
Sessió 2: M’ESTIMO



Què faig per ajudar a 
millorar l’autoestima dels 

meus fills i filles ?



SALA 1

Animar-lo i potenciar les seves virtuts en el moment que no ho 
està demanant. 

En el moment del melodrama l’ànim no fa tant d’efecte. 

Fer algun tipus d’exercici que els faci conscients de les coses 
bones que tenen.



SALA 2

Reforç positiu, més retorn de la pregunta: i a tu t’agrada? 
Hi ha alguna cosa que vulguis canviar?

Parlar obertament de les virtuts de cadascú 

Autoestima, més enllà de si està bé o malament 

No dir tota l’estona NO, no, així o aixà… i intentar frenar 
i mirar

Confiança en la veu interna dels fills i filles, en el seu 
desenvolupament de dins cap enfora 



SALA 3

- Equilibri entre exigència vs respecte a un mateix 

- Acceptació de la difèrencia

- Rebaixar les expectatives per tal que els nens es  
puguin conèixer ells mateixos.  



SALA 4
Donar reforç positiu en situacions que no s’esperen

A mesura que van creixent canvia una mica la manera de 
reforçar, però també els hi agrada que ho facis explícit

Els nens i nenes a cicle superior comencen a fer canvis, cal 
estar atents

En els més petits fomentar l’autonomia té un efecte directe 
en l’autoestima

Que se sentin acceptats com són, no reforçar excessivament, 
ni quan es esperable per a ells, camuflar les lloances

No jutjar



MANTRAS



1. Anirà bé
2. Sóc Capaç
3. Sóc com sóc
4. Gràcies per l'amor que em tinc
5. Confia
6. Confio en mi, jo puc
7. Respira, somriu, camina
8. GRÀCIES ESTER! (cadascú amb al seu nom)
9. Confio en TOT el que la vida em porta



10. Tot el que sento té un sentit
11. Sóc única i valuosa
12. Jo puc
13. Tot el que necessito està en el meu interior
14. Disfruto el que faig
15. amb lo bo i lo dolent, sóc única
16. gràcies pel que la vida em dona
17. em sento bé, plena amb qui soc
18.



VÍDEO
1. https://www.youtube.com/watch?v=8iOo3ii0RTM

(vídeo 4 pilars de l’autoestima, versió curta).

2. https://www.youtube.com/watch?v=ce6UaS4XMRY

(versió completa)
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