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AUTOCONCEPTE I AUTOESTIMA

1. Inicio l'activitat amb una introducció. Li explico quin és l'objectiu de l'exercici. També li

conto per què considero que estaria bé fer-ho (en el meu cas, m'havia explicat una situació en

la seva vida que vaig veure que li havia perjudicat en la seva autoestima). Sobretot la tracto

com una adulta, no és una nena petit que li hagi d'amagar el que estem fent. És important que

triï les preguntes que vulgui respondre i que se senti a gust i tranquil·la.

2. La primera pregunta que li faig és si sap què és l'AUTOCONCEPTE. Li explico què vol dir

la paraula en el cas que no ho sàpiga i per a què serveix. Seguidament, per a entrar en terreny,

li pregunto:

- Com et definiries?

3. És possible que no em sàpiga respondre des d'un inici. Per a això, he preparat una sèrie

de preguntes que responguin a qui és ella i com es defineix. D'aquesta manera, ella coneixerà

els seus punts forts i febles i podem trobar de manera conjunta una solució. Les preguntes són

les següents:

- Com em trobo amb la família?

- Com em trobo a l'escola?

- Què és el que menys m'agrada?

- Què és el que més t'agrada?

- Com em trobo amb els altres: amics, parella, companys de classe?

- Com considero que em veuen els altres?

- Considero que em respecten els altres?

- Com considero que em veuen els professors o em veien?

- Alguna vegada m'he sentit ofès per algú?

- Què és el que més em molesta de la meva mateixa? Té solució?

- Què és el que més m'agrada de mi mateixa?

- Què se'm dona millor?

- Què se'm dona pitjor?

- Quina és la meva por més gran?

- Què penso del meu present i del meu futur?

- Estic orgullosa de mi mateixa: com sóc, qui sóc, on vaig…?

4. Ara podríem tornar-li a preguntar: COM ET DEFINIRIES?


