritzada pels canvis en 

l'àmbit físic, psíquic i social, aleshores l'autoestima també experimenta oscil·lacions i 

canvis”. 

Amb la investigació he pogut valorar el grau d’autoestima d’un grup d’adolescents segons 

el sexe, l’edat  i els diferents entorns on es troben,  comprovant les diferències que es 

donen entre uns i altres.  Un cop analitzats  els  resultats de la investigació m’ha portat a 

plantejat una segona hipòtesi:  “Si durant la infantesa i l'adolescència es reforça o 

condiciona l'autoestima de manera positiva aleshores en èpoques de canvis vitals 

l'autoestima no es veurà alterada  i es mantindrà positiva” . 

Per tal de poder ratificar en un futur aquesta segona hipòtesi  he elaborat  algunes 

activitats amb la intenció que serveixin de model per desenvolupar  valors, actituds i 

comportaments que ajudin a millorar l’autoestima dels alumnes. Aquestes activitats les he 

proposat per a tots els nivells educatius ja que l’autoestima, tot i que té molta importància 

en l’etapa de l’adolescència, és quelcom que es va forjant des de les primeres etapes i al 

llarg de tota la vida. 

 Com ja he comentat anteriorment m’he centrat en l’etapa de l’adolescència perquè és una 

franja d’edat molt complexa on l’autoestima hi juga un paper molt important ,  els joves  

necessiten autoafirmar-se, valorar les seves capacitats i limitacions, prendre les seves 

pròpies decisions, tenir responsabilitat, sentir-se acceptats pels altres, etc. 

En les propostes per millorar l’autoestima sols m’he basat en l’entorn educatiu però 

s’haurien de treballar conjuntament amb les famílies i l’entorn. 

Seria bo que totes les escoles disposessin d’un projecte d’educació emocional per treballar 

l’autoestima dins d’alguna franja  del currículum com ara en la sessió setmanal de tutoria, 

dins de l’assignatura de ciutadania,...però que també plantegessin estratègies per posar-la 

en pràctica tot integrant-la en  les àrees educatives de manera transversal i al llarg de tots 

els cursos. 
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7- AGRAIMENTS 

 

En primer lloc vull expressar un sincer agraïment a la meva tutora del treball, la professora 

MªÀngels Mangas, per la seva dedicació i ajuda. Gràcies a les seves orientacions ha estat 

possible que la meva idea es transformés en el treball que teniu ara a les mans. 

També vull donar les gràcies a la Glòria Farré,  professora de l’INS Aubenç d’Oliana,  per la 

documentació i bibliografia facilitada, a les  professores de diferents centres de la comarca 

per haver-me contestat el qüestionari sobre “Com es treballa l’autoestima a l’escola? ” i a 

tots els joves ( alumnes de 4t d’ESO , alumnes de batxillerat   i alumnes  de CFGS ) que han 

contestat de manera desinteressada l’enquesta sobre l’autoestima i m’han permès fer la 

investigació del treball. 
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ANNEX -1 

Qüestionari sobre com es treballa l’autoestima a l’escola 

Qüestionari passat a una mestra d’Educació Infantil 

1)Disposeu de projecte d’Educació Emocional al vostre centre per treballar l’autoestima? 

EL curs 2011-12 ho vam començar a treballar després d’haver fet, a nivell de claustre, un 

curs sobre “ competència social”.  Aquest curs 2012-13 serà un dels aspectes a treballar 

sistemàticament, preparant allò que es cregui convenient.  

2)Teniu inclòs al vostre pla de formació de centre algun curs o seminari d’Educació 

Emocional? 

 El curs de “Competència social” abans citat,  no és més que saber-nos relacionar millor. i 

perquè això es produeixi  un dels nivells a tractar són les emocions i els sentiments. 

3)Treballeu activitats per millorar l’autoestima del vostre alumnat dins d’alguna matèria 

determinada? 

A infantil (3 a 5 anys), l’autoestima es treballa en totes les àrees i en tots els moments del 

dia, no d’una forma parcial i aïllada.  

4)En  cas afirmatiu,  Quines activitats porteu a terme? 

En general creant un bon clima de treball on l’alumne es trobi segur i se senti estimat tant 

pels companys com pels docents que allí hi treballen: 

 Motivació positiva 

 Bona organització per part dels docents del dia a dia. 

 Realització de les rutines (BON DIA, CALENDARI,  TEMPS, CÀRRECS, ROTLLANA...) 

 Ritme de treball adequat al ritme de treball de cada alumne(atenció 

individualitzada-treball per racons). 

 Programacions adaptades a cada nivell (P3, P4, P5). 

 Resoldre els conflictes de manera dialogant. 

 Treball a partir dels contes on els alumnes s’endinsen dins l’argument arribant a la 

comprensió, el diàleg... 

5)Com avalueu aquestes activitats? 
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Amb l’observació directa i sistemàtica del dia a dia del nostre alumnat, quedant constància 

dins d’una graella d’observació i posteriorment dins l’informe de l’alumne (per entendre-ho 

és com si fossin les notes dels trimestres).  

6)Teniu programació d’aquestes activitats? 

Falta acabar de sistematitzar-ho durant aquest curs. 

7)Considereu cabdal potenciar l’autoestima a l’escola per millorar el creixement educatiu 

i personal de l’alumnat? 

Ho considero cabdal, fonament per l’adquisició de nous aprenentatges i base pel procés de 

socialització tan important a infantil 

 

Qüestionari passat a una mestra d’Educació Primària 

1)Disposeu de projecte d’Educació Emocional al vostre centre per treballar l’autoestima? 

No 

2)Teniu inclòs al vostre pla de formació de centre algun curs o seminari d’Educació 

Emocional? 

Aquest curs encara no hem decidit els cursos de formació. 

3)Treballeu activitats per millorar l’autoestima del vostre alumnat dins d’alguna matèria 

determinada? 

En principi es treballa quan es veu necessari en moments concrets. 

4)En  cas afirmatiu,  Quines activitats porteu a terme? 

Activitats de treball cooperatiu: El cercle d’Amics, Les pàgines grogues,.... sobretot, 

activitats amb les quals es reforça positivament als alumnes que més ho necessiten. 

5)Com avalueu aquestes activitats? 

L’avaluació és contínua durant l’activitat i a final de curs es pot fer una comparació entre els 

resultats observats. 

6)Teniu programació d’aquestes activitats? 

No. 
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7)Considereu cabdal potenciar l’autoestima a l’escola per millorar el creixement educatiu 

i personal de l’alumnat? 

És importantíssim!! El rendiment és millor i per això s’ha de potenciar. 

Qüestionari passat a una professora d’ESO 

 

1)Disposeu de projecte d’Educació Emocional al vostre centre per treballar l’autoestima?  

No hi ha un projecte d’educació emocional específic , però si que hi ha objectius estratègics 

de centre,  estratègies i activitats incloses dins del pla d’autonomia de centre. 

2)Teniu inclòs al vostre pla de formació de centre algun curs o seminari d’Educació 

Emocional?  

Sí, dins del pla estratègic de centre la formació és un recurs per aconseguir els objectius 

3)Treballeu activitats per millorar l’autoestima del vostre alumnat dins d’alguna matèria 

determinada?  

Les activitats per treballar l’autoestima estan incloses dins del pla de tutoria, eticocívica i 

ciutadania. 

4)En  cas afirmatiu,  Quines activitats porteu a terme? .  

Es porten a terme activitats dins de la programació Aprenentatge i servei. 

5)Com avalueu aquestes activitats?  

Dins dels criteris generals d’avaluació de la matèria. 

6)Teniu programació d’aquestes activitats? 

 Sí, hi ha programació de la matèria, de les activitats i del seu seguiment. 

7)Considereu cabdal potenciar l’autoestima a l’escola per millorar el creixement educatiu 

i personal de l’alumnat?  

L’autoestima és fonamental com a competència emocional d’un mateix o mateixa, sobretot 

per esdevenir ciutadans i ciutadanes responsables i preparades per a fer un aprenentatge al 

llarg de tota la vida, però també hi ha altres competències emocionals adreçades a les 

altres persones igualment valuoses, com ara l’empatia, la resolució de conflictes, ... 
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ANNEX - 2 

Lectura per la primera sessió de l’activitat “ M’estimo tal com sóc” 

Lectura: Un amable record  (adaptat de la Guia de salut i desenvolupament personal (Qui 

sóc jo?) del Dep. d’Educació.) 

Entre els meus millors records, avui n’he recuperat un d’especial, el més amable i afectuós; 

encara m’arriba la immensa satisfacció que va recórrer el meu cos aquell dia. 

Estava, com tantes tardes, amb els meus amics i amigues a la plaça de La Reguereta, 

parlant i mirant com el sol es retirava al seu daurat sojorn. 

Llavors, algú va proposar que juguéssim una estona. El primer que vam fer va ser cantar. En 

Joan, un noi escanyolit, amb els ulls petits i el nas afilat, ens va sorprendre amb la seva veu. 

La musicalitat que sortia d’aquella boca va fer delectar els nostres sentits.  

Va ser molt emocionant, i quan va acabar, el vam aplaudir molt. 

Després ens vam posar a inventar contes. L’Anna en va explicar un de preciós. Va saber 

expressar amb paraules les sensacions, els sorolls i els colors d’un dia brillant de mar i de 

sol. 

En Juli, en el seu moment, ens va fer riure com mai. Els seus acudits, imitacions i ganyotes 

eren meravelloses. 

A poc a poc, ens vam anar adonant que érem capaços de fer moltíssimes coses. Podíem 

saltar, fer cabrioles, explicar acudits, cantar,... i cada vegada estàvem més emocionats. 

A l’Ester se li anaven acudint moltes idees, no parava de proposar-nos coses noves. Al nostre 

rostre, somriures i brillantor als ulls, i els nostres cossos palpitaven en una incessant 

activitat. 

De cop, en Juli es va parar: “escolta, tinc una gran idea, fem un concurs de bellesa?, com a 

la televisió, serà molt divertit!”, i va començar a desfilar com si passés per una passarel·la. 

La resposta no es va deixar esperar. L’Anna ràpidament es va cordar la jaqueta (sempre 

deia que tenia molt pit). En Joan es va posar vermell com un tomàquet. L’Ester va dir que 

ella no hi participava: “sóc baixa, prima, quasi no tinc pit i per acabar-ho d’adobar els meus 

cabells semblen un fregall, així que no guanyaré”. 
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I jo no sabia com dissimular la meva panxa i amagar les deu salsitxes que tenia per dits. 

El somriure s’havia desdibuixat dels nostres rostres. Els cossos estaven tensos i nerviosos i el 

silenci va acabar amb l’enrenou de feia un moment. 

En Juli, completament enrojolat, no sabia com arreglar la situació “ho sento, ho sento, no 

volia espatllar la tarda”. 

Aquella situació es va allargar durant un temps, que a tots i a totes ens va semblar una 

eternitat, fins que l’Anna, sempre molt decidida, va començar a parlar. La seva il·lusió era 

arribar a ser actriu, com les de la tele o el cine, però mai no ho podria ser: no era alta, ni la 

seva cintura era fina, ni les seves cames esveltes, i, a més, tenia els cabells negres i els ulls 

de color de canyella. Allò va ser com un ressort al qual tots vam respondre; durant hores 

vam estar parlant dels nostres defectes. En Joan es va queixar del seu nas i de les seves 

cames, molt primes. En Juli de la seva gran nou del coll, i jo del meu gran cul..., i quines 

solucions teníem?, ens vam preguntar. 

Totes les que trobàvem, o no eren viables, o estaven lluny de les nostres possibilitats. 

Llavors, l’Ester ens va sorprendre amb una de les seves preguntes incontestables: “per què 

no ens acceptem tal com som?. Si l’Anna hagués viscut en una societat guanxe hauria estat 

adorada pels seus grans pits. Per què hem d’estar tot el dia imitant els nois i les nois dels 

anuncis?”. 

“Per què no ens dediquem més a viure i a cultivar les nostres potencialitats?”. 

L’Ester, tot i tenir els cabells com un fregall, té una imaginació sense límits que ens al·lucina. 

L’Anna dibuixa de meravella i escriu i explica uns contes preciosos. 

I així, cada un de nosaltres tenim les nostres pròpies qualitats. 

A tots, a poc a poc, se’ns van tornar a il·luminar les cares i tot seguit va tornar el somriure 

als nostres llavis. Que feliços estàvem, quin pes ens havíem tret de sobre! 

No vam poder parlar gaire més, ja que sense que ens n’ adonéssim el sol s’havia amagat 

totalment. Havíem de tornar a casa. 

Avui, després de tants anys, he dedicat un dels meus millors somriures a l’estimat Juli i als 

seus acudits. Gràcies a aquests, em puc adonar, pensant en aquella bonica tarda, que la 

riquesa més gran que tenim és el nostre propi cos.  
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ANNEX -3 

Lectura per la segona sessió de l’activitat “ M’estimo tal com sóc” 

 

Un dia d’estiu ideal! 

Ens trobem en un dia d’estiu meravellós i càlid i jo estic tombat o tombada sota un roure 

robust, alt i vell del bosc de Peramola. Un airet estiuenc aromàtic i suau acaricia el meu 

rostre, i sento l’olor de les flors i les herbes del prat, sobretot del timó, de la ginesta  i del 

romaní. 

La meva mirada es desplaça en el clar i lluminós cel blau i cada respiració té un efecte 

refrescant i alliberador. Em sento tant bé!  

Amb una gran passivitat em deixo sostenir per la terra i em sento protegit/da i recolzat/da 

sota d’aquest arbre centenari. 

La calor del sol envaeix gratament tot el meu cos amb els seus raigs. Em sento curull o 

curulla per una completa satisfacció i una profunda tranquil·litat. 

El meu cap se sent fresc a l’ombra de l’arbre. Miro cap a dalt, cap a les fulles i la copa de 

l’arbre, per on traspassen els raigs del sol i donen una excepcional brillantor als diferents 

matisos de verds de les fulles. Silenciosa bufa la brisa estival entre les fulles, de manera que 

de tant en tant se separen i deixen  passar els groguencs raigs del sol. 

Gaudeixo d’una profunda tranquil·litat i pau interior i em sento molt despert/a i cofoi/a. 

Immers en aquest càlida cadència estival, deixo que els meus pensaments tornin poc a poc a 

la situació present. Em sento totalment recuperat/da i ple / plena d’energia i preparat/da 

per seguir treballant.” 
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