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Proposta Octubre 2016: AUTOESTIMA 

 

Una buena dosis de autoestima es uno de los recursos más valiosos 

de que puede disponer un adolescente 

Objectius del mes: 

- Conèixer la pròpia autoestima. 

- Aprendre tècniques per millorar 

l’autoestima. 

- Treballar la millora del benestar 

psicològic personal. 

Metodologia: 

Durant el mes d’octubre intentarem treballar l’autoestima i el benestar 

psicològic dels nostres jugadors/es a través de diferents tècniques i 

recursos per adaptar-nos millor a les seves necessitats: els hi proposarem 

tècniques d’autoajuda, rutines, tècniques d’autodiàleg, d’imaginació i de 

visualització, etc. 

Hem de tenir en compte que l’autoestima és un tema molt important a 

nivell individual. Cal tractar aquest tema amb cura i de forma bastant 

personal per apropar-nos millor als nostres jugadors, conèixer més sobre 

ells i proporcionar-li’s una font de confiança.  

A vegades, depèn de la persona, costa més treure informació i descobrir 

com estan ells realment, tinguem paciència i deixem-li’s temps i espai fins 

que confiïn en nosaltres i els puguem donar un cop de mà. 

M’agradaria fer-vos entendre i que entenguéssiu la importància de tenir una 

bona autoestima, recordeu que tractem amb PERSONES, que estem 

educant a nens i adolescents i l’autoestima és una part importantíssima per 

al seu benestar emocional i social. 
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L’autoestima ens afecta en molts àmbits de la nostra vida, per exemple: 

1. En tots els pensaments, sentiments i actes que realitzem. 

2. En el nostre comportament i manera de fer. 

3. En l’aprenentatge de noves tècniques i nous conceptes. 

4. En les relacions socials (amics, familiars, companys, professors...). 

5. En la creació i l’experimentació. 

 

Les persones amb baixa autoestima comparteixen una sèrie de pensaments 

i actituds que cal que tinguem en compte per detectar si en el nostre equip 

tenim algun jugador que en pateixi: 

- Sobregeneralització: a partir d’un fet concret generalitzen totes les 

seves accions. 

o Fallen un punt  “És que sempre fallo, ho faig tot malament, 

avui no és el meu dia, no sé jugar...” 

- Designació global: quan cometen un error ràpidament s’infravaloren. 

o Que dolent sóc, que malament ho faig... 

- Pensaments polaritzats: porten les coses als extrems, o tot o res. 

- Autoacusació: es troben culpables de tot. 

- Personalització: tot el que diuen pensen que té a veure amb ells, es 

pensen que tot va relacionat amb ells... 

- Lectura del pensament: penses que als altres no els interesses, que 

no els hi agrades, que pensen malament de tu... 

- Raonament emocional: diuen que són dolents perquè senten que són 

dolents, diuen que és culpa seva perquè realment senten que és 

culpa seva... 

Entrenadors/es!!: 

Recordeu que aquests punts són pensaments i comentaris dels 

jugadors/es. Hem d’estar atents per tal de poder detectar aquests 

casos.  
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Metodologia per millorar l’autoestima 

1. Convertir els pensaments negatius en positius. 

2. No generalitzar. 

3. Centrar-nos en lo positiu i el que hem fe bé. 

4. Fer-nos conscients dels èxits que aconseguim. 

5. No comparar-se. 

6. Confiar en nosaltres mateixos. 

7. Acceptar-nos a nosaltres mateixos. 

8. Esforçar-nos per millorar. 

 

Elaborem un projecte de superació personal 

I. Plantejar-nos una meta clara i concreta. Ha de ser: 

a. Sincera. 

b. Personal. 

c. Realista. 

d. Divisible. 

e. Mesurable. 

II. Establir les tasques que s’han de realitzar per aconseguir-la. 

III. Organitzar les tasques en l’ordre en que s’haurien de realitzar. 

IV. Posar-les en marxa i avaluar els èxits a mesura que es vagin 

aconseguint. 

 

Més idees 

Després de llegir aquest document potser esteu pensant en alguna activitat 

concreta que fareu amb el vostre equip. Us escric algunes idees i activitats 

que podríeu fer, i com sempre, canvieu i afegiu tot allò que creieu 

necessari. 

- Elaborar una llista de les coses que realitzen bé. 

- Escriure com es veuen ells mateixos: realitzar dues columnes amb els 

punts forts i febles. 
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- Escriure com eren de petits i com són actualment, quins canvis han 

fet en la seva personalitat. 

- Dividir les habilitats individuals segons si són manuals, de sentiments 

o intel·lectuals. 

- Escriure records positius: reconeixements que hagin tingut a nivell 

social, acadèmic, d’estudis... 

- Carta de desitjos: escriure canvis que els hi agradaria fer sobre la 

seva personalitat. 

- Durant una setmana, tothom hauria de dir una virtut dels seus 

companys/es (una a cadascú). 

 

Crec que és molt interessant realitzar el projecte a nivell personal 

d’autoestima. M’agradaria que cadascú treballés aquest tema amb interès 

amb les seus jugadors/es, ja que és important per a la seva salut 

emocional. El projecte és senzill i no us portarà gaire temps, la programació 

podria ser la següent: 

1a sessió: 

- Llista de virtuts personals. 

- Recordatori de records positius. 

- Aspectes que els hi agradaria millorar de la seva personalitat. 

2a sessió: 

- De la llista d’aspectes que els hi agradaria millorar triar-ne 2 (un per 

cada dues setmanes) i plantejar idees que podrien fer per 

aconseguir-los (dividir l’objectiu en objectius més petits).  

3a sessió (al cap de dues setmanes): 

- Repàs del compliment dels mini-objectius i si s’han apropat al seu 

objectiu principal. 
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4ta sessió: 

- Repàs del compliment dels mini-objectius del 2n gran objectiu. 

 

Per tant serien 4 sessions en aquest mes d’octubre, una sessió a la 

setmana. És una dedicació fer aquestes sessions, no us duraran més de 15 

minuts, però heu d’intentar transmetre la importància que té a les vostres 

jugadores perquè s’ho prenguin seriosament. 

A més a més, hem d’aprofitar aquest més per millorar nosaltres com a 

entrenadors: reforços positius, fixar-nos a veure quina jugadora tenim que 

té poca confiança en ell/a mateixa, valorar els esforços i resultats que 

obtenim, etc. 

 

I, per acabar... 

 

 


