
ARC-CERES 

 

L’autoestima 

Sóc inferior 

 

 

Objectius  

Reflexionar sobre la pròpia personalitat i tots els factors que ens condicionen. 

Identificar la nostra personalitat com un complexe sistema de protecció del 

nostre jo. 

 

 

Descripció de l’activitat  

  

Activitat individual.  

Exercici escrit: Confecció d’una fitxa-qüestionari  de reflexió per part des 

alumnes. 

Es tracta d’un exercici d’autoavaluació respecte als altres companys i 

companyes de la classe. 

Activitat individual. Exercici escrit: Redacció del cartell SODISAC. A 

continuación,  i mitjançant un requadre es van anotant els “punts positius” i 

“negatius”. 

 

Recursos emprats  

 

Document adjunt, també es pot projectar en la pissarra digital o projector. 

 

Temporització 

 

1 sessió. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

 

Tot l’alumnat 
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Aspectes didàctics i metodològics  

 

Primera part: Activitat basada en el llibre “Investigación ética : Manual del 

profesor para acompanyar a Lisa.  Matthew Lipman” Ediciones de la Torre, 

1996. 

Segona part: “TUTORÍA CON ADOLESCENTES : técnicas para mejorar las 

relaciones interpersonales a lo largo del curso”. Brunet Gutiérrez, Juan José ; 

Negro Failde, José Luis .San Pío X, 1989 (6ª ed.). 

 

Abans d’iniciar aquesta activitat cal ser conscients que en plena adolescència, 

l’assumpte a tractar aquí és delicat, val a dir que els adolescents als quals 

tractem tenen aquest com una mena de taló d’Aquil·les. És per això que 

s’aconsella que les activitats que es realitzin tinguin com a eix la relació 

alumne/a-professor/a. En assumptes íntims més val tenir prudència i cautela 

per no destapar complexes i vergonyes. Almenys durant la primera activitat 

que es proposa. 

 

En el cas de la segona activitat, el professor o professora haurà de valorar 

quin és l’ambient i la relació entre el grup-classe i calibrar si és possible llegir 

en públic algunes redaccions del cartell SODISAC. 

 

La primera activitat està orientada a la reflexió lògica i que els i les alumnes 

acceptin la seva personalitat única, que pot ser diversa i plural. Que 

reflexionin sobre la pluralitat i la qualitat de les habilitats i capacitats i no se 

centrin tant en la comparació quantitativa i només en determinades virtuts, 

ja siguin físiques i/o intel·lectuals. Es tracta, doncs, de motivar la 

comparació, però la comparació flexible i tolerant que els ajudi a 

l’autoacceptació i a l’autoconcepte que tenen d’ells i d’elles mateixos. 

Perquè, en definitiva, es tracta de que els ajudem a construir la confiança en 

ells mateixos i en els altres. 

La primera part de la sessió hauria de ser relativament breu. Entre 5 i 10 

minuts. El professor/la professora hauria d’introduir breument l’activitat, 
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lliurar el full per emplenar i, al cap de 10 minuts, recollir el full. 

 

La segona activitat consisteix en una redacció que té com a model el llibre 

abans esmentat, s’adjunta material per l’alumnat de guia.  

Aquesta activitat no hauria de durar més de 30 minuts. Un cop finalitzada la 

redacció que, de fet, és la crònica d’un dia normal en la vida d’un noi o una 

noia de 15 anys, han d’emprar dos colors per tal d’indicar visualment el 

balanç dels mèrits i demèrits de la seva conducta. (Atenció!!! Segons el seu 

criteri. No es tracta d’aplicar aquí criteris moralistes del professor o 

professora). 

En acabar la sessió seria molt oportú que el professor o professora llegís els 

exercicis o plantegés en una sessió posterior i, en rotllana, preguntes bàsiques 

com: 

-Heu trobat d’utilitat aquest exercici? 

-Quin aspecte de l’exercici us ha agradat més o trobeu de més interessant? 

-Algú s’atreviria a plantejar aquesta activitat als vostres pares? 

-Creieu que els seria d’utilitat a ells? I a vosaltres? 

-Algú de vosaltres vol llegir a classe la seva redacció? 

 

Avaluació: La valoració d’aquests exercicis hauria de tenir com a marc 

referencial la prodigalitat de les situacions més que no pas la capacitat 

literària dels alumnes. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

  

Competència social i ciutadana. 

 

Documents adjunts  

 

Material de treball per a l’alumnat. 

MA_historia_mikel.doc 

 


