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Que é a autoestima?

A autoestima é un conxunto de 
percepcións, pensamentos, avaliacións, 
sentimentos e tendencias de 
comportamento dirixidas cara a un 
mesmo, cara á nosa forma de ser e cara ás 
características do noso corpo e do noso 
personaxe.



Como afecta isto nos adolescentes?

A importancia da autoestima radica en que se é alta aportará confianza e 
valía a persoa e o contrario se é baixa. Unha boa autoestima nun 
adolescente favorece un mellor acceso a vida adulta con un mellor 
equilibrio psíquico, emocional e unhas relacions sociais mais profundas e 
estables.



Para que usan os adolescentes as redes?

Os adolescentes usan as redes para 
estar en contacto con amigos e familia, 
para manterse informados das noticiais 
actuais, para comprar, coñecer persoas, 
etc. Hai moitas cousas boas polas que 
usar as redes sociais pero tamén 
moitas malas. Poden coller datos 
persoais, fotos túas, etc...



Pode afectar un “me gusta” a algúen?
Normalmente non debería de afectar 
un me gusta a unha persoa, pero hai 
xente que sube fotos as redes coa 
intención de ter moitos me gusta e se 
non chega as súas expectativas podería 
chegar a deprimir a dita persoa. Pero 
como se menciona anteriormente, un 
me gusta non debería de afectar a unha 
persoa xa que en realidade non ten a 
maior importancia.



Máis seguidores = “máis popular”?

No mundo no que vivimos temos asociado que ter máis seguidores quere 
dicir de algunha forma que eres máis popular, xa que te coñece máis xente 
pero en algúns casos da adolescencia a presión popular puido con eles e 
incluso houbo persoas que chegaron a deprimirse e sentirse estresados. 
Tamén, se se xunta a presión dos medios sociais, as persoas con mais 
seguidores cando xa estan algo estresados chegaron a subir selfies ou fotos 
de festa, e estas eran mais criticadas causando máis estrés.



Algún caso...



Conclusión
En conclusión, as redes poden ser moi 
boas para relacionarse coa xente que 
te rodea ou non, comprar e levar un 
estilo de vida moito máis sencillo pero 
tamén pode traer moitos problemas 
psíquicos, xa que poden baixarte a 
autoestima. Ademáis, como xa dixemos 
anteriormente poden adquirir os teus 
datos sen o teu consentimiento, ao que 
se lle denomina cyber-delitos.
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