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LES LLAVORS D’UNA SANA AUTOESTIMA  
EN ELS FILLS I FILLES 

 
Cada segon de les nostres vides és un moment nou i únic de l'univers, un moment que 
no ha existit abans i que no tornarà a existir. I que és el que s’ensenya als infants a les 
escoles? Doncs que dos i dos fan quatre, que París és la capital de França...  
Quan els ensenyarem també el que són ells?  
Els hauríem de dir: Tu saps el que ets?  
Ets una meravella. Ets únic.  
En tot el món no n’hi ha un altre exactament igual. En tots els milions d’anys que han 
passat, no ha existit mai un altre nen com tu. Mira el teu cos: quina meravella! Les 
teves cames, els teus dits, la manera com camines i et mous...! Pots convertir-te en un 
Shakespeare, un Miquel Àngel, un Beethoven. Tens totes les capacitats.  
Sí, ets una meravella.  
I quan et faràs gran, podràs fer mal a un altre que, com tu, sigui una meravella? NO. Us 
heu de protegir els uns als altres. Heu de treballar- tots hem de treballar- per fer 
d’aquest món un lloc digne del seus fills. 

PAU CASALS 
 

autoestima i empatia, 
de bracet des del primer moment.
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AUTOCONCEPTE  Com es descric a mi mateix/a. 
AUTOESTIMA  Valoració que faig del que sóc. Sentiments que em genera el que sóc. 
 
 QUÈ NO ÉS L’AUTOESTIMA 
• No és un mer conjunt d’autoafirmacions positives sobre un mateix. No és fer-se 

“petons al mirall”.   
• No és una llista de qualitats, adjectius o opinions favorables sobre mi. 
• No és resignació passiva i encara menys vanitat, arrogància, prepotència,narcisisme 

ni egocentrisme. 
• No és “anar de sobrat”, no implica unes expectatives desmesurades ni una 

confiança exagerada. 
 

 QUÈ ÉS L’AUTOESTIMA 
• Amor a un mateix / Motor de la vida i base de com ens va. 
• Sentiments favorables i alhora realistes sobre mi mateix/a. 
• Què penso sobre mi i com em sento amb mi mateix/a. 
• Es forja a partir del reflex de l’amor i dels sentiments dels altres envers un mateix. 
• Similitud entre el que sóc, el que desitjo ser i el que aparento ser.  

 

 DEFINICIONS D’AUTOESTIMA 
 

 WILLIAM JAMES 1890- Autoestima = Èxits / Pretensions. 

COOPERSMITH 1967 - Judici de valor sobre un mateix que comuniquem als altres 
mitjançant les pròpies actituds, paraules i conductes, i que expressa aprovació o 
desaprovació, mereixement o no.    

L. ROJAS MARCOS És el sentiment, plaent d’afecte o desagradable de repulsa, que 
acompanya la valoració global que fem de nosaltres mateixos.  

ALICE POPE Combinació de la percepció d’un mateix i l’ideal d’un mateix.  

NATANIEL BRANDEN Necessitat humana essencial. Disposició a considerar-se 
competent per fer front als reptes bàsics de la vida i sentir-se mereixedor de felicitat (i 
respecte). L’autoestima és el destí. Genera profecies que s’autocompleixen.  

GÜELL i MUÑOZ Capacitat d’establir la pròpia identitat i atribuir-li un valor. 

DOROTHY CORKILLE El que cada persona sent per sí mateixa. El judici general sobre 
ella, la mida en que s’agrada. Silenciós respecte per un mateix i sensació del propi 
valor. 

CHRIS MRUK Sentiment de competència i mereixement. 
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 FONTS i NUTRIENTS de L’AUTOESTIMA 
 

  Amor incondicional i reconeixement dels pares.  
  Atenció a les necessitats essencials del nen/a. 
  Respectar de qui vinc i d’on vinc. 
  Entorn ric en possibilitats.  
  Experiències vitals satisfactòries. 
  Reconeixement extern. 
 

 QUALITATS d’AUTOESTIMA 
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BRANDEN  6 PILARS DE L’AUOTESTIMA: Viure conscientment – Acceptació de sí 
mateix – Responsabilitat de sí mateix -  Autoafirmació – Viure amb propòsit- Integritat 
personal. 

D. LAPORTE  6 ASPECTES CLAUS DE L’AUTOESTIMA: Plaer – Amor- Seguretat – 
Autonomia- Orgull – Esperança. 
 

 ACTITUDS ADULTES per AFAVORIR una SANA AUTOESTIMA 
 

 AMOR INCONDICIONAL  
 CONFIANÇA en la seva BONDAT i POTENCIAL. 
 Donar TEMPS.  
 Animar i motivar: TU POTS. 
 Expectatives realistes.  
 DEIXAR-LOS SER ells mateixos (evitar projeccions pròpies sobre els fills 
 RESPECTE  
 Aprendre de les equivocacions. 
 LLIBERTAT EMOCIONAL - EMPATIA  
 Corregir les conductes, salvaguardant la persona.  
 Evitar amenaces, culpabilitzar, desqualificar, retrets, xantatge, dramatisme...  
 

 FRASES A EVITAR 
 

• Ets un despistat, ets un mal educat...  
• Estic farta de tu / No t’aguanto més  
• Em treus de polleguera  
• Surt de la meva vista / No et vull ni veure  
• Amb tu no hi ha manera  
• Si fas això no t’estimaré  
• No t’estimo, lleig, més que lleig  
• Sempre estàs molestant  
• Hauries de fer com el teu germà/na  
• Com segueixis així, veuràs...  
• M’has decebut, esperava més de tu 
• Tant que faig per tu i mira com m’ho pagues  
• No pots / No podràs / Cauràs / Ho trencaràs...  

 

 FRASES A DIR 
 

• Estic enfadada però t’estimo igual 
• Un fracàs pot ser un cop de sort 
• El pitjor no és relliscar, el pitjor és relliscar i no piscar. 
• Això està mal fet però tu vals igual 
• Tu pots / Ves amb compte / Jo t’ajudo... 
• Vigila el que et dius 
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• Avui això t’ha sortit malament 
• Hi ha coses que et surten millor 
• Fes-te fan de l’expressió “a vegades”  
• No et deixis menysprear ni idolatrar  
• I tu què admires?  
• Arribaràs allà on vulguis i puguis  
• Segur que hi ha una manera  
• T’he dit alguna vegada que t’estimo?  
• Es nota que estàs madurant...  
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Suplement Criatures, “Flors de Bach” (dissabtes)  Reflexió 
setmanal/quinzenal, a càrrec d’Eva Bach, sobre la comunicació entre 
pares i fills, a partir d’una frase que ens ajuda a educar.   

 
 

 

 

  
 

    Eva Bach Cobacho   
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