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Introducció

L’etapa de l’adolescència es caracteritza per ser una franja d'edat molt complexa on

l'autoestima juga un paper molt important.

Durant aquest procés, els joves es van deslligant de la dependència dels adults i a poc a

poc, van adquirint una major autonomia: han de fer front a situacions noves, han de créixer

i arribar a fer-se adults amb pensaments i opinions pròpies. Per aconseguir-ho, els joves

han de tenir un sentiment d'acceptació i estima cap a ells mateixos; és per això que el fet de

tenir una autoestima saludable en aquest període d'edat esdevé imprescindible per al bon

desenvolupament de l'adolescent.

És per aquesta raó la qual he decidit centrar el meu treball en l'autoestima dels adolescents.

Per tant, vaig optar per descobrir el grau d'autoestima dels adolescents d'avui en dia. No

obstant això, no podia fer una recerca tan àmplia, per aquest motiu vaig decidir centrar-me

en els alumnes de l'ESO de l'Institut Vilanova del Vallès.

Hipòtesi

- La baixa autoestima està més present en el primer nivell de l’ESO.

- Es presenta més baixa autoestima en les noies que en nois independentment del

nivell.

Objectius

- Observar el grau d'autoestima dels alumnes de l'ESO de l'Institut de Vilanova del

Vallès.

- Comprovar si la baixa autoestima es dóna més en els primers cursos de l'ESO o bé

en els últims.

- Analitzar si l'autoestima és més baixa en les noies que en els nois.

Metodologia

En primer lloc, pel que fa a la part teòrica, m'he centrat en els coneixements bàsics els quals

han esdevingut necessaris per a la realització del meu treball. Els conceptes claus són:

l'autoconcepte i l'autoestima, el procés evolutiu de l'adolescència, l'autoestima en

l'adolescència, la importància de l'escola en l'educació dels adolescents i per últim la tutoria i

el PAT.



En segon lloc, comprovar la hipòtesi i assolir els objectius del treball, vaig elaborar una

enquesta per tal d'analitzar el grau d'autoestima dels alumnes d'ESO. Per fer-ho vaig escollir

el test d'escala de Rosenberg. Aquest test és emprat en l'àrea de psicologia per mesurar

l'autoestima d'una forma ràpida i fiable. Aquest està compost per deu enunciats relacionats

amb la manera que la persona es valora i l'autosatisfacció; cada ítem es puntua del 0 al 4 en

funció del grau en què la persona que contesta s'identifica amb l'afirmació. La puntuació

màxima que es pot obtenir en l'enquesta és de 40 punts, si la persona avaluada obté una

puntuació entre 40 i 30 punts es diu que té una autoestima alta. D'altra banda, si

aconsegueix una entre els 26 i 29 punts de puntuació es considera una autoestima mitjana.

Per últim si assoleix una puntuació de 25 punts o per sota d'aquest indica que té una

autoestima baixa.

A part dels enunciats de Rosenberg, vaig decidir incorporar a l'enquesta un nou apartat

anomenat: "Propostes d'Activitats". Aquest apartat va ser creat amb la finalitat de veure si

realment l'alumnat de l'ESO del centre considera que l'Institut dóna suficient importància a

l'autoestima i si aquesta es treballa de forma adient i també en relació amb aquest punt, vaig

proposar algunes dinàmiques per a treballar l'autoestima centre.

Resultats

A través de realització de l'enquesta vaig obtenir diversos resultats.

En primer lloc, he pogut conèixer que el grau d'autoestima de l'alumnat a l'ESO és mitjà,

essent primer de l'ESO el curs amb la puntuació i, per tant, el grau d'autoestima més baix.

En segon lloc, he pogut saber que el grau d'autoestima dels nois és més alt que el de les

noies.

Per últim, en relació amb la segona part de l'enquesta, els alumnes de l'Institut de Vilanova

del Vallès, consideren que el centre no dóna la suficient importància a l'autoestima, i que,

com a resultat, esdevindria necessari treballar-la per tal de millorar-la.

Conclusió

Gràcies a l'enquesta i a l'anàlisi dels resultats obtinguts he pogut assolir els objectius del

treball.

D'una banda, fent referència a la primera part de la hipòtesi, puc afirmar que el primer nivell

d’ESO és el curs on més es veu afectada l'autoestima. D'altra banda, pel que fa a la segona

part de la hipòtesi, queda verificada, per tant, puc concloure que independentment del nivell,

les noies tenen un grau d'autoestima més baix que els nois.
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