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En primer lloc, és important aclarir que 
l’autoestima té a veure amb un senti-
ment de competència personal (“Sóc 
capaç de...”) i amb un sentiment de va-
lor personal (“Crec en mi”). Estan impli-
cats els pensaments relatius a què en 
penso de mi?, i els sentiments relacio-
nats a com em sento amb mi? 

També està relacionada amb l’auto-
concepte (construcció de la imatge 
que una persona té de si mateixa) i 
amb l’autoimatge (percepció i valora-
ció que una persona té del seu propi 
cos). 

Els pares i les mares volem ajudar a po-
tenciar l’autoestima en els nostres fills 
i filles, així com per part de la resta de 
membres de l’entorn familiar. Sabem 
que és una qüestió fonamental per 
a la seva salut i per al seu desenvolu-
pament en el món. Els éssers humans 
aprenem imitant, i és per aquest motiu 
que, si volem ajudar que desenvolupin 

Què és l’autoestima?

Valor“no valc”

“no sóc capaç”

“valc”

“sóc capaç”Capacitat

una bona autoestima, les persones 
adultes l’hem de tenir. No serveix dir 
“confia en tu” si amb els nostres actes 
estem demostrant la nostra insegure-
tat en les nostres competències i els 
nostres pensaments de desvaloritza-
ció cap a nosaltres.

Si vols fomentar l’autoestima en les 
persones adolescents, ocupa’t de la 
teva autoestima i comprova quina és la 
teva opinió sobre les teves competèn-
cies i habilitats, i què creus sobre tu. 

Com podem saber si té una bona au-
toestima? Ens trobem molt sovint que, 
en la majoria de problemàtiques rela-
cionades amb l’autoestima a l’adoles-
cència, s’avantposa la valoració front 
l’autoconeixement. Això vol dir que, 
si una persona adolescent es coneix 
suficientment, la seva valoració està 
ajustada a la realitat i la seva autoesti-
ma queda més reforçada. 



o  Saber identificar les seves fortaleses i allò que han aconseguit

o  Saber donar reconeixement positiu

o  Saber delegar responsabilitats

o  Saber escoltar

o  Saber identificar els prejudicis

o  Saber expressar gratitud

o  Saber demanar ajuda i recolzament

Us adjuntem una breu classificació de les característiques que té una persona ado-
lescent amb una alta o baixa autoestima:

Característiques d’una persona adolescent amb una bona autoestima:
Autocontrol per tenir una bona gestió de les pròpies emocions
Responsabilitat per poder responsabilitzar-se dels propis actes
Tolerància i respecte envers a un/a mateix/a i envers als altres
Ser capaç d’expressar les pròpies emocions, tan les agradables com les que 
són desagradables
Ser capaç de reconèixer les meves capacitats i els propis límits
Tenir criteri propi i poder expressar-lo de forma assertiva sense menysprear als 
demés 
No evitar els nous reptes per la por a equivocar-se

Característiques d’una persona adolescent amb una baixa autoestima:
No sentir-se capaç de dir que no per la por a no agradar o decebre 
No fer-se càrrec dels actes, culpabilitzant sempre als demés o a causes externes
Tenir una personalitat perfeccionista o autoexigent desmesurada 
Fanfarronejar exageradament
Recórrer a trucs per cridar l’atenció 
Estar disculpant-se contínuament
Menysprear els propis èxits i maximitzar els errors

Com fer-ho a la pràctica?



Com fer-ho a la pràctica?

Si volem fomentar la seva autoestima, el que podem fer és el següent:

Expressar allò que valorem i apreciem de la seva conducta i/o forma de ser. 
Podem comunicar-ho amb frases “m’agrades perquè...” “què bé t’ha quedat 
aquesta feina”, “valoro la teva capacitat de...”.

Practiqueu la generositat a l’hora de donar-los reconeixement positiu. No es 
tracta d’elogiar el que han assolit, sinó també haver-se esforçat en aconse-
guir una fita malgrat el resultat no hagi estat el que esperaven. En cas que 
rebutgin aquestes mostres d’afecte o les rebin com a poc sinceres, modereu 
la intensitat i la seva freqüència. 

Escoltar amb calma i atenció les seves històries, sense interrompre, sense 
donar consells ni fer recriminacions. Escoltar és una forma d’estimar i de do-
nar valor al que ens expliquen, una forma d’obrir la porta al diàleg. 

Animar a que tinguin cura de sí mateixos/es, fent-se càrrec de qüestions es-
pecífiques sobre la seva salut, el seu espai, les seves pertinences, o d’altres 
aspectes de la seva vida.

Demanar la seva col·laboració en les coses de casa permet que assumeixin 
responsabilitats domèstiques confiant en el seu compromís, esforç i confian-
ça en si mateixos/es. 

Donar recolzament en els seus moments difícils i de patiment permeten l’ex-
pressió del seus sentiments amb la major llibertat possible, acompanyant-los 
sense evitar el seu dolor.

Admetre la nostra ignorància dient “no ho sé”, en lloc d’intentar saber totes 
les respostes o desitjar tenir sempre la raó.

Demana’ls-hi la seva opinió en les decisions familiars escoltant les seves sug-
gerències. Implementar algunes de les seves respostes és una forma de ser 
tractats/des com a persones adultes i de sentir que la seva veu té valor. 



Estimula perquè cultivin els seus interessos i les seves aficions. Potser se’ls 
hi dóna bé la cuina, la dansa, cuidar a infants o practicar algun esport. Aju-
deu-los que li dediquin temps, esforç i capacitat de superació a les seves pas-
sions. En cas que no en tingui, els pots ajudar a que en trobin alguna. 

Mostrar la nostra confiança en ells i elles, deixant que assumeixin reptes i 
puguin aprendre dels seus errors sense avançar-nos als esdeveniments. És 
important recordar-nos que tenen dret a equivocar-se. 

Demanar disculpes, dir “ho sento” o “perdona” quan nosaltres ens hem equi-
vocat i els hem pogut ferir de la mateixa manera que els hi demanen que ho 
facin quan han comès un error. 

Expressar el nostre afecte, tant de forma verbal com no verbal, acceptant 
quan no el volen rebre.

Com que no tot ho fan bé, pots criticar de forma constructiva animant a que 
la propera vegada ho faran millor. Les persones que tenen una bona autoesti-
ma saben acceptar les crítiques aprenent d’elles. 

Donar les gràcies per com han enriquit la nostra vida amb la seva presència. 
L’agraïment ens connecta amb la vida donat valor al que ens ofereix que siguin 
en la nostra vida, encara que no sempre ho reconeguin a la inversa. 



Què hem d’evitar?

Fer comparacions amb els altres, ja siguin positives o negatives, dient co-
ses com “ets el/la millor” o “la teva germana ho fa millor”. La comparació i la 
competició amb els demés són dos dels principals enemics de l’autoestima 
perquè, quan una persona es compara amb una altra, acostuma a fixar-se en 
el que fa millor. El resultat de la comparació és sortir perdent. Es pot valorar a 
cada persona destacant els seus punts forts sense necessitat de comparar. 

Envair el seu espai, amb la intenció d’ajudar-li. És una forma de desqualificar 
als altres i  de demostrar la nostra desconfiança.

Recriminar o criticar sovint les seves actuacions. Això només ajuda a minvar 
l’autoestima perquè té la sensació d’incompetència, menyspreu i manca de 
confiança. 

Reprovar els seus sentiments, qüestionant que no “hauries de sentir-te així” 
sinó d’una altre manera.

Potenciar les nostres pors respecte del seu futur i les nostres creences limi-
tadores: “així no te’n sortiràs” o “d’aquesta manera seràs una persona des-
graciada”.

Dipositar les nostres expectatives sobre les seves vides. És important recor-
dar-nos que no estan aquí per complir les nostres expectatives, sinó per ser 
qui són.



TEMA: COM POTENCIAR L’AUTOESTIMA DELS NOSTRES FILLS I DE LES 
NOSTRES FILLES? 

- Nathaniel Branden (1998). “Los seis pilares de la autoestima”. 
Ed. Paidós Ibérica, S.A.

- Hermínia Gomà (2018). “Autoestima para vivir”. Ed. Paidós.

PER SABER-NE MÉS:
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