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MÒDUL 2: Comunicació, motivació, clima laboral i creativitat 
dins el marc empresarial 

 
 
Tema 5. Comunicació a l’empresa. Els elements lingüístics. Els 
registres lingüístics: el llenguatge específic de la professió. 
Dificultats i obstacles de la comunicació. La percepció de la 
personalitat en el mon del treball. Tipus de comunicació. 
Comunicació i competència intercultural. Estratègies i tècniques 
de comunicació. Sistemes d’informació. 
 
Tema 6. La motivació laboral. Què és la motivació laboral? Teories 
de la motivació. Tècniques de motivació. Automotivació i 
autoestima. Mitjans per avaluar la motivació. Comportament 
motivador del directiu.  
 
Tema 7. El clima laboral. Concepte de clima laboral. Factors 
determinants del clima laboral. Clima laboral i productivitat. Clima 
laboral i motivació. Frustració. 
 
Tema 8. Foment de la creativitat dins el marc empresarial. 
Creativitat a l’empresa. Relació d’intercanvi entre superior-
subordinat i la creativitat. Relació dels treballadors amb el seu 
grup de treball i la creativitat.  
 
Tema 9. Intercultaritat en l’àmbit laboral. Cultura, pluralisme 
cultural, multiculturalitat, interculturalitat. Algunes conseqüències 
de la immigració. La immigració a l’Espanya actual. De la 
immigració no qualificada a la immigració qualificada en 
Espanya. Les mancances de mà d’obra qualificada a nivell global. 
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TEMA 5. LA COMUNICACIÓ A L’EMPRESA 

En el món del treball, les persones de l’entorn tenen una necessitat  de comunicar-se amb 
freqüència . El grau de domini de les tècniques de comunicació moltes vegades condiciona 
l’èxit de les es relacions entre aquestes persones (Hare, B. 2003). 

Sense dubte, un problema important que afecta gran part de les empreses actuals és la 
manca de comunicació o l’ús inadequat de les seves tècniques. Per això, en els darrers anys 
ha augmentat l’interès pels processos de comunicació interpersonal (Habermans, J. 
2001). Aquesta comunicació es basa en la circulació contínua d’informació necessària 
perquè una empresa funcioni. Per a l’assoliment d’ aquest objectiu, la comunicació ha de 
ser eficaç. 

La comunicació és una habilitat bàsica per poder moure’s en el món del treball. Dominar el 
procés i les tècniques de comunicació és essencial per poder mantenir unes bones relacions 
en l’àmbit laboral i, per tant, facilitar l’èxit en la feina (Cuadrado Esclapez, C. 2009). 

OBJECTIUS 

 Determinar barreres que dificulten el procés de comunicació. 

 Identificar  aspectes que faciliten el procés de comunicació. 

  Formar-se en elements habituals que s’utilitzen en el procés de comunicació, i també en 
els tipus de comunicació més freqüents en empreses i  xarxes. 

 Descriure  característiques essencials de la comunicació no verbal. 

IDEES CLAUS 

 Dominar el procés i les tècniques de comunicació és essencial per poder mantenir unes 
bones relacions en l’àmbit laboral i per tant, facilitar l’èxit en la feina. 

 Avui dia, quan parlem de comunicació no només fem referència al procés lineal 
emissor-missatge-receptor. També tenim en compte el conjunt dels processos 
psicològics i d’implicacions que es donem en l’emissió i la recepció, com ara l’estat 
d’ànim, la intencionalitat, el tipus de relació dels interlocutors, la motivació, etc... 

 En moltes ocasions, quan el receptor intenta descodificar un missatge, topa amb una 
barreres que dificulten la comprensió. 

 Considerant el sentit en què es mou la informació, la comunicació interna d’una 
empresa pot ser, d’acord amb la seva naturalesa: ascendent, descendent, horitzontal,. La 
comunicaciço també  pot ser formal i informal. 

 Els mitjans fonamentals que tenim per relacionar-nos amb les altres persones són la 
paraula oral i escrita. 

 La comunicació no verbal és aquella que no usa els signes lingüístics per transmetre el 
missatge.  

 És important que les empreses disposin d’un bon sistema d’informació del personal, 
amb dades relatives als treballadors, als llocs de treball, a l’entorn social, a la plantilla i a 
l’empresa. També importa disposar d´un bon sistema d´informació sobre l´entorn 
social.Però no n’hi ha prou a canalitzar i arxivar la informació, sinó que cal elaborar-la i 
satisfer  amb ella necessitats  de l’empresa. 
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La comunicació és el procés en el qual una persona, que anomenem emissor, envia un 
missatge a un receptor, que és el destinatari del missatge. 

El missatge és la informació que volem transmetre i és simbolitzat mitjançant un suport 
verbal o no verbal ( o ambdós a l’hora) usant un codi comú 

1. ELS ELEMENTS LINGÜÍSTICS 

Els elements que intervenen en la comunicació són els següents: 

 Emissor: persona o persones que emeten el missatge (verbal o no verbal) 

 Missatge: objecte de la transmissió. 

 Receptor: persona o persones que reben el missatge Canal: mitjà a través del qual 
es transmet el missatge verbal o no verbal.  

 Codi: sistema de signes i regles identificades per l’ emissor i el receptor (verbal-oral 
i escrit-, morse, mímica, codi de senyals, banderes, fanals o llums que s’usen en la 
navegació marítima, ...). L´emissor codifica i el receptor descodifica. 

 Context: situació real en la qual té lloc la comunicació, que compren elements 
molts diversos (antecedents, intencionalitat suposada, etc...) que,  considerats en 
conjunt, fan que el receptor atribueixi un significat al missatge. 

 

Donem un exemple de com es desenvolupa el procés de comunicació i els seus elements: 

Quan una persona diu “ un cafè, si us plau!”, aquesta frase només té sentit si s’adreça a un 
cambrer (context). En aquest exemple, de comunicació, el client (emissor) ha produït uns 
sons a l’exterior, el contingut dels quals tenia precisament al cap; és a dir, ha tingut lloc una 
codificació. El cambrer (receptor) percep aquests sons i amb el cervell es desxifra, aquest 
procés s’anomena descodificació 

Comunicació 

Elements 

 Emissor 

 Missatge 

 Receptor 

 Canal 

 Codi 

 Context 

 Retro-alimentanció 

Barreres 

 Semàntiques 

 Físiques 

 Psicològiques 

 Perceptives 

Formes 

 

No verbal Verbal 
Laboral 

Tipus de 
Comunicació 

Sistemes 

 Vertical-Horizontal 

 Formal-Informal 

Xarxes 



4 

 

2. ELS REGISTRES LINGÜÍSTICS I EL LLENGUATGE ESPECÍFIC 

Per bé que tots els membres d’una comunitat determinada tinguin una mateixa llengua, es 
donen una  sèrie de variacions de llenguatge segons els diferents usos lingüístics. Aquestes 
diferències poden ser lèxiques, fonètiques, sintàctiques i morfològiques i són els registres 
lingüístics (Levis, D). 

Els registres lingüístics poden estar condicionats per les varietats geogràfiques (és fàcil 
identificar si l’emissor és lleidatà, gironí, mallorquí, valencià, gallec, andalús, 
hispanoamericà, etc...), per l’edat o per altres varietats socials ( sexe, cultura, etc...). En tots 
els casos, la comunicació depèn de la relació entre els participants i la situació. 

En els registres lingüístics que es donen dins el llenguatge específic d’una professió, cal 
tenir en compte el tema o contingut del missatge. És evident que a una persona que 
desconegui el llenguatge propi del sector de l’automoció li costarà molt d’entendre una 
conversa entre dos tècnics superiors en automoció. 

Al món del treball, la llengua és el nostre mitjà de comunicació, i aconseguir una ocupació l, 
saber realitzar les tasques encomanades, conservar aquest treball i ascendir en l’empresa, 
depèn, en gran part, d’un domini eficaç de la llengua.  

 

3. DIFICULTATS I OBSTACLES DE LA COMUNICACIÓ 

En moltes ocasions, quan el receptor intenta descodificar un missatge, es troba amb unes 
barreres que en dificulten la comprensió. Aquests obstacles poden ser  semàntics , 
físics,psicològics, i les seves conseqüències en termes de distorsió constitueixen allò que, de 
vegades, es denomina  “efectes del soroll”. 

Semàntics. Es produeixen quan no s’acaben de comprendre els símbols, l’idioma o el 
vocabulari utilitzat. Perquè la comunicació sigui eficaç, cal usar llenguatges senzills i clars, 
que siguin accessibles al receptor i procurar també que no hi hagi una sobrecàrrega 
d’informació.  

La globalització actual que fa que cada vegada s’utilitzin idiomes diferents en el món 
laboral. Cada vegada hi ha més llocs de treball que impliquen contactes amb l’estranger . 
Això influeix i molt en la comunicació (Rodrigo Alsina, M. 1999). 

Físics. Són les interferències que hi ha a l’ambient i entorpeixen la comunicació, com ara la 
fresa  d’una moto quan truquem des de la cabina, un tall de llum quan estem connectats a 
Internet, etc... 

Psicològics. Hem de destacar els següents: 

 En el món del treball estem en contacte amb persones que tenen maneres diverses 
de sentir les coses i, per tant, diferents interpretacions. 

 Les emocions que experimentem en la nostra vida quotidiana ens afecten de 
manera diferent a l’entorn de treball (tristesa, alegria, motivació, etc...) 

 La personalitat dels individus participants també influeix en la comunicació. 

 Les idees que la persona té d’un tema, per alguna experiència viscuda, poden ser 
diferents  i dificultar comprensions 

 Acostumem a rebre el missatge de   manera diversa segons la posició jeràrquica de 
l’emissor. si procedeix d’un superior o d’un company que fa tasques similars a les 
nostres. 
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Aquests obstacles poden blocar  la comunicació, fer-la incompleta  o imperfecta, i donar 
lloc a relacions laborals defectuoses que poden tenir gran repercussió (Habermas, J. 2001). 

 

4. LA PERCEPCIÓ DE LA PERSONALITAT EN EL MÓN DEL TREBALL 

Actualment, les empreses consideren que un bon treballador no només ha de tenir certs 
coneixements; a més, necessita desenvolupar la seva capacitat d’adaptació i de relació en el 
seu entorn laboral. 

Percebre alguna cosa o algú es captar-lo a través dels sentits. Però també significa fixar-ne 
la imatge, i sabem que no es fixen totes les característiques d’una persona o d’un objecte, 
sinó que n’hi ha que són més rellevants que d’altres i prevalen sobre aquestes. Per tant, la 
percepció es un acte selectiu. En el món de treball és important que prenguem constància 
d’aquesta selecció de les dades de la percepció a l’hora de considerar els altres. 

L’ordre en que ens arriba la informació pot donar lloc a judicis diferents sobre una mateixa 
persona. En aquest sentit, cal recordar, per exemple, la importància que te la primera 
impressió en una entrevista de selecció de personal  

Quan jutgem les altres persones des d’una percepció selectiva hem de tenir molt present els 
prejudicis que es manifesten.  

Així,  si a un departament entra a treballar un parent de l’amo de l’empresa es pot tenir 
algun perjudici previ..  

Cal tenir en compte els estereotips, que són les imatges acceptades normalment entre les 
persones que pertanyen a determinats grups.  

Així, una persona considerada desordenada a l’hora de fer la seva feina, el seu cap es fixarà 
més en els errors que cometi per corroborar la seva idea. 

La impressió que tenim d’una persona influeix en el judici que fem de la seva actitud; és el 
que denominem efecte halo. 

Així, si fem un judici d’un col·laborador al que considerem eficient quan fa una mala 
actuació, direm “tothom pot tenir un mal dia” o “està esgotat per la feina”. Ara bé, si 
aquest col·laborador no ens agrada, farem uns comentaris molt diferents, com ara “ això 
era d’esperar. 

De la mateixa manera, quan coneixem una persona ens influeixen les expectatives que ens 
hàgim creat. En l’instant que ens la presenten, intentem verificar la imatge que ens han 
ofert,  

Així, si al nostre departament entra a treballar un company que no s’esforçava prou en el 
departament os estava situat, des de primer moment intentarem “confirmar” pels seus actes 
que és un gandul de veritat. 

 

5. TIPUS DE COMUNICACIÓ 

Podem classificar la comunicació de diferents maneres segons els aspectes que en 
pretenguem destacar (Silva González et al. 2008). 

 La comunicació interna és la que s’estableix entre els treballadors. 
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 La comunicació externa, enllaça l’empresa amb l’entorn Considerant el sentit en 
que es mou la informació, la comunicació interna d’una empresa, pot ser, d’acord 
amb la seva naturalesa: ascendent, descendent, horitzontal 

 Ascendent: És la que circula cap amunt. Té el seu origen en els empleats i es 
dirigeix als directius. 

Té importància perquè permet conèixer els problemes, les idees, els suggeriments o 
les queixes dels empleats. D’aquesta manera, aquests se senten motivats i integrats a 
l’empresa, la qual cosa afavoreix l’ambient de treball. 

Malgrat totes aquestes avantatges, la comunicació ascendent es la menys freqüent 
en el món del treball. Aquesta classe d’informació s’acostuma a canalitzat 
mitjançant enquestes, comitès d’empresa, informes, bústies de suggeriments, 
reunions, entrevistes, etc... 

 Descendent: És la que s’origina en el personal directiu i s’adreça al personal 
subordinat. És la més usual, la millor estudiada i organitzada a la majoria 
d’empreses.  

Serveix per motivar i coordinar els treballadors. Però també per informar-los de la 
tasca que cal dur a terme, els objectius i la política empresarials, l’avaluació del 
treball, les activitats, els serveis i el beneficis que ofereix l’empresa, la situació 
econòmica d’aquesta, les promocions de treballadors, els canvis organitzatius, etc... 

Aquest tipus d’informació apareix en els fullets de benvinguda, les cartes, els 
butlletins, la intranet, el correu electrònic, el comitè de representats, el diari de 
l’empresa, les ordres, les reunions, etc... 

 Horitzontal: És la transmissió d’informació entre persones que estan situades en 
un mateix nivell jeràrquic, o bé la que té lloc entre persones de nivells distints però 
que no tenen una dependència directa i es troben en departament diferents. 

És la més directa i sincera perquè es comunica millor entre iguals isorgeix de 
manera espontània,  

Comunicació formal i informal (García Tenorio, J. 2007): 

La comunicació formal és la que s’estableix en una empresa de manera estructurada, 
tenint en compte la jerarquia que hi ha organitzada. 

La comunicació informal és la que sorgeix de manera espontània mitjançant relacions 
interpersonals i supera els nivells jeràrquics (l’hora del cafè, els cursos de formació, els 
àpats,  el campionat de tenis, etc...) 

La comunicació informal compleix les funcions següents: 

 Ofereix informació que no ha estat transmesa als canals oficials. 

 Es transmet amb rapidesa. 

 Crea satisfacció social. 

 Dona personalitat a la cultura d’una organització. 

 Contribueix a formar grups amb idees similars.  
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També cal tenir present, que la comunicació informal, pel caràcter oral que té, pot donar 
lloc a rumors que distorsionen el missatge original. Cal doncs que els directius de l’empresa 
coneguin quins són els missatges que s’estan difonent de forma informal per poder valorar 
si cal fer comunicacions formals que concretin el missatge inicial. Serveix també per 
conèixer l’estat d’ànim dels treballadors, les seves motivacions. Etc....Pot ser molt útil per 
un cap de cara a gestionar millor el seu equip. Pot ser molt útil a un director de RRHH de 
cara a preparar una reunió amb els sindicats.  

Si tota la comunicació d’una empresa fos exclusivament informal, es produiria una situació 
de caos i ineficàcia. Per contra, si només fos formal i se n’exercís un control absolut, es 
donaria un ambient molt burocratitzat i mancat de valors humans. Ambdues 
comunicacions, doncs, es complementen i són necessàries en una empresa.  

 

6. COMUNICACIÓ I COMPETÈNCIA INTERCULTURAL 

Les persones que gestionen recursos humans culturalment diversos han de tenir 
“competència intercultural”. Aquesta pot ser definida com l’habilitat per negociar els 
diferents significats culturals que entren en joc en una relació laboral (Jiménez Alfonso et 
al. 2005). 

No pot haver-hi convivència laboral i cultural en una empresa si hi ha problemes de 
comunicació, considerant que la comunicació no és solament idioma (comunicació verbal). 
Per comunicar-nos amb un home o una dona estrangera no solament necessitem conèixer 
una llengua comú. En la comunicació intervenen molts elements no verbals que són 
fonamentals per assegurar que la comunicació sigui efectiva. Molts malentesos en el treball 
succeeixen perquè una persona emet un missatge en un codi determinat i la persona 
receptora el rep i el descodifica amb un altre codi. 

Per exemple, en la nostra cultura es mira als ulls a les persones quan se’ls parla. No fer-ho 
d’aquesta manera genera desconfiança. En altres cultures, pel contrari, mirar als ulls a una 
persona significa reptar-la, provocar-la. 

Per aquesta raó, és necessari invertir no solament en formació en idiomes, cal també 
incorporar en els plans formatius de les empreses tallers de comunicació no verbal en els 
que els empleats autòctons i immigrants es formen en els significats culturals dels gests, 
contacte físic, distància a la que es poden apropar dues persones quan parlen, to i volum de 
la veu, etc ... 

Però a part de la comunicació hi ha molts altres elements culturals que intervenen en una 
relació laboral i que difereixen entre persones procedents de diferents cultures. Citarem 
alguns exemples: el propi concepte del treball; el concepte de jo com a persona membre 
d’un grup; individualisme o col·lectivisme; el concepte de l’estatus de les persones; el 
concepte de poder i l’actitud de cada cultura envers la jerarquia/desigualtat entre les 
persones; la importància de les normes, el concepte de la incertesa i l’actitud de cada cultura 
en front de lo no planificat o no previst; el concepte del temps; o el tractament de la dona, 
entre molts altres. 

Desenvoluparem de forma breu solament un d’aquests perquè, a títol d’exemple, 
aconseguim visualitzar la importància de conèixer les formes d’entendre determinats 
conceptes si volem definir de manera correcta les estratègies formatives i de gestió per 
poder solucionar els possibles conflictes derivats d’aquestes diferències. Analitzem, per 
exemple, el concepte del temps. 
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En la nostra cultura la unitat bàsica del temps és el minut i no el segon. Una persona que 
entra a treballar a les 8:00 en punt, pot entrar a les 8:00:20 o a les 8:00:00. Inclús si s’arriba a 
les 8 i un minut no passa res. Si viatgem a un país en el que la unitat del temps és el segon i 
en el que se’ns obliga a fitxar a les 8:00:00, ni un segon abans ni un segons després, pot 
passar el següent. Si fitxem uns segons abans, els companys de treball ens poden retreure 
que volem fer “la pilota” al comitè de direcció de l’empresa arribant massa d’hora a la feina. 
Si fitxem uns segons després, el comitè d’empresa ens pot convocar per recriminar la 
nostra impuntualitat. Procedents d’una cultura com la nostra en la que sempre es donen els 
“deu minuts de cortesia” ens costaria adaptar-nos a una cultura en la que solament es 
contemplessin “deu segons de cortesia” i en la que esperar dos minuts provoqués la 
mateixa crispació que haver d’esperar aquí dues hores. 

Lo que ens interessa assenyalar és que el temps és un concepte cultural. I per ser cultural, 
l’aprenentatge és possible. De fet, l’aprenentatge és la solució als malentesos que es 
produeixen entre persones a les que des de la infància se’ls ha inculcat diferents valors de 
temps, horari, importància de la puntualitat... 

Per extensió, podem afirmar que l’aprenentatge és també la via de conciliació de les 
diferències respecte a altres valors (com els referits al tractament de les dones, la separació 
de la religió i el treball, el respecte a les normes, el concepte de jerarquia o el propi concepte 
del treball com a part de la identitat de la persona que sent la necessitat o no de realitzar-se 
a través de la professió. 

No podem entendre la cultura com un tot que s’adopta o es rebutja. Podem aprendre la 
importància dels minuts en el bon funcionament de la cadena productiva d’una empresa, 
sense que això obligui a la persona immigrant a renunciar al seu valor del temps no 
cronometrat en família. 

La cultura està, per tant, integrada per molts elements. Aquests elements combinats en una 
empresa han de ser contemplats pels responsables dels recursos humans d’aquesta, 
especialment si en aquesta conviuen treballadores i treballadors procedents de diferents 
cultures. És llavors quan sorgeix la necessitat de definir i aplicar certs protocols i guies de 
gestió de la diversitat cultural en clau de comunicació i qualitat. 

 

7. ESTRÀTEGIES I TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ 

La comunicació va molt més enllà d’un simple intercanvi d’informació.  

Els mitjans fonamentals que tenim per relacionar-nos amb les altres persones són la paraula 
oral i escrita. Utilitzar-ne una o altra depèn del contingut, del nombre de persones a qui ens 
volem adreçar, de la rapidesa, del context, de la voluntat de deixar-ne constància, etc... 
(L’Agora de l’escola de treball de Barcelona). 

A. La comunicació oral i les seves tècniques (Martínez Vilanova y de Manuel 
Dasi, 2007). 

Usem la llengua parlada per transmetre un missatge. A l’empresa s’utilitza amb freqüència 
per donar instruccions, explicar alguna cosa als companys, organitzar tasques, intervenir en 
una reunió, etc... 

A l’empresa té una gran importància, ja que es tracta d’un mitjà per assolir una bona marxa 
i els propòsits previstos. Sovint fracassen unes idees brillants per haver fet un ús erroni del 
llenguatge. 

En la comunicació oral hem de tenir en compte els aspectes següents: 
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 Situació de la comunicació. No sempre és l’emissor qui escull el tema i la manera de 
comunicar-lo. Cal considerar l’objectiu de l’empresa (informar, negociar, motivar,etc...). 
També és important conèixer quines i quantes són les persones destinatàries, quins 
coneixements tenen del tema, quin és el temps del que es disposa, etc... 

 El missatge i les seves dificultats. Si volem que una comunicació oral sigui eficaç, les 
idees han de ser interessants per l’oient. És tan important que l’emissor estigui 
interessat pel missatge que s’ha de comunicar com que el receptor es senti implicat 
d’alguna manera. Es normal que una persona es senti nerviosa en determinats ambients 
a l’hora de parlar amb públic. Els nervis no acaben mai de desaparèixer, però amb 
l’experiència la tensió serà menor.  

 Estratègies d’exposició. Per interesar a l’audiència i parlar amb claretat, en primer 
lloc cal tenir cura de la pronunciació, la intensitat, el timbre, l’entonació i el ritme de la 
veu. 

Per afavorir l’èxit d’una exposició, és important tenir en compte una sèrie de 
recomanacions:  

 Començar explicant els punts que es tractaran i perquè. Explicar de quines parts consta 
l’exposició a fer i establir quan es podran fer intervencions o preguntes per part dels 
assistents.  

 No usar tòpics, en el cas que s’utilitzin que siguin molt breus   (“només dues paraules”, 
“els entretindré una mica”, etc...) 

 Mirar al públic tant com sigui possible. 

 Tenir cura del llenguatge corporal (gestos, tics, etc...) 

 Seguir un ordre en l’exposició, i usar frases curtes i un vocabulari adaptat a l’auditori. 

 Usar mitjans audio-visuals.  

 Acceptar comentaris i critiques,i evitar enfrontaments. 

 És recomanable emprar anècdotes, cites (precises) etc... 

 Finalitzar amb una síntesi i enumeració de les conclusions, les quals s’han de dur 
escrites.S’ha d’evitar acabar sense final, bruscament. 

 Receptor. En tot el procés de comunicació té molta  importància la persona 
destinatària del missatge. 

És important insistir en que el contingut ha de dependre de la naturalesa del receptor (, 
interessos, estat anímic, motivació, nivell cultural, etc...) 

D’altra banda, l’actitud del receptor també té un paper decisiu a l’hora d’escoltar el 
missatge (està atent, deixa de parlar i sap preguntar). 

 Estratègics de comunicació assertiva. L’assertivitat és un mètode de comunicació 
que s’utilitza per transmetre informacions , demanar el que es vol o dir el que un pensa, 
tenint en compte sempre els drets del nostres interlocutors. 

Si emprem tècniques assertives, aconseguirem una comunicació directa, clara, 
col·laboradora i ferma en les noves conviccions (Hare, B. 2003). 

A més, expressar opinions pròpies respectant els drets de les altres persones ens pot 
proporcionar el respecte i la consideració dels nostres receptors. 
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A continuació s’assenyalen algunes de les tècniques més freqüents que s’utilitzen en 
psicologia per desenvolupar actituds assertives en les persones (Sánchez Herrera, J. 
2010). 

1. Disc ratllat. Consisteix en repetir amb insistència el que desitgem fer o no fer o 
allò  que una persona pensa o sent, fins que d’interlocutor s’adona de quina es la 
nostra posició i podem arribar a un compromís raonable. 

2. Asserció negativa.  Consisteix en respondre a una crítica manifestant que és 
raonable o te part de veritat, fins que la persona que estigui criticant deixi de fer-ho. 

 Aquesta tècnica es pot emprar sempre que sapiguem que la critica que ens fan és 
lògica en la seva totalitat o en part. D’aquesta manera, evitarem entrar en una 
discussió. 

3. Crear confusió. Amb aquesta tècnica el que fem és crear dubtés en la persona que 
fa una crítica quan sabem del cert que no té raó, desconcertant-la. Podem utilitzar-
la fins que la persona s’adoni que no obtindrà cap satisfacció atacant al seu 
interlocutor. 

4. Pregunta negativa. Consisteix en respondre a una crítica demanant un aclariment. 
Es por fer servir quan observem que algú ens crítica o intenta dir-nos alguna cosa i 
no ho fa mai d’una manera directa.  

Cal recordar que no sempre es possible utilitzar aquestes tècniques. 

Les principals formes de comunicació oral que es donem al món del treball són: 

 El telèfon.  Mantenir una conversa telefònica no és fàcil (no podem veure a l’emissor, 
ni usar els gestos, podem tenir interferències, distorsions de veu, etc...) Per tot això, cal 
una atenció especial a l’hora de transmetre el missatge telefònic, mirant d’usar frases 
curtes, mantenir conversa en forma de diàleg, plantejar preguntes al receptor per 
comprovar que ha rebut bé el missatge i eliminar els sorolls ambientals. Actualment 
s’utilitzen molt les “conference call”. Converses telefòniques en les que hi participen 
diverses persones ubicades en llocs diferents i moltes vegades en diferents països. Les 
habilitats comunicatives prenen molta importància en aquestes situacions.  

 L’entrevista. En el món laboral, l’entrevista s’usa, per exemple,per trobar un 
treballador, d’una banda, i un lloc de treball, de l’altra. 

A la persona encarregada de realitzar-la també li serveix per saber si un treballador està 
motivat en el seu lloc de treball. 

L’entrevista és un joc de preguntes i respostes en el qual l’entrevistador hauria de portar 
les regles de l’entrevista. És important preparar bé les entrevistes de selecció de 
personal, ja que ens juguem molt en poc temps.  

 La videoconferència. Molt utilitzada avui en dia. És una barreja de comunicació 
presencial i telefònica. Permet superar els entrebancs de la conversa telefònica ja que les 
persones que parlen es veuen. També permet que intervinguin diverses persones en la 
conversa. Permet estalviar costos a les empreses.  

 

B. La comunicació escrita i les seves tècniques.  

En qualsevol comunicació no és suficient que transmetem un missatge, sinó que es 
imprescindible que el receptor o destinatari  l’hagi entès.  
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El document escrit ha de ser prou vàlid per assolir l’objectiu i ha de complir les condiciones 
següents: 

 Claretat 

 Brevetat 

 Correcció gramatical 

 Presentació i originalitat (disseny, format, suport (telemàtic, paper, etc..), 
qualitat, etc.... 

Les noves tecnologies en la comunicació ( com ara el telèfon mòbil, el correu electrònic, i 
Internet, entre d’altres) avancen ràpidament en tots el sectors del món del treball a causa 
del seu fàcil accés i els avantatges que proporcionen. Pel que fa a la comunicació escrita, 
amb les tecnologies podem obtenir una resposta immediata i comunicar-nos amb diverses 
persones a l’hora, fins i tot en països diferents i molts llunyans. 

Aquesta tecnologia no només avança ràpidament, sinó que a més és assequible 
econòmicament per a la majoria de la població d’un país desenvolupat. 

L’ordinador avui ha esdevingut un instrument que serveis gairebé per tot (Cuadrado 
Esclapez, J. 2009): 

Internet: informació, compra i venda de productes, viatges, etc... 

Intranet: comunicació i informació entre els membres d’una empresa. 

Correu electrònic: correspondència immediata amb una o més persones alhora.  

MSN messenger: missatgeria instantània. Comunicació visual i oral en temps real.  

Al principi, els telèfons mòbils només servien per parlar, però ara tenen moltes més 
utilitats: 

MSM: missatges multimèdia 

GPS: sistema de posicionament global 

Plataforma mobiplay: per poder pagar en comerç, apartament, taxis, consulta de 
moviments bancaris, compres per Internet, fer donatius, etc... No cal donar dades 
personals, només el telèfon mòbil.  

Segons la informació que es pretén transmetre, a les empreses públiques i privades hi ha 
diferents tipus de documents. Els més habituals són: 

 Contracte de treball 

 Carta (personal, comercial, oficial, circular, etc...) 

 Nota interior 

 Ordre de treball 

 Informe 

 Instància 

 Acta 

 Fullet 

 Diari d’empresa 

 Tauler d’anuncis 
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 Cartells,etc.. 

 Pàgina web o portal a Intranet 

 Correu electrònic, etc... 

La comunicació escrita és molt important en el món del treball pel gran nombre 
d’informacions, ordres i peticions que cal registrar per escrit (condicions de feina, 
comunicacions de sancions, sol·licituds de permisos, recordatoris a la plantilla, etc...) 

 Transmissió d’informacions varies 

Podem  trobar altres documents, com ara circulars internes, que només pretenen 
transmetre una informació i que comporten una resposta fàctica. Així, per exemple, una 
empresa pot comunicar als seus treballadors que és prohibit fumar a les zones de treball. 
En aquests cas, la resposta que l’empresa espera és que els treballadors respectin la 
prohibició i no fumin en aquestes zones. 

 Instància 

Analitzarem l’estructura d’una instància, atesa la gran importància que té emplenar-ne una 
tant dins com fora del món del treball.  

Una instància o sol·licitud és un document que serveis per formular una petició a una 
entitat (pública o privada) o a una persona que, pel càrrec que ocupa, pot concedir o 
denegar alguna cosa. Una instància consta de: 

a. Encapçalament: nom, cognoms, DNI, professió, domicili i qualsevol altra dada que 
sigui pertinent per aclarar les circumstàncies de la persona sol·licitant.. 

b. Cos (exposo): s’hi expliquen detalladament els motius de la petició. 

c. Petició (demano): com a conseqüència dels arguments exposats, s’hi formula, de 
manera breu i concisa, el que se sol·licita. 

d. Peu: localitat, data, i signatura. 

Convé que ens en quedem una còpia segellada com a justificant. 

 

C. La comunicació no verbal  

La comunicació no verbal és aquella que no usa els signes lingüístics per transmetre el 
missatge i normalment facilita informació sobre el càracter o la condició social de la 
persona comunicant. 

A continuació, s’exposen algunes formes de comunicació no verbal. 

Cal tenir present que la seva interpretació depèn sempre d’un context determinat. 

 Expressions facials: mirades, somriures, gestos, tics, etc... 

 Moviment corporal: mans, cap, cames, posició, espai personal, etc... 

 Aspectes físics: roba, higiene, complements, etc... 

Consells pràctics: 

 Procura mirar el teu interlocutor, però sense intimidar-lo, intentar mantenir amb els ulls 
una actitud receptiva. 

 Adopta una postura relaxada. 
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 Evita els tics. 

 Varia els gestos de mans i braços de tant en tant. 

 Cal que vagis amb molt de compte amb el teu aspecte exterior i la higiene personal.  

 

8. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

Per a que una organització funcioni cal un sistema d’informació eficaç que permeti al 
treballador d’accedir als canals de comunicació. 

Un dels factors que produeixen més insatisfacció laboral és l’escassa informació. És 
imprescindible mantenir informats els treballadors de la situació real de l’organització si 
volem evitar la propagació dels rumors, la qual cosa crearia malestar entre el personal  i els 
faria desconfiar de la direcció (Martínez Vilanova y de Manuel Dasi, 2007). 

Atesa la gran quantitat d’informació que es considera  actualment i les diverses tècniques 
que podem utilitzar per transmetre-la, la direcció s’ha d’enfrontar amb el problema de 
decidir quina informació es processa, de quina manera i en quin moment.  

La majoria de les empreses amb estructura piramidal canalitzen la informació mitjançant 
dues grans vies: ascendent i descendent. 

Ascendent: mitjançant qüestionaris i entrevistes que emplenen els treballadors i són 
analitzats per departaments especialitzats. 

Descendent: mitjançant fullets de rebuda, revistes, publicacions, cartes, taulers d’anuncis, 
telèfon interior, etc... Acostuma a ser un mitjà per transmetre informació dels departaments 
jeràrquicament superiors als inferiors.  

El futur dels sistemes d’informació de les empreses ( en especial les xarxes de comunicació) 
substituirà l’estructura piramidal. 

Les decisions seran preses cada vegada més per persones capacitades, ja que les 
organitzacions modernes tendeixen clarament a treballar en equip, on participa tothom. 

Sistemes d’informació del personal (SIP) 

L’objectiu principal d’aquesta via d’informació és obtenir i canalitzar totes les dades que 
siguin necessàries per planificar, prendre decisions, i controlar les mesures que es prendran 
a l’àrea de personal. 

És important que les empreses disposin d’un bon sistema d’informació del personal, amb 
dades relatives als treballadors, als llocs de treball, a entorns socials, a la plantilla i a 
l’empresa. 

No n’hi ha prou a canalitzar i arxivar la informació, sinó que cal elaborar-la i satisfer 
necessitats de l’empresa.  

 Atenció a  la informació 

Els canvis que es produeixin en l’estil de direcció i l’estructura de les empreses obliguen a 
modelar les polítiques d’informació i formació dels treballadors. 

Tot i que actualment les empreses espanyoles asseguren conèixer la importància que té 
informar els treballadors per tal de millorar les condicions de treball i evitar alguns 
conflictes laborals, en la pràctica moltes vegades s’oblida. 
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 Xarxes de comunicació 

Coneixen com a xarxes d’informació les estructures que pot establir una empresa per fer 
circular la informació fins a les persones destinatàries. 

Les principals xarxes de comunicació formal són: 

 Xarxes en cadena:  la comunicació s’estableix amb la persona que es té més a prop, i 
s’interromp quan algú atura la informació o feedback. L’orientació d’ aquesta xarxa 
és autoritària. 

 Xarxa en estrella: el líder es l’únic que coordina la comunicació amb les altres 
persones. La informació queda centralitzada. 

 Xarxa en Y: Aquest tipus de xarxa utilitza, alhora, la xarxa en cadena i la xarxa en 
estrella. Hi ha dos líders que autocontrolen el feedback de tot el grup. Es freqüent 
que sorgeixen conflictes entre les dues persones centralitzadores de la comunicació. 

En el cas de la direcció econòmica financera on el cap de comptabilitat i el cap de tresoreria 
comparteixen un comptable, un administratiu i un conserge. 

 Xarxa en cercle: La comunicació circula d’unes persones a altres sense que cap en 
quedi exclosa ni que s’estableixen rols jeràrquics entre elles. 

Un exemple d’aquesta xarxa es la que s’estableix en una empresa per mitjà del telèfon 
interior. 

Les xarxes de comunicació informal són positives, ja que reforcen els canals formals 
establerts i satisfan els treballadors en relacionar-se socialment. Tot i així, cal tenir en 
compte que el clima sociolaboral pot ser perjudicat per xarxes informals quan s’utilitzen per 
als rumors, el xafardeig, el desordre en la transmissió, etc... 
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TEMA 6. LA MOTIVACIÓ LABORAL 

“No hem d’oblidar que els termes motiu i emoció provenen de la mateixa arrel llatina 
movere que significa moure. En aquest sentit, les emocions són el que ens impulsa a 
aconseguir els nostres objectius. Les persones, doncs ens sentim millor quan fem realment 
el que ens apassiona, encara que una altra tasca pogués anar recompensada d’una major 
recompensa econòmica” (Gervilla Castillo, A y Quero Gervilla, JMª. 2006) 

Quan ens pregunten perquè treballem, acostumen a respondre al·legant motius purament 
econòmics o de supervivència. Però la realitat ens demostra que, a més, les persones 
busquem en el treball incentius diferents dels econòmics que permetin satisfer un conjunt 
de necessitats psicològiques de l’individu (Hunter, C. 1999). 

Per aquesta raó, cal analitzar els motius pels quals els treballadors d’una empresa es 
comporten d’una manera determinada. L’objectiu d’aquest tema és oferir els models teòrics 
més importants que s’han desenvolupat per explicar en què es basa la conducta laboral i 
l’evolució que segueix. 

Aquestes teories es basen en dos supòsits (Leboeuf, M., Muro, P. 2009): 

 El quadre intermedi ( que és l’últim esglaó en la línea del quadre) és qui ha de 
motivar el seu equip de treball. 

 Els treballadors només han de dir si estan motivats o no.  

 

OBJECTIUS 

 Conèixer la importància de la motivació en el món laboral.  

 Diferenciar les teories motivacionals de contingut i de procés. 

 Interpretar les principals teories de la motivació. 

 Conscienciar de la importància de la formació com a tècnica de motivació. 

 Valorar la importància de les diferències individuals en l’aspecte motivacional. 

 Aplicar les tècniques la motivació en l’entorn laboral.  

 

IDEES CLAU 

 La motivació laboral és cosa de dos: de l’empresa i dels treballadors. 

 La motivació és la sensació o l’energia que impulsa les persones a actuar en una direcció 
determinada. 

 Les diverses teories sobre la motivació (teories de contingut i de procés) intenten 
explicar els principals incentius que mouen les persones a actuar d’una manera 
determinada. 

 La majoria de teories de contingut es basen en el model proposar per Abraham H. 
Maslow amb la teoria jeràrquica de les necessitats.  

 A partir de la segona meitat del segle XX es van elaborar teories sobre la motivació de 
procés) centrades en la conducta que adopta la persona davant de cada situació amb la 
qual s’enfronta. 
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 Hi ha diverses tècniques que proposen variades estratègies per augmentar la motivació 
laboral de les persones i afavorir l’automotivació i el compromís. 

 Hi ha diferents metodologies per diagnosticar i avaluar la motivació dels empleats per la 
feina. 

 S’ha demostrat que la formació composta grans beneficis pels treballadors.  

 

1. QUÈ ÉS LA MOTIVACIÓ LABORAL? 

Motivació és un terme molt utilitzat avui dia, i en molts aspectes de la nostra vida 
quotidiana. És per aquest fet, que es fa difícil trobar una definició concreta i taxativa del 
mateix terme. Si entenem el terme motivació com a aquella sensació que fa  que les 
persones vulguin seguir realitzant l’esforç físic i mental que requereix el seu treball diari, 
podem concloure a grosso modo  que existeixen tres maneres d’aconseguir que un 
treballador estigui “motivat”: 

La amenaça de càstigs 

La esperança de premis 

El convenciment de que val la pena treballar 

La motivació en el si de les empreses podria definir-se com a la situació emocionalment 
positiva que es produeix en una persona quan existeix un estímul o un incentiu que li satisfà 
una necessitat, la qual cosa permet obtenir d’ell una conducta adient per al 
desenvolupament de la seva tasca (Lundin, SC et al. 2001). 

Si ho enfoquem d’aquesta manera, podem caure en l’error de confondre motivar amb 
manipular. S’ha de tenir ben present que la motivació en l’àmbit empresarial només pot 
existir en base a uns principis de respecte a la dignitat del treballador i a unes condicions 
laborals i econòmiques adequades. Efectivament, existeix un aspecte motivador extern molt 
important però és bàsic i fonamental que el treballador interioritzi aquest estímul que rep  
des de fora i el faci seu per tal de mantenir una conducta òptima mitjançant un procés 
d’automotivació (De Martínez, M. y Salvador, M. 2005). 

En general, es pot acceptar que motivar és, per una banda, el donar suport als esforços 
realitzats per la gent ( però no fer la feina per ells) i, per altra banda, premiar i alabar a les 
persones quan s’ho mereixen. A més a més hi ha altres factors que resulten molt 
importants per a aconseguir que una persona es senti motivada (Leboeuf, M., Muro, P. 
2009): 

Ensenyar a intentar fer les coses encara que existeixi un grau de dificultat alt 

Atorgar missions difícils, mai massa fàcils o impossibles de realitzar 

Confiar en la habilitat dels altres 

Corregir i avaluar conductes concretes i mai a la persona com a tal 

Recordar a les persones les seves bones qualitats 

A part d’aquests hi ha multitud de factors motivants que podem tenir en compte. En el 
següent exemple podem veure un dels més importants. 

Podem sintetitzar el procés de motivació en general, i el de motivació laboral en particular 
de la manera següent: 
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A partir d’un estímul s’activa una necessitat que es pretén satisfer, el que origina la aparició 
de certes conductes encaminades a la consecució d’uns resultats  que produeixen satisfacció 

 

Entenem necessitat com a la sensació de que falta quelcom que ens pot resultar útil. 

Entenem resultat com a la sèrie d’objectius que hem d’assolir per a satisfer una necessitat. 

 

2. TEORIES SOBRE LA MOTIVACIÓ 

Les distintes teories sobre la motivació sorgeixen fonamentalment de tractar de donar 
resposta a que és el que determina la nostra actitud i el nostre comportament en les 
diferents facetes de la activitat humana i, més concretament, en l’àmbit laboral. Comú a 
totes les teories és el pensament de que no existeix motivació  sense necessitat i que la 
motivació és un factor mental que influeix en les nostres accions en cada una de les 
situacions que se’ns presenten (Paul, H., Reck, R. 2007). 

Les teories de motivació parteixen de dos punts de vista diferents. Segons això podem 
diferenciar entre teories de contingut (que és el que motiva al treballador?) i teories de 
procés (com es motiva al treballador?). 

Passant per sobre de totes elles, ens adonarem que cap d’elles anul·la l’anterior sinó que és 
un enriquiment de les predecessores. 

Teories de contingut  Teories de procés 

 Teoria de Taylor: Taylorisme 

 Teoria de Mayo: Relacions 
humanes 

 Teoria de Maslow: Jerarquia 
de les necessitats 

 Teoria de Herzberg: teoria 
dels factors 

 Teories X i Y de Douglas 
McGregor 

 Teoria de McClelland: 
Motivació de la consecució 

  Teoria de Vroom: 
Expectatives 

 Teoria d’Adams: Equitat 

 Teoria de Goleman: 
Intel·ligència emocional 

 Teoria de Locke: Finalitat 

A continuació, procedirem a aprofundir lleugerament en cada una d’elles. 
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A) TEORIES DE CONTINGUT 

S’intenta determinar que és el que mou a una persona a treballar, és a dir, quins són els 
motius pels quals la gent fa el que fa (Paul, H., Reck, R. 2007). 

 Teoria de Taylor: 

Aquesta teoria, anomenada també Taylorisme està basada en la divisió del treball i la 
especialització per tal d’aconseguir una major productivitat. Per a Frederick Taylor, autor 
d’aquesta teoria, el factor motivacional únic era el diner. És a dir, per a ell, el major 
rendiment d’un treballador tan sols es relacionava amb l’augment del seu salari. Avui en dia 
es segueix pensant que el sou d’un treballador és un punt en tenir en compte pel que fa a la 
motivació d’un treballador, però multitud d’estudis demostren que no és l’únic i ni de bon 
tros el més important. 

Henry Ford, aplicant la teoria de Taylor va aconseguir revolucionar la indústria de 
l’automòbil introduint cadenes d’ensamblatge que varen possibilitar grans productivitats a 
molt baix cost, fet que li va permetre pagar el doble al seus operaris del que pagaven les 
empreses de la competència 

 Teoria de Mayo o model de les Relacions Humanes: 

Després d’una sèrie d’investigacions realitzades als anys 20, Mayo conclou que el que 
motiva realment als treballadors és la conducta dels individus i de la organització on es 
troba. 

 Teoria de Maslow o la jerarquia de necessitats: 

Abraham Maslow, el 1954, va plantejar que la motivació és una situació de l’individu 
respecte a una sèrie de necessitats jerarquitzades. Segons la seva teoria, les necessitats es 
satisfan segons un ordre jeràrquic i fins que no estan satisfetes les del nivell inferior, 
l’individu per si sol no tracta de satisfer les de nivell superior. Això no significa que al 
passar a un nivell superior de necessitats ja no li interessi seguir satisfent les anteriors, 
simplement que les seves necessitats canvien un cop adquirides les anteriors). 
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NECESSITAT DESCRIPCIÓ EXEMPLE 

Fisiològiques Necessitats de 
supervivència: aliments, 
aigua, protecció contra 
inclemències del temps... 

Dins l’àmbit laboral 
inclourien el sou i els serveis 
d’assistència mèdica 

Seguretat Necessitats de protecció 
contra perills o amenaces 
físques 

Condicions mínimes de 
salut laboral. Un plaç 
acceptable de contracte 
laboral, una seguretat de 
jubilació... 

Socials (Afiliació) Necessitat de pertànyer un 
grup i de ser acceptat per 
aquest. Rebre i proporcionar 
afecte. Únicament apareix 
quan ja estan satisfetes les 
necessitats dels dos nivells 
inferiors 

Sentiment de pertinença a 
l’empresa o departament en 
el que es treballa 

Autoestima Necessitats d’apreci i estima. 
Confiança en un mateix, 
tenir un concepte positiu de 
les pròpies capacitats, 
competències, personalitat... 

Té a veure amb el grau de 
satisfacció propi  i personal 
per la feina realitzada, així 
com l’estatus o les 
característiques del lloc de 
treball 

Autorealització Necessitat de desenvolupar 
les potencialitats personals, 
ser creatiu, enfrontar-se a 
nous reptes... 

Únicament apareix aquesta 
necessitat quan s’han 
acomplert tota la resta. Mai 
acaba de satisfer-se, les 
persones tenen possibilitats i 
capacitats il·limitades 

 

Segons Maslow, quan una d’aquestes necessitats es troba  raonablement satisfeta en un 
individu, comencen a predominar en la seva conducta les necessitats del nivell 
immediatament superior.  

Una necessitat satisfeta NO és motivadora del comportament. Per exemple, la  necessitat 
d’un aliment no té cap efecte apreciable en la conducta excepte quan manca. 

La conclusió que podem extreure de la teoria de Maslow és que per tal de motivar s’ha 
d’oferir un incentiu de la mateixa naturalesa que l’individu es planteja. D’aquesta manera el 
sou tan sols serviria per a satisfer necessitats fisiològiques. 

Com pot l’empresa i el patró d’un treballador col·laborar en satisfer les necessitats d’aquest: 
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NECESSITAT EMPRESA PATRÓ 

Fisiològiques Pagant un salari just Acostuma a trobar-se fora 
dels seus límits d’actuació 

Seguretat Estabilitat a la feina Premiant el se 
desenvolupament per 
assegurar la seva feina 

Socials Creant grups de treball i 
facilitant les relacions 

Creant i fomentant esperit 
d’equip 

Estima: Atorgant responsabilitats Reconeixent mèrits i 
ampliant responsabilitats 

Autorealització: Oferint nous reptes per a 
desenvolupar creativitat 

Ajudant a posar en pràctica 
noves idees 

 

 Teoria de Herzberg: Factors motivadors i Higiènics: 

Vora els anys 60 Herzberg posa de relleu el valor motivacional de la tasca en si, el seu 
contingut, el repte que suposa, les possibilitats d’aprenentatge...Aquest descobriment ve 
provocat, en part per una excessiva racionalització o mecanització del treball. S’havia 
arribat a un punt en que la racionalització industrial havia simplificat de tal manera la feina 
que l’havia buidat de contingut, la qual cosa comportava un alt grau de monotonia en el 
desenvolupament de la tasca  

Herzberg va realitzar diferents estudis sobre quines eren les situacions que feien sentir a la 
gent satisfeta o insatisfeta, la qual cosa li va fer veure la importància de que les empreses es 
preocupin de crear un clima laboral adequat, que permeti al personal que treballa en ella, 
satisfer les necessitats de segon nivell. 

Herzberg, doncs, va trobar que existien dos tipus de factors: 

Factors Higiènics: Produeixen satisfacció o insatisfacció, però per si sols no produeixen 
sensació de motivació. Quan aquests són presents, els treballadors perceben que estan 
rebent el que els correspon per la seva feina 

Factors motivadors: Són aquells capaços d’estimular al personal a realitzar esforços 
especials per la empresa. L’absència d’aquests factors produeix un fort efecte desmotivador 

Amb això es demostren dos fets: Per una banda el fet de que els factors motivadors 
produeixen satisfacció mentre que els higiènics eviten insatisfacció, el que es tradueix en el 
principi bàsic de la seva teoria: “ El fet de que jo no estigui insatisfet no significa que estigui 
satisfet” 
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Herzberg proposà dues idees per dur la seva teoria a la pràctica: 

- Crear dins l’empresa condicions que permetin que els factors higiènics no provoquin 
insatisfacció (sous raonables, condicions ambientals adequades, polítiques justes..). 

- Redissenyar cada lloc de treball de forma que resultin enriquidors  per al treballador 
(incrementar la responsabilitat, la autonomia, la possibilitat de desenvolupament 
personal...). Herzberg va incloure el terme enriquiment del treball per a referir-se al procés 
mitjançant el qual el contingut d’una feina és fa més atractiva (més motivadora). 

A la pel·lícula “Modern Times” de Charles Chaplin trobem un clar exemple del que pot ser 
una feina desmotivant. En aquesta pel·lícula Chaplin retrata les condicions desesperades 
que la classe obrera va haver de suportar durant l’època de la Gran Depressió. Segons la 
pel·lícula, aquestes condicions vénen produïdes per la eficiència de la Industrialització i la 
introducció dels mecanismes de producció en cadena (tal com hem parlat al esmentar el 
Taylorisme). En el següent enllaç trobem un tall de la pel·lícula que demostra, encara que 
de forma exagerada, com pot ser una feina de desmotivant o estressant i com s’allunya de la 
idea de Herzberg de l’enriquiment del treball. 

http://www.youtube.com/watch?v=wBIov_CSqyI 

En una empresa de logística, una manera d’enriquir la feina d’un operari i augmentar la seva 
motivació és la d’oferir-li la possibilitat de formar a companys més nous sobre la feina a 
realitzar, els procediments que s’han de seguir, etc. D’aquesta manera aconseguirem donar-
li més responsabilitats i un estatus diferent dins el propi grup dels operaris, fet que farà que 
estigui més motivat en aquesta nova tasca (Un clar exemple de Factor Motivador). 
 

 Relació entre els factors de Herzberg i la Piràmide de necessitats de Maslow:  

Es fàcilment relacionable la teoria dels factors motivadors de Herzberg amb la Piràmide de 
necessitats de Maslow, en un exemple clar de que totes les teories entorn de la motivació 
no es trepitgen les unes amb les altres, sinó que es complementen i es completen. 
D’aquesta manera podem observar com els factors higiènics permeten satisfer necessitats 
fisiològiques mentre que els factors motivadors permeten satisfer necessitats de caire social, 
de reconeixement i autorealització. 

http://www.youtube.com/watch?v=wBIov_CSqyI
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 Teories X i Y de Douglas McGregor 

Aquestes dues teories proposades per Douglas McGregor En la seva obra “El costat Humà 
de les organitzacions” són dues teories excloents que pretenen plasmar les dues formes de 
pensar bàsiques dels directius de les empreses en relació als treballadors. Són dos maneres 
excloents de percebre el comportament humà que desemboquen en dos comportaments 
ben diferents a adoptar pels gerents de les empreses a l’hora de motivar els treballadors i 
obtenir altes productivitats. A aquestes dues teories les va anomenar Teoria X i Teoria Y. 
Vejam a continuació les seves principals diferències: 
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Personalment, crec que la línia a perseguir i l’objectiu que tot patró s’ha de marcar per als 
seus col·laboradors, ha d’anar en la línia de la Teoria Y. De totes maneres, val a dir que 
ambdues teories no deixen de ser idealitzacions ( una en positiu i l’altra en negatiu ) de la 
condició humana dels treballadors. A la vida real apareixen matisos de forma freqüent i, 
com és evident, hem de saber destriar d’entre tot allò que coneixem el que més ens pot 
ajudar en cada cas (De Baguer Alcalá, M. 2009). 

 Teoria de McClelland o de motivació de l’èxit: 

McClelland, fundador d’aquesta teoria, parteix de la base de que les necessitats humanes 
són apreses des de la infantesa en l’ambient social i cultural en el que es desenvolupen les 
persones. Aquestes en funció de la intensitat amb les que es visquin, marcaran la intensitat 
amb la que l’individu les vol veure satisfetes. Segons McClelland, en la majoria de les 
persones estan presents tres grans grups de necessitats a desenvolupar relacionades amb 
l’activitat laboral (De Bacal, R. 2009): 

Afiliació: Entesa com la tendència a agradar i a buscar l’acceptació dels altres. En ella 
destaca una preferència de les situacions cooperatives a les competitives. 

Poder: Tendència a influir i controlar, preferència per les situacions competitives, per 
guanyar prestigi i influència, abans que per a la consecució d’un resultat. 

Èxit o realització: Tendència a aconseguir objectius i resultats cada cop més satisfactoris, 
millorant-los constantment. Preferència per situacions que requereixin assumir 
responsabilitats personals i córrer riscos controlats. 

Segons McClelland, totes les persones al llarg de la seva vida senten en algun moment 
alguna d’aquestes tres necessitats, malgrat que sobre cada individu predomina una d’elles 
depenent de la situació i del que hagi aprés cada persona. Així,  s’introdueix el concepte de 
necessitat com a quelcom adquirit i variable d’una persona a una altra de la mateixa manera 
que les situacions viscudes per les persones també són diferents. 

A partir d’aquestes premisses es fonamenta un model que permet predir el comportament 
o conducta així com el rendiment d’una determinada persona en el seu lloc de treball, la 
qual cosa pot tenir unes implicacions molt directes en l’àmbit de la contractació i la 
promoció de treballadors en el sinus d’una empresa. 
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En una empresa de logística una persona amb unes necessitats d’afiliació molt importants 
semblaria a primer cop d’ull un error el fet de proposar-la  com a director o gerent de 
l’empresa per sobre d’una altra persona amb una gran necessitat de poder. 

Els resultats obtinguts per McClelland en les seves investigacions van revelar que una 
persona amb una gran necessitat d’èxit es senten molt motivades en situacions laborals en 
les que gaudeixen de molta responsabilitat personal i acostumen a centrar-se en 
l’excel·lència de la seva realització; les persones motivades per l’afiliació, al seu torn, 
treballen millor quan se li reconeixen  les seves actituds positives i prefereixen envoltar-se 
d’amics a l’hora de treballar; les persones amb alts càrrecs en el sinus d’una empresa, en 
últim terme, acostumen a sentir una forta necessitat de poder per sobre d’una necessitat 
d’afiliació. 

Això li va servir al fundador d’aquesta teoria per concloure que les empreses que tenen un 
alt percentatge de persones amb alta necessitat d’èxit creixen i es fan prósperes, i , en segon 
terme, que una formació adequada de les persones pot induir a un increment de l’índex de 
necessitat d’èxit dels seus treballadors, contribuint així al propi desenvolupament de 
l’empresa. 

B) TEORIES DE PROCÉS 

Parteixen de la base de que la motivació és quelcom més difícil d’entendre que un simple 
factor d’activació del comportament amb l’objectiu de satisfer una necessitat. 

Centren la seva atenció en processos mentals de pensament i decisió que una persona posa 
en marxa en cada situació amb la que s’enfronta. 

 Vroom o la teoria de les expectatives 

Vroom , el 1964, va plantejar que la persona abans de prendre un comportament  o una 
conducta avalua les expectatives i possibilitats d’assolir els resultats buscats i els mitjans que 
per a això ha de menester. 

Per a tal fet, té en compte: 

- La Valencia (V) o atracció d’un determinat resultat o recompensa. Per tal 
d’operativitzar-lo proposava atorgar +1 per al més excitant, -1 per al menys excitant i 
0 per a allò indiferent 

- La Expectativa (E) o probabilitat d’assolir un resultat considerant que, a priori, 
major esforç és igual a major possibilitat d’assolir-lo. Atorgava +1 a allò que sabia que 
podia aconseguir amb esforç i -1 quan sabia que ni amb esforç podria aconseguir 
resultats 

- La Instrumentalitat (I) o creença del treballador de que al realitzar certa tasca  
obtindrà certa recompensa. Donava +1 punts quan n’estava segur i -1 quan estava 
segur que els resultats no donarien recompenses 

Per tant, estava en condicions de calcular matemàticament la motivació mitjançant la 
fórmula matemàtica : M = V x E x I 

 Adams: La teoria de la equitat: 

Adams, el 1962, va plantejar la teoria de l’establiment de conducta segons l’equitat. Per a ell 
la motivació es funda en les percepcions de justícia basades en avaluacions subjectives 
considerant els sentiments de cada persona i en la imparcialitat de les dades objectives que 
no consideren els sentiments. 
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La premissa bàsica d’aquesta teoria parteix de la creença de que existeix una tendència en 
els treballadors de comparar el que aporten a la empresa (esforç) i el que n’obtenen 
(recompensa), sense oblidar les comparacions amb altres persones. 

Segons Adams, un factor clarament desmotivant per a una persona era el comprovar que, 
un company que, segons el seu punt de vista, aporta menys a l’empresa que ell, tingués el 
mateix sou; o al contrari, quan un treballador sent que aporta més a l’empresa del que ell 
mateix rep, també es desmotiva. 

De la mateixa manera si el valor de la relació aportació/resultats que la persona percep és 
igual al d’altres persones en la seva situació i proper a 1, considerarà la situació equitativa i 
no hi haurà cap tipus de tensió. 

 La Intel·ligència emocional de Goleman 

La teoria elaborada per Daniel Goleman als anys 90 ha revolucionat la manera de concebre 
les relacions amb els treballadors d’una empresa: Goleman parla dels treballadors com un 
valor. El que ell anomena capital emocional aconsegueix un compromís dels equips de 
persones que fonamenta l’anomena’t contracte emocional, que refereix la satisfacció que el 
personal sent cap a la empresa de la qual forma part. 

Goleman ens parla per primera vegada de coeficient emocional en contrast amb el clàssic 
coeficient intel·lectual, per tal de concloure que aquest últim deixa sense explicar el 75% de 
l’èxit laboral ( és a dir, el coeficient intel·lectual no ens permet determinar de partida qui 
triomfarà i qui fracassarà. Ho justifica amb el fet que, mentre que és relativament fàcil 
ensenyar la part tècnica d’una feina, resulta molt més difícil ensenyar a les persones a ser 
flexibles o destres en les seves relacions interpersonals. 

Les cinc habilitats emocionals i socials que Goleman considera bàsiques són: 

- Consciència d’un mateix: Avaluació realista de les capacitats pròpies i autoconfiança 

- Autoregulació:  Controlar les pròpies emocions per a que facilitin les tasques 

- Motivació: Utilitzar les nostres preferències més profundes per a aconseguir objectius, 
prendre iniciatives i ser eficaços. 

- Empatia: Saber que senten els altres sense necessitat de que ens ho expliquin i saber-
nos interessar per les seves preocupacions. 

- Habilitats socials: Saber actuar enfront de les relacions socials, interpretant 
adequadament cada situació. 

 

 Teoria de la finalitat de Locke 

E.A. Locke, amb la seva teoria de la finalitat, desenvolupa el 1968 sosté la motivació al 
treball és una activitat conscient, i que com més elevats siguin els objectius que un individu 
desitgi,  més gran serà el nivell d’execució. 

Avui dia, aquesta teoria ha adquirit una gran importància en la gestió dels recursos humans 
dins de les organitzacions, en plantejar els reptes següents: 

-  Definir amb precisió i veracitat les metes que es pretene assolir. 

- Adequar-les als coneixements, les habilitats i les activitats del treballadors. 

- Procurar que els treballadors acceptin conscientment les fites.   
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3. TÈCNIQUES DE MOTIVACIÓ 

La aplicació de les tècniques de motivació està condicionada a la singularitat dels 
treballadors que solen ser tant diferents com els seus condicionaments socials, familiars, 
culturals... 

A l’hora de plantejar-se quines són les tècniques de motivació més adients a utilitzar hem 
de tenir en compte quines són les necessitats dels treballadors, d’elles depèn l’èxit o el 
fracàs de les mesures. 

No existeixen, doncs, unes regles objectives que es puguin seguir per tal de motivar a un 
grup de persones. Aquestes han anat canviant en funció de la cultura del moment i el valor 
que aquesta reconeix a la feina (De Martínez, M., Salvador, M. 2005). 

En moltes ocasions ens trobem que és impossible evitar situacions que condueixin a la 
frustració a algun dels treballadors d’una empresa. En aquest punt,  el que cal fer és estudiar 
quines són les causes de la frustració per tal de poder posar en pràctica les tècniques de 
motivació més adients per a recuperar al treballador en qüestió (Lloyd, K., 2003). 

 Disseny del lloc de treball (enriquiment del lloc de treball) 

Aquesta tècnica consisteix en augmentar el nivell de responsabilitat que exerceix la persona 
que ocupa el lloc, assumint noves funcions dins el seu mateix càrrec que no havia exercit 
abans. Es relaciona amb la Teoria de la Motivació de Herzberg on, com ja hem comentat, 
aspectes com la responsabilitat, reptes o reconeixement dels èxits són factors motivadors 
que satisfan les necessitats de creixement personal dels treballadors (Lloyd, K., 2003). 

En un sentit ampli podem englobar en aquesta mateixa tècnica totes les actuacions que es 
puguin dur a terme per tal d’adequar a les persones al seu lloc de treball i d’aquesta manera 
aprofitar al màxim els recursos dels que disposa l’empresa. 

 Sistema de retribució 

L’elaboració d’un model de retribució dins una empresa és un punt que pot arribar a ser 
bastant delicat. Al parlar de retribució no només parlem de sou, també s’ha d’afegir tota 
una sèrie de serveis socials o personals que pot incloure. És important que el sistema de 
retribució contempli les diferències entre els diferents llocs de treball i que les retribucions 
estiguin repartides en base a això. Paral·lelament, però, ha de ser suficientment acurat per a 
resistir les comparacions dels treballadors al relacionar el seu lloc amb els de la resta de la 
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empresa ( Teoria de la equitat d’Adams). Haurien de ser requisits indispensables a incloure 
en tot sistema de retribució: 1- Que sigui fàcil d’entendre; 2- Que estigui relacionat amb les 
exigències dels llocs de treball; 3- Que es fixi en conveni col·lectiu. 

 Promoció a la feina 

En l’àmbit de l’empresa l’ascens a un lloc superior era considerat com l’única via per ser 
promogut. Actualment, l’estructura de l’empresa tendeix a tenir menys nivells, hi ha pocs 
treballadors que poden pujar de categoria professional i molts els que estan qualificats. Per 
tant, el departament de recursos humans ha d’intentar promoure als treballadors de el lloc 
que ocupen, donant-los més responsabilitats i tasques, augmentar-los el nombre de 
funcions i la retribució. 

 Ambient de treball 

Ens referim a tot allò que envolta els treballadors al seu lloc de treball pròpiament dit. 

Aquest factors influeixen directament en la salut dels treballadors i, per tant, afecten la seva 
motivació i el seu rendiment. Dins de l’ambient, podem fer la classificació següent:: 

- Ambient físic: temperatura, soroll, humitat, vibracions, radiacions, llum, eines de treball, 
etc... 

- Ambient psíquic i social: la introducció de noves tecnologies i l’automatització dels 
processos productius afecta la manca de comunicació i de relació amb els altres. Els 
contractes temporals, les jornades laborals sense descans, les feines nocturnes, la 
perillositat, etc...,són factors que no tan sols desmotivem, sinó que a més afecten la Salut 
dels treballadors.  

 Valoració persona - lloc de treball 

Els departaments de relació de personal cada vegada tenen més en compte que els mèrits o 
les característiques de les persones s’adeqüin al lloc de treball que ofereixen. 

Sovint la insatisfacció dels treballadors és deguda al fet que ocupen un lloc inferior al que 
els correspondria per causa del desequilibri entre ofertes i demandes de treball. 

 Contracta psicològic 

Quan una persona entra a treballar en una empresa hi ha una sèrie d’expectatives o acord 
entre l’individu i l’organització que no estan escrits però que s’estableixen i brinden les 
possibilitats de satisfacció del treballador i per tant de permanència en l’organització i alt 
nivell de desenvolupament. 

 Clima laboral 

Les tècniques de motivació influeixen en la satisfacció dels treballadors i per tant en la seva 
productivitat i creen un bon clima laboral. 

Dins una empresa poden donar-se diferents climes laborals.  

 

4. AUTOMOTIVACIÓ I AUTOESTIMA 

Avui dia, moment on triomfa la singularitat de l’individu, les organitzacions tracten de 
proporcionar una motivació a mida per als seus col·laboradors. De qualsevol manera, per 
molts mitjans de motivació externa que s’incloguin, és vital que hi hagi una pròpia 
consciència dels treballadors de la importància d’estar motivats en l’activitat que 
desenvolupen. És el que coneixem com a automotivació. 
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L’automotivació és quelcom que acostuma a generar-se en nosaltres mateixos quan li 
trobem un sentit a la tasca que desenvolupem, quan ens proposem reptes i tenim 
expectatives d’aconseguir-les. 

L’actitud de les persones que treballen en una empresa és un actiu d’aquesta molt 
important. El nostre valor com a professional ve determinat de manera importantíssima 
per la nostra actitud degut a que és el factor diferenciant entre dues persones a qui se’ls 
suposa una base de coneixements i habilitats suficients per dur a terme la seva feina 
(Hunter, C. 1999). 

L’automotivació ve estretament relacionada amb l’autoestima, que no és res més de la 
valoració que tenim de nosaltres mateixos. En definitiva, com més ens agrada el que fem, 
millor ens sentim. 

En l’àmbit professional una autoestima positiva facilita la comunicació amb els companys, 
assumeix riscos, veu els fracassos com experiència per aprendre, aprèn dels errors, tolera 
millor l’estrès i els processos de canvi, veu els reptes com a oportunitats.  

 

5. MITJANS PER AVALUAR LA MOTIVACIÓ. 

Les metodologies que es poden utilitzar per diagnosticar i avaluar la motivació dels 
empleats per la feina són nombroses. Els instruments d’investigació més utilitzats són: 

 L’observació i la valoració de les activitats dels treballadors. Mitjançant aquest sistema 
es pot detectar si manifesten una actitud positiva o negativa al lloc que ocupar. 

 Els qüestionaris o llistes de preguntes que cal respondre, generalment per escrit, i que 
es refereixen a opinions, interessos, actituds, sentiments, etc... 

 Entrevistes molt estructurades o de lliure intercanvi verbal. 

 Enquestes per obtenir una valoració quantitativa de l’actitud d’un grup de treballadors. 

 Anàlisi de les condicions de treball ( documents, estadístiques, informes, etc.... que  
poden facilitar informació sobre aquest tema). 

Els elements desmotivadors que tot sovint es donen en el mon de treball són: 

 Salari insuficient 

 Falta de perspectives 

 Mal ambient, que genera desconfiança, 
recel, etc... 

 Rivalitats i critiques no positives 

 Injustícies 

 Despotisme 

 Passivitat del quadre 

 Gregues en les recompenses 

 Tràfic d’influències per la promoció i les 
oportunitats.Desistiment de les 
responsabilitats etc... 

 No promoció 

 Rutina al treball 

 Mala comunicació 

 Manca d’informació 

 Incompetència consentida 

 Política de recerca de culpables 

 Manca d’autonomia i llibertat 
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6. COMPORTAMENT MOTIVADOR DEL DIRECTIU 

Tant com sosté Pilar Herrero en la seva obra”Motivación y animación del grupo” editada 
per l’EOI (Escola d’Organització Industrial), les tècniques que utilitza un bon cap per 
motivar els seus treballadors són les següents: 

 Per inspirar confiança: 

 Tenir un apreciable coneixement tècnic de les eines i els processos en que treballen els 
empleats. 

 Conèixer les polítiques i les reglamentacions de la seva organització. 

 Donar resposta i explicar les raons. 

 Ser reconegut per complir la seva paraula. 

 Tenir un bon criteri, tant per assumptes de treball com personals. 

 Per perseverar en l’obtenció dels seus objectius: 

 Creure en allò que es vol aconseguir. 

 Buscar els millors mètodes per aconseguir els seus objectius. 

 Ser flexible, és a dir, capaç de canviar els mètodes 

 Per comunicar-se amb efectivitat: 

 Explicar els objectiu7s i presentar-los de forma atractiva. 

 Expressar-se correctament i fer-se entendre. 

 Utilitzar els punts de vista del seu interlocutor. 

 Per escoltar amb bona voluntat: 

 Escoltar amb una mentalitat oberta. 

 Escoltar amb un desig sincer de comprendre. 

 Utilitzar els punts de vista del seu interlocutor. 

 Per poder comprendre el seu personal i les seves reaccions: 

 Demostrar un vertader interès pel benestar dels seus subordinats. 

 Interpretar les raons per les quals actuen les persones. 

 Saber que la conducta de les persones és el resultat de múltiples i diferents forces. 

 Per actuar amb objectivitat: 

 No permetre que els sentiments dels altres influeixin en els seus propis. 

 Prendre les seves decisions basant-se en tots els fets disponibles. 

 Per actuar amb franquesa i decisió: 

 Fer saber als seus subordinats quina és la situació pel que fa a la seva actuació. 

 Prendre decisions quan cal. 

 Demostrar confiança i seguretat en un mateix. 
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TEMA 7. EL CLIMA LABORAL 

El clima laboral acostuma a entendre’s com la suma de les satisfaccions i desplaers que els 
treballadors experimenten en el seu grau de participació en un sistema (Girandier, M. 
2004). La investigació i el diagnòstic del clima en una organització ens permet conèixer 
quina és la imatge mental que tenen els membres de diferents característiques de la mateixa 
organització: és a dir, podem conèixer que perceben les diferents persones respecte a 
l’ambient i a l’entorn laboral, en relació tant a les característiques de l’estructura (normes, 
tasques, jerarquies), com a les dels processos organitzatius (estils de gerència, de 
comunicació, d’atenció a conflictes...). El concepte de clima, al estar directament relacionat 
amb les actituds, influeix en la conducta de les persones en les organitzacions (de Baguer, 
A. 2009). 

 

OBJECTIUS 

 Familiaritzar-nos amb els condicionants que determinen el “clima laboral”. 

  Indicar factors de l’existència d’un clima laboral positiu. 

 Analitzar relacions positives i negatives entre el clima laboral i la productivitat. 

 Estudiar actuacions que permeten millorar el clima laboral. 

 

IDEES CLAU 

 El clima laboral és un concepte global que es resumeix en “estar o no estar a gust” en 
una empresa. 

 La satisfacció d’un individu està determinada, en part, pel sentiment de pertinença a 
l’organització i al grup de treball en el que desenvolupa la seva activitat professional. 

 La coincidència de les metes individuals amb les del grup i l’organització contribueixen a 
la creació d’un bon clima laboral. 

 Les empreses en les que els treballadors desenvolupen agust el seu treball i tenen menys 
conflictes laborals són les que tenen millors resultats de productivitat. 

 Diferents actuacions poden influir positivament en la millora del clima de l’empresa. 

 

1. CONCEPTE DE CLIMA LABORAL 

Podem definir doncs, el concepte de “clima laboral” com el medi ambient humà i físic 
valorats en el que es desenvolupa el treball quotidià. Influeix en la contentació dels 
treballadors, i per tant, en la seva productivitat. Està relacionat amb el saber fer del seu 
equip directiu, amb el comportament de les persones, amb la seva forma de treballar i de 
relacionar-se, la seva interacció amb l’empresa i amb la pròpia activitat de cadascú. En 
definitiva, engloba tot allò que farà estar o no estar a gust dins d’una empresa (Girandier, 
M. 2004). 

Segons Silva Gonzalez et al és responsabilitat dels alts directius d’una empresa, amb la seva 
cultura i els seus sistemes de gestió, el proporcionar un terreny adequat per a un bon clima 
laboral, i forma part de les polítiques de personal i recursos humans d’una empresa la 
millora d’aquest clima mitjançant les eines precises. Mentre que un bon clima de treball 
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orienta l’activitat diària cap a la consecució dels objectius proposats, un mal clima destrueix 
i obstaculitza un bon treball i propicia situacions de conflicte i de baix rendiment. 

El clima en les organitzacions sorgeix, en definitiva, de la interacció entre característiques 
personals dels treballadors que influeixen en la percepció que aquests tenen del seu entorn 
laboral. D’aquesta manera, s’ha de tenir en compte que els comportaments individuals i 
col·lectius en el si d’una organització es veuen influenciats i influeixen en els diferents 
nivells de la organització, la qual cosa pot repercutir,en una major o menor eficàcia dels 
resultats en el desenvolupament de les tasques (Rodríguez Félix et al. 1999). 

Seguint a M. Girandier i donada la dificultat de donar una descripció precisa del concepte 
de clima podem efectuar una llista de trets que ens permetran apropar-nos al concepte en 
qüestió: 

- És un conjunt de variables de diferent ordre i naturalesa que poden variar en el temps, 
afectant de diferent manera als agents que intervenen en el procés 

- Respon a una lògica de continuïtat, ja que és una manifestació de la cultura de la 
organització 

- Està condicionat per dues dimensions,  interna i externa, i és vital tenir en compte totes 
dues per fer-se una idea el més fiable possible del que representa la nostra organització a 
nivell social 

- Està determinat per les característiques, conductes, aptituds, actituds, expectatives i per 
les realitats sociològiques , econòmiques i culturals de la organització 

- És un fenomen extern a l’individu, del que es poden valer per amplificar els efectes sobre 
si mateix, el grup amb qui es relaciona i la pròpia organització que el sustenta 

El 1990 Reichers, Schneider i Reutsch, van definir el clima d’una organització com a les 
percepcions compartides pels membres d’una organització respecte a les seves propietats 
fonamentals com les polítiques, els procediments i les pràctiques de la organització. Una 
definició que no dista gaire del que hem explicat fins ara. 
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2. FACTORS DETERMINANTS DEL CLIMA LABORAL 

Tal com assenyalen Silva Gonzalez et al. existeixen dos grans tipus de factors determinants 
del clima laboral des d’un punt de vista general . En funció del que ens interessi avaluar 
sobre el clima laboral d’una empresa donarem més importància a un tipus (factors de la 
organització) o a un altre (factors individuals). 

Els factors de la organització que exerceixen influència en la determinació del clima laboral 
són: 

FACTORS DE L’ORGANITZACIÓ 

a) en relació amb l’ESTRUCTURA 

- Tamany i configuració 

- Centralització o descentralització 

- Complexitat 

- Polítiques i pràctiques 

- Normes i procediments 

- Orientació burocràtica 

- Sistema jeràrquic 

- Sistemes de coordinació i control 

- Característiques de les tasques 

b) en relació als PROCESSOS 

- Lideratge i estils de direcció 

- Processos de comunicació 

- Sistemes de motivació i recompenses 

- Conflictes i obstacles 

- Innovació i Risc 

- Procés de presa de decisions 

 

D’altra banda, els factors individuals que exerceixen influència en la determinació  del clima 
laboral són: 

FACTORS INDIVIDUALS 

- Personalitat 

- Valors 

- Aptituds i habilitats 

- Actituds 

- Motivació i expectatives 

- Intel·ligència 

- Socialització 

D’altra banda, ens els informes sobre el clima laboral solem trobar les següents dimensions: 

- Autonomia individual: Inclou responsabilitat individual, independència, orientació cap a 
les normes i oportunitats d’exercir iniciatives individuals 

- Estructura imposada sobre la posició que s’ocupa: Comunicació des dels superiors, els 
objectius de cada lloc i els mètodes a emprar per a la seva consecució. 
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- Orientació general envers la recompensa: Nivell de satisfacció general cap a la 
compensació i l’èxit 

- Consideració, mirament, afecte, simpatia, atenció i recolzament del directiu als 
subordinats  

- Orientació cap al progrés de la ocupació referent al desenvolupament de l’individu en el 
seu lloc de treball 

Punts que permeten indicar l’existència d’un clima laboral positiu serien (M. Girandier, 
2004): el sentiment de felicitat, de participació en el grup, d’acceptació dels objectius i els 
reptes com a propis, de cohesió del conjunt, l’absència de conflictes o la comunicació 
adequada. El que un treballador visqui totes aquestes coses en el seu lloc de treball li 
suposarà a ell i a l’empresa: 

- Identificació mútua 

- Satisfacció en el treball 

- Participació 

- Bones relacions 

- Satisfacció amb l’estatus 

- Augment de la productivitat 

- Desig de permanència 

Sovint els objectius empresarials no coincideixen amb els del treballador o pitjor encara 
senblen i/o són obstacles per aconseguir-los. Això pot produir situacions de desmotivació  
entre els treballadors, la qual cosa pot influir negativament  en el clima laboral.  
Contràriament a això, el aconseguir integrar les perspectives de l’empresa amb les del 
treballador contribuirà a la seva motivació i satisfacció, produint un bon clima laboral 
(Lloyd Ken, 2003). 

 

3. CLIMA LABORAL I PRODUCTIVITAT 

Hi ha una estreta relació entre clima laboral i productivitat (Robert de Bacal, 2009). En 
empreses amb treballadors a gust sense conflictes laborals, els beneficis poden arribar a 
créixer  fins a un 30% (Great Place to Work Institute)*. A més, les empreses amb bon 
entorn de treball reben més sol·licituds, poden així triar millors perfils de col·laboradors, hi 
ha menys absentisme i més compromís. 

La productivitat relaciona els resultats obtinguts amb els recursos utilitzats. Com més alt és 
el quocient, major és la productivitat. Donat que entre aquests recursos, s’hi troba la mà 
d’obra, interessa que els equips treballin de meravella. Quan el treballador és l’adequat per 
al lloc de treball, té interès per la feina, està satisfet, no cerca riscos innecessaris i nota que 
la seva opinió es té en compte, se sent motivat i això té una influència molt positiva sobre 
la productivitat (Gago L i Escalante E, 2006). De forma contraria, un clima negatiu pot 
produir frustració en els treballadors i falta d’interès en les tasques a realitzar, el que pot 
concloure amb una influència molt negativa en la productivitat. 

                                                           

*
 Great Place to Work Institute és una consultaria d’investigació sobre els millors entorns per a treballar. 
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4. CLIMA LABORAL I MOTIVACIÓ 

Que el clima viscut en l’entorn de treball influeix en la motivació dels treballadors d’una 
empresa és quelcom evident, però també és cert que la motivació influeix de forma positiva 
a l’hora de crear un bon clima de treball (Lundin SC et al, 2008). 

Aquesta relació recíproca entre aquests dos conceptes s’ha de mirar de cuidar per tenir un 
ambient de treball òptim.  

Sembla evident que els equips motivats contribueixen a l’existència d’un bon clima de 
treball. 

De tota manera, hem de tenir en compte també que pot haver-hi treballadors molt 
motivats i que provoquin un deteriorament en el clima laboral. Aquest fenomen es dóna en 
casos en els que hi ha treballadors que es mouen exclusivament motivats per la consecució 
d’objectius individuals per sobre dels del seu grup de treball. Per tant aquí és on hem de 
puntualitzar que la cohesió i el treball en equip són vitals per a assegurar un bon clima 
laboral 

Per tal de crear un clima laboral adient són importants: 

- La comunicació 

- La participació de les persones, sol·licitant opinió quan es necessita i considerant-la 

- L’establiment d’un sistema de retribucions just 

- La promoció de sistemes de creixement dels treballadors dins l’empresa 

- La facilitat de les relacions entre les persones de la organització 
 

5. FRUSTRACIÓ 

Un clima laboral negatiu pot produir en els treballadors frustració i manca d’interès per les 
tasques a realitzar amb la qual cosa el seu rendiment baixarà. Per aquest motiu s’ha de mirar 
d’evitar els factors que puguin generar un clima laboral desfavorable i/o negatiu i que 
desmotivi als treballadors.  

Entre els elements que desmotiven trobem: el salari insuficient, la falta d’horitzons, la 
desconfiança, la mala educació, les rivalitats, la crítica destructiva, les injustícies, el 
despotisme, la mala educació, els greuges comparatius en les recompenses, la 
incompetència permesa, la rutina, la mala comunicació, la manca d’interès... 

La frustració suposa un canvi emocional, un disgust. produït per la impossibilitat 
d’aconseguir un objectiu concret per a satisfer una necessitat . Aquesta alteració emocional 
es manifesta en canvis, normalment negatius tant en les actituds com en el comportament 
de les persones. 

La principal causa de la frustració és el sorgiment d’un obstacle que s’interposa entre les 
accions dutes a terme i el seu objectiu. Aquests obstacles es poden representar de diferents 
maneres i constitueix causes de la frustració. 

Unes causes poden relacionar-se amb les característiques del lloc de treball (casos en que el 
lloc de treball és de categoria inferior a les capacitats i formació del treballador, o al contrari 
quan les exigències són més elevades que les seves capacitats per a afrontar-les). 

Altres causes tenen contacte amb les classes de comeses a realitzar (si són monòtones o 
repetitives). Per últim un altre grup de causes són aquelles que tenen a veure amb aspectes 
organitzatius tals com la falta de participació o la retribució inadequada.  
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Encara que la frustració, porta  a les persones a diferents reaccions, aquestes es poden 
agrupar en les següents: 

Absentisme: Faltes continuades a la feina sense causes concretes que ho justifiquin 

Apatia: Pèrdua total de l’interès per la feina, deixadesa, avorriment i desil·lusió 

Nerviosisme: Falta de tranquil·litat en la execució de feina i en les relacions amb 
companys 

Irritabilitat/ Agressivitat:  Pèrdua del control amb facilitat mostrant-se iracund per 
qualsevol motiu i responent agressivament (en forma verbal i/o física) 

Inseguretat / Por: Incapacitat per a desenvolupar la feina per falta de coneixements o 
d’aptituds necessàries, sentiment de risc i no enfrontament a les dificultats 

Pèrdua d’autoestima: No posada en joc de moltes capacitats personals, quan el lloc 
ocupat és inferior a la categoria professional de l’individu, amb desaparició d’autoconfiança 

Els dos primers són efectes comuns de la frustració, la resta solen ser específics, segons 
cada cas. 
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TEMA 8. FOMENTAR LA CREATIVITAT DINS EL MARC 

EMPRESARIAL 

Actualment, en general en el món contemporani, i en particular en el marc empresarial de 
manera molt important, s’imposa la necessitat de que les persones puguin adaptar-se al 
ritme vertiginós amb què de manera paral·lela els avenços científico-tècnics prosperen i 
impacten en la nostra vida diària així com en el desenvolupament de la nostra activitat 
laboral (Martínez Maldonado, P. 2003). 

Lluny de requerir i convocar una mera versió passiva quant a l’adaptació de l’individu als 
canvis es demanda un subjecte amb una capacitat adequada , amb una disposició  a assumir 
reptes que se’n derivin cada cop més elevats. En aquesta descripció de l’assumpte de l’ideal 
del treballador modern, trobem intrínsecament la definició literal del que és una persona 
creativa.  

És certament difícil acotar la definició de persona creativa atribuint-li uns trets que puguin 
ser comuns en totes elles;  el que és ben clar és que més enllà de que una persona pugui 
destacar per ser un excel·lent creador, una persona creativa també serà aquella que sigui 
capaç d’assumir postures transformadores davant de les demandes que la seva posició li 
requereixi. 

És vital el component constitutiu de l’educació en l’ amplitud de la capacitat de l’individu 
per adaptar-se enèrgicament en tot moment a les necessitats que se li presentin. En 
conseqüència,  l’ establiment d’ una formació de persones capacitades per a modificar el seu 
entorn i per a millorar-se a elles mateixes a mida que se li presenten els canvis és avui dia 
essencial. 

OBJECTIUS 

 Descobrir la importància de la creativitat dins del marc empresarial. 

 Disposar de  mecanismes del patró per identificar qualitats dins del seu grup de treball. 

 Estudiar relacions d’intercanvi superior – subordinat i la creativitat. 

 Analitzar relacions treballador - grup de treball i la creativitat. 

IDEES CLAU 

 La capacitat creativa apareix com un aspecte bàsic per a garantir l’èxit del procés 
d’innovació. 

 Existeix un creixent interès per tal de comprendre quins són els factors responsables del 
rendiment creatiu en els entorns laborals. 

 En l’àmbit empresarial sovint la creativitat roman adormida a l’espera de que sigui 
descoberta, despertada o animada. 

 És una missió del patró, director i/o líder arribar a conèixer les qualitats de creativitat 
dels treballadors. 

 La relació de l’individu amb el seu grup de treball és molt important pel 
desenvolupament de la seva creativitat. 

 Els elements que influeixen en la creativitat individual coincideixen amb aspectes que 
caracteritzen l’existència d’una relació d’elevada qualitat entre el superior i el subordinat. 

 Els esforços de col·laboració entre companys són fonamentals per a la generació d’idees 
creatives. 
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1. CREATIVITAT A L’EMPRESA 

En les darreres dècades, en les quals la innovació s’ha convertit en un element 
indispensable per a aquelles empreses que desitgin ser competitives, saber com estimular el 
potencial creatiu de la força de treball és una qüestió de creixent interès per a les 
organitzacions. 

De fet, existeix un acord sobre que la creativitat és un aspecte clau per a garantir l’èxit del 
procés d’innovació. S’ha arribat a afirmar, fins i tot, que la creativitat per sobre de la 
innovació és la veritable font d’avantatge competitiu entre les organitzacions al ser la base 
del seu potencial (Gervilla Castillo y Quero Gervilla, 2006). 

És per això que la capacitat creativa s’està convertint en un fenomen, i un fet desitjable, 
d’especial importància per a les empreses. Existeix un creixent interès per tal de 
comprendre quins són els factors responsables del rendiment creatiu en els entorns 
laborals. 

Concretament, per a que un ésser humà sigui imaginatiu s’ha de tenir en compte, entre 
d’altres, aquells aspectes relacionats amb les seves immediacions  més properes, és a dir, 
amb el seu grup de treball, qüestió d’especial rellevància donat que en les empreses els 
treballadors experimenten el desenvolupament de la seva activitat diària en grups de treball. 
Així doncs, malgrat la generació d’idees creatives pot semblar una activitat solitària, el més 
habitual és que l’entorn (patró/director/líder/cap  i companys) influeixin en la creativitat 
de l’individu. 

En l’àmbit empresarial, però, sovint aquesta qualitat roman adormida a l’espera de que sigui 
descoberta, despertada o animada. És feina d’un empresari/directiu saber detectar quin del 
seus col·laboradors posseeix tan preuada qualitat i saber-la explotar i fomentar per al bon 
desenvolupament de les capacitats i competències del treballador i que aquest pugui 
optimitzar la seva aportació al bé de l’empresa (Neil, A y King, N. 2002). 

En aquest sentit, el patró/directiu té una gran responsabilitat a l’hora de detectar aquestes 
qualitats dins els seu grup de treball, i per a fer-ho és de vital importància que utilitzi totes 
les eines que tingui disponibles per a fer-ho. 

En aquest punt és on la comunicació torna a tenir una importància capital. El diàleg en tot 
moment amb els treballadors permetrà al patró/directiu discriminar, amb més profunditat  
i saviesa, les virtuts i mancances de cadascun dels seus col·laboradors i li facilitarà la feina a 
l’hora de detectar les qualitats buscades dins dels components del seu equip. Per a 
fomentar-les i exercitar-les, el patró/directiu té a la seva disposició multitud de mecanismes 
per a influir en el comportament dels seus col·laboradors i per tant també en la seva 
creativitat. 

Aquests mecanismes podrien ser els del contorn de la configuració de funcions, el de la 
definició d’objectius, el de l’assignació de recompenses, el de la distribució de recursos, que 
al mateix temps que serveixen per a expressar normes i valors organitzatius, estructuren la 
naturalesa de les interaccions del grup de treball i condicionen les percepcions dels 
subordinats sobre l’entorn laboral.  

D’altra banda, de la mateixa manera que el treballador interactua amb el seu superior, és 
evident que en el grup de treball al que pertany es donen una sèrie d’interrelacions 
derivades del contacte diari entre els seus membres i que també influeixen en el seu 
comportament, per la qual cosa poden ser potencialment determinants del seu rendiment 
creatiu (Aznar, G. 1992). 
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En aquest punt, doncs, parlarem de la influència que té la relació de l’individu amb el seu 
immediat superior i amb el seu grup de treball per al desenvolupament de la seva creativitat. 

Malgrat és molt difícil arribar a un consens sobre quina podria ser la definició exacta de 
creativitat, si que podem arribar a la conclusió que és una qualitat atribuïble tant a persones, 
com a processos del pensament, com a característiques concretes de productes. Malgrat 
com hem dit no hi ha una definició concreta, si que en tots els casos fa referència a 
quelcom que és novedós i d’alguna manera també valuós. L’establiment d’una estratègia o 
solució creativa variarà segons el camp d’actuació o segons la tasca implicada, tenint en 
compte, però, que tot comportament creatiu implica la identificació de noves maneres 
originals de millorar la forma d’aconseguir uns objectius. 

D’altra banda, quan parlem de creativitat en el sinus de les organitzacions, hem de tenir 
constància de que es fa referència a una idea o producte generat que és útil i es nou o nova. 

2. LA RELACIÓ D’INTERCANVI SUPERIOR- SUBORDINAT (LMX) I LA 
CREATIVITAT 

La relació d’intercanvi entre un superior i el seu subordinat (leader-member exchange-LMX) es 
defineix com la qualitat de les relacions interpersonals que es donen entre tots dos. A partir 
d’aquesta idea, el model del qual parlem suggereix que els patrons desenvolupen diferents 
tipus de relació amb cadascun dels seus subordinats dins d’una mateixa unitat de treball. 
Aquest enfocament considera que cada relació vertical continguda dins d’una unitat és 
radicalment diferent , tal com defenia Danserau. 

La base teòrica de la relació LMX  és que les relacions duals entre superior i subordinat i les 
funcions que es desenvolupen en la unitat, es negocien al llarg del temps mitjançant una 
sèrie d’intercanvis entre el líder i el membre (Neil, A y King, N. 2002). 

El procés parteix d’una interacció inicial en la qual cada part aporta característiques i 
comportaments personals que determinaran el tipus de vincle que s’establirà entre les dues 
persones. En general, al començament d’una relació, els processos controlats pel superior 
produeixen una categorització del subordinat que fa que aquest desenvolupi determinades 
expectatives amb respecte a aquest, que també influiran en la relació que es pugui donar 
amb el temps entre tots dos. Així doncs es tracta d’unes relacions dinàmiques basades en 
un procés de construcció de confiança que es desenvolupen al llarg del temps.  

Hi ha relacions interpersonals entre superior i subordinat que són de caràcter informal i 
que evolucionen de manera relativament independent de l’organització formal. En aquest 
sentit, està demostrat que els líders diferencien entre els seus subordinats en un intent per a 
aconseguir un desenvolupament estable de la seva unitat. Deleguen en el seus treballadors 
totes aquelles coses que per si mateixos no són capaços de fer i de les quals els seus 
treballadors estan degudament formats. Donat que un mal rendiment de la unitat podria ser 
contraproduent per un patró, és bàsic assignar aquestes missions a treballadors de plena 
confiança.  

Els treballadors que han estat escollits ja sigui per la seva competència i habilitat; com pel 
grau en que es pot confiar en ells o per la seva motivació per a assumir majors 
responsabilitats dins de la unitat, obtindran un tracte preferent per part del líder. Això farà 
que aquests facin contribucions que van més enllà dels seus deures formals i assumiran 
responsabilitats per a acabar les tasques més crítiques per al bé de l’equip. A canvi, rebran 
més atenció , suport i afectivitat per part del seu supervisor. Contràriament, els subordinats 
que no són escollits desenvoluparan aquelles tasques més monòtones , rutinàries i 
superficials de la unitat i experimentaran un intercanvi més formal amb el supervisor. 
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En aquest sentit, aquest estàndard interpreta que les relacions entre líder empresarial i  
subordinat es poden donar amb més o menys intensitat, de manera que a major intensitat 
s’implica un major intercanvi d’esforços, recursos i suport entre tots dos, mentre que a 
menor intensitat hi haurà un més petit coneixement mutu i intercanvi entre parts, que 
conduirà a una situació de menys confiança i escàs suport entre les parts i a una pobra 
assignació de recompenses per part dels supervisors i a un menor sacrifici per part del 
subordinat 

A l’altre costat, en canvi, les relacions de major intensitat inclouen un gran intercanvi 
recíproc  de béns i/o serveis  que van més enllà del que està especificat i signat en les 
descripcions formals del lloc de treball, caracteritzant-se per una elevada vivacitat, 
confiança, interacció, vincle, respecte i suport mutus, per una concessió d’altes 
recompenses formals i informals i per uns comportaments cooperadors i una major 
quantitat de temps i energia invertits en treball per part dels subordinats juntament amb 
una actitud positiva d’aquests cap a la feina i menors problemes en el funcionament del 
grup. 

Aquest tipus de relacions d’intercanvi entre superior i treballadors serveixen com a element 
superlatiu de conducte o desencadenant d’una successió d’indicadors organitzatius 
rellevants, entre ells la capacitat creativa i la innovació. Es creu que la comunicació 
generada  no només es compatible sinó afavoridora de l’ acció creativa del subordinat, 
donat que es considera reconegut que és una part integral del procés de vinculació entre 
tots dos (Aznar, G. 1992). 

La forma i la figura  a partir de la qual la  teoria LMX suggereix que la qualitat de la relació 
entre patró i col·laborador afecta al desenvolupament creatiu d’aquest es plasma al donar 
major autonomia i capacitat de decisió a aquells col·laboradors amb els que hi ha una 
relació no escindida, intensa i de qualitat; elements que resulten eminentment determinants 
en el caràcter innovador.  

De la mateixa forma i manera, aquells treballadors amb un bon contacte i tracte amb el seu 
empresari s’involucraran en tasques més desafiants i rellevants que afectaran de forma útil 
al seu rendiment creatiu com sembla lògic donat a que les tasques a desenvolupar ho 
requeriran. Igualment és més que probable que aquests treballadors s’involucrin de manera 
important en tasques que requereixin adoptar riscos; que rebin més recursos per a poder 
afrontar-les i un major reconeixement per als objectius aconseguits per part dels seus 
superiors.  

La combinació de tots aquests factors suara esmentats suggereix receptivitat i suport al 
treball creatiu per part del supervisor. De fet, aquells treballadors amb elevada LMX 
perceben que treballen en un context que dóna suport a la innovació i la creativitat i , a més 
a més, experimenten una forta sensació de defensa i simpatia per als seus superiors i a 
l’inrevés, cosa que condueix a un nivell de confort òptim per al desenvolupament de la 
creativitat. 

De manera generalitzada, sembla que elements i mètodes que influeixen en la posada en 
marxa de la capacitat creativa individual idiosincràtica coincideixen amb aspectes que 
caracteritzen l’existència d’uns lligams de relació d’elevada qualitat entre el superior i el 
subordinat.  

A manera d’extracte, podem concloure determinant que els vincles  LMX (leader-member 
exchange) d’elevades característiques de qualitat influeixen de forma positiva en la creativitat 
individual. 
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3. LA RELACIÓ ENTRE L’INTERCANVI DEL TREBALLADOR AMB EL 
SEU GRUP DE TREBALL (TMX) I LA CREATIVITAT 

La relació d’intercanvi d’un individu amb el seu grup de treball (Team-member exchange-TMX) 
es defineix com a la qualitat de les relacions interpersonals que es donen entre dit individu i 
els seus companys de grup (Varela, R. 2008). 

La hipòtesi vinculada a TMX suggereix que tot ésser humà s’involucra en un procediment 
de constitució de funcions del seu lloc de treball amb els seus grups de treball. Es basa en la 
teoria de que les respostes d’un individu en la realització de les seves funcions poden ser 
enteses com el producte de la interacció entre aquest i el conjunt d’emissors de funcions 
amb els quals interactua a diari. Habitualment, els membres clau del conjunt de funcions 
són el seu supervisor i el seus companys. En la teoria LMX es tractava amb detall la relació 
entre subordinat i patró, en aquesta s’intenta estendre a l’àmbit de les relacions de treball 
entre el membre i el seu equip.  

La relació TMX d’intercanvi es defineix en el context d’un grup en el  que el membre 
interactua amb els altres membres del conjunt de manera que les funcions de cadascun es 
defineixen en relació al grup i a la resta de membres.  

Segons Seers, fundador de la  teoria esmentada “el model de reciprocitat que evoluciona 
per als diferents membres d’un grup variarà juntament amb les habilitats i interessos de 
l’individu a més a més de les necessitats de la resta dels membres i l’ajustament en les 
demandes establertes pel grup en el seu conjunt” 

Es parteix de la base d’operacions que un individu, com a membre d’un col·lectiu aporta la 
seva assistència als altres membres i alhora comparteix idees i les retroalimenta discutint-les 
amb el grup. Al mateix temps rep a canvi informació, ajuda i reconeixement per part dels 
altres. 

Com a resultat i de manera anàloga al que passava amb la relació LMX, en les relacions 
TMX es pot donar un intercanvi equip-membre d’alta qualitat caracteritzat per la confiança 
i el respecte mutus i en la cooperació i col·laboració entre l’individu i el grup. 
Alternativament, aquest procés pot donar lloc a una TMX de baixa qualitat en la qual 
l’individu no està integrat al grup de treball i en la que, conseqüentment, la col·laboració i el 
respecte mutus són més baixos.. 

Igualment, la relació entre la TMX i la creativitat està definida per la creença de que els 
esforços de col·laboració entre companys són fonamentals per a la generació d’idees 
creatives. 

En aquesta mateixa línea, es considera que les interaccions que es donen en el grup de 
treball afecten de forma notable a l’esforç realitzat pels seus membres en el 
desenvolupament de la seva tasca, al mateix temps que serveixen de mecanisme per a 
incrementar el conjunt de coneixements i habilitats disponibles en el grup, facilitant la 
generació de nous coneixements i idees per part d’aquells. Està demostrat que l’ajuda, el 
suport i uns lligams de retroalimentació útil per part dels companys del grup influeixen de 
forma positiva i significativa en la creativitat d’aquells individus que estan insatisfets en la 
seva feina, però que han optat per a respondre a aquesta situació de forma activa i 
constructiva.  

És a dir, el comportament de l’equip al que pertany el treballador insatisfet és una condició 
d’especial rellevància per a canalitzar aquesta insatisfacció en rendiment creatiu, convertint-
se la creativitat en una expressió de veu com a reacció a dita insatisfacció laboral (Gervilla 
Castillo y Quero Gervilla, 2006). 
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Es pot arribar a pensar que la presència de companys pot arribar a inhibir el rendiment 
creatiu,  impedint a l’individu respondre als múltiples estímuls que se li envien i que podrien 
estimular la seva creativitat, De fet es creu que individus que mantinguin vincles o relacions 
fortes amb els seus companys, caracteritzats per relacions directes i que impliquen 
interaccions freqüents demostraran menys la seva creativitat que aquells que mantinguin 
vincles dèbils. La raó d’aquesta teoria s’explica amb el fet de que els llaços forts es 
produeixen entre individus similars, mentre que probablement els llaços més dèbils 
connecten a persones amb diverses perspectives i punts de vista, interessos variats i que 
aborden els problemes de maneres diferents.  

De manera addicional, les connexions dèbils proporcionen accés a un conjunt més ample 
de persones i a major quantitat d’informació valuosa i no redundant. Tots dos arguments 
faciliten els processos que afavoreixen la creativitat. Així, la exposició a diversos 
enfocaments i perspectives podria estimular habilitats creatives tals com la capacitat de 
generar alternatives i el pensament flexible, mentre que l’accés a més informació podria 
incrementar el tipus de coneixement rellevant per a la creativitat. 

Aquest últim raonament sembla contradictori amb la idea que havíem estat esgrimint fins 
ara de que una psicologia social de la creativitat amb èxit demana que l’individu creatiu 
estigui ubicat en el si d’una xarxa de relacions interpersonals. No obstant, no fa sinó 
reforçar la importància que té la composició dels equips de treball en la creativitat, donat 
que la probabilitat de rendiments creatius serà major quan els grups estiguin compostos per 
individus procedents de diversos camps o antecedents funcionals. D’aquesta manera 
podem dir que els treballadors creatius necessiten estar rodejats de companys que els 
estimulin a apassionar-se per la seva feina, però que no els distreguin d’aquesta.  

En aquest sentit, la interrelació amb determinats companys pot proporcionar motius 
addicionals, estimulant en els treballadors uns interessos més amplis, afegint complexitat o 
introduint alguna pressió competitiva per a fomentar la novetat, utilitat i el número de 
contribucions 

D’aquesta manera, en condicions d’elevada TMX, els individus disposen de recursos 
addicionals disponibles en la forma de partició de les idees i retroalimentació, aspectes 
relacionats positivament amb la creativitat. 

La relació TMX d’elevada qualitat influeix positivament en la creativitat individual. 
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TEMA 9. INTERCULTURALITAT EN L’ÀMBIT LABORAL 

El creixement de la població immigrant a Espanya està transformant el mercat laboral. La manca 
d’oferta de mà d’obra autòctona per a determinades ocupacions, les demandes específiques de la 
nostra estructura productiva i les limitacions de la nostra demografia converteixen a la mà d’obra 
estrangera en un factor important per moltes empreses (Jiménez, A et al. 2005). 

Aquest fet posa en evidència la necessitat per part de les empreses d’orientar les seves polítiques 
de gestió de persones no solament cap a la integració d’ immigrants en les organitzacions actuals, 
sinó també cap a l’atracció, motivació i retenció d’aquest col·lectiu. Les empreses ja estan posant 
en marxa polítiques orientades a aquesta finalitat. En el carrer es parla d’immigració. És un 
moment de sensibilitat per part de la nostra societat. 

Espanya és ja un país d’immigració i, amb tota probabilitat, ho seguirà sent  en el futur. Estem 
preparats per a aquesta nova realitat? Doncs la veritat és que no. El fenomen ha anat per 
endavant de les nostres lleis, del discurs polític i de la consciència col·lectiva. Encara avui, la 
societat espanyola no és conscient de l’alt grau de dependència de la immigració, un fet que anirà 
adquirint una importància creixent en un mon globalitzat (Nuñez González, C. 2009). 

Empreses mitjanes i grans integraran immigrants i hauran d’aprendre a gestionar-ho.   

OBJECTIUS 

 Aprofundir en els conceptes de cultura, pluralisme cultural, multicultarilitat i interculturalitat. 

 Entendre els aspectes relatius a la gestió de recursos humans culturalment diversos en les 
organitzacions. 

 Discriminar entre diverses bones polítiques per integrar positivament als immigrants en 
l’empresa i evitar conflictes per raons culturals. 

 Analitzar les necessitats d’immigració qualificada en Espanya i en el món en un futur proper. 

 

IDEES CLAU: 

 El creixement de la població immigrant a Espanya esta transformant el mercat laboral. 

 La mà d’obra estrangera és un factor força important per moltes empreses. 

 El fenomen de la immigració a Espanya ha anat per endavant de les nostres lleis, del discurs 
polític i de la consciència col·lectiva. 

 El pensament modernista i postmodernista conviuen en el món a principis del segle XXI. 

 La interculturalitat busca el respecte a les diferències i la interacció positiva. Escau que la 
convivència entre persones autòctones i foranies sigui beneficiosa per ambdues parts. 

 Encara que el treball dels immigrants sigui necessari i positiu, no hi ha garantia de que 
l’adaptació mútua entre la societat espanyola i els immigrants es  doni sempre amb facilitat. 

 La planificació de  les necessitats de treball i les seves característiques és una política a favor de 
la integració dels treballadors estrangers. 

 Les empreses han de tenir en compte que o incorporen a la seva gestió un tractament 
intercultural, o les dificultats i els conflictes creixeran de manera gradual. 

 La mancança de mà d’obra qualificada a escala global els propers anys obligarà a les empreses 
espanyoles a canviar de mentalitat i planificar les necessitats. També haurem de ser flexibles en 
la legislació. 
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1. CULTURA, PLURALISME CULTURAL, MULTICULTURALITAT, 
INTERCULTURALITAT 

UNESCO en1982 va declarar... “que la cultura da al ser humano la capacidad de reflexionar sobre 
si mismo. Es ella la que hace de las personas seres específicamente humanos, racionales, críticos y 
éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A 
través de ella la persona se expresa, toma conciencia de si misma, se reconoce como un proyecto 
inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 
significaciones, y crea otras que lo transcienden” (UNESCO, 1982. Declaración de México). 

Actualment és habitual definir la “cultura” com el conjunt de totes les formes i expressions d’una 
societat determinada: costums, pràctiques, codis, normes i regles, maneres de ser, vestimentes, 
religió(ns), rituals, normes de comportament i creences. La cultura ve determinada per la vivència 
d’una societat, que va memoritzant col·lectivament la seva forma de ser (Perdiguero, T.G. 2003). 

De vegades la dificultat radica en mirar les “altres cultures” des dels paràmetres de la cultura 
pròpia, considerada com l’única vàlida, o la millor, o la de referència objectiva, ... D’aquesta 
forma, es mira des del propi patró la resta de cultures del panorama internacional (López Álvarez, 
2006). 

El paradigma de la globalització mundial desenvolupat en l’últim terç del segle XX, amb els 
principis econòmics de lliure mercat i tecnologització ha generat una pràctica de poder a escala 
mundial, basada en el capital. Això ha produït un gran impacte en l’home i en totes les cultures. 
La globalització permet la circulació de persones sobrepassant fronteres polítiques, físiques i 
culturals. Val a dir que la cultura blanca, occidental, i capitalista, s’ha convertit  en refent universal 
per a tots els éssers humans, i que fora d’aquesta sembla residir-hi una mena d’exclusió. 

Aquesta perspectiva de la globalització, que s’alimenta del substrat de la modernitat, conviu amb 
el paradigma de la postmodernitat, iniciat des de fora de la cultura del poder (Ribas, D. 2004). 

El paradigma de la postmodernitat dubta d’una globalització que només inclou “el que val”, 
allò quantificable, allò que rendeix, allò que proporciona capital. La postmodernitat qüestiona les 
categories absolutes, les institucions en tant que ens tancats i inamovibles. La societat 
postmoderna és dinàmica, sota l’empenta de la diversitat. La postmodernitat es caracteritza per 
l’emergència del pluralisme cultural, i aquest és viscut com una oportunitat d’aprenentatge i de 
riquesa. La cultura sedentària de la modernitat es transforma en la postmodernitat en nòmada, 
àgil, diversa, polifacètica. La persona diferent a mi, es converteix en experiència que permet 
trobades creatives. 

Ambdós pensaments, modernista i postmodernista, conviuen en el món a principis del segle 
XXI. 

El pluralisme cultural entès com confluència de diverses cultures en un territori és una cosa 
positiva per la riquesa que suposa la visió àmplia de lo propi des de diferents punts de partida. La 
mirada diferent, les altres identitats, ens condueixen a qüestionar-nos la nostra pròpia identitat 
social i territorial, esquerdada entre altres causes per les conseqüències de la globalització 
(Rodríguez Porrás, JMª. 2003). 

El pluralisme cultural està basat en dos principis, el principi d’igualtat, que busca la no 
discriminació per raons de raça, religió, origen, etc... i el principi de la diferència o l’acceptació de 
“l’altre, tal i com és”. Aquests dos principis amaguen postures diferents en front de la població 
immigrant. Per una banda es troba el multiculturalisme que posa l’accent en la cultura i història 
pròpies, en la identitat de cada qual, assenyalant les diferències, però a nivell pràctic des de la 
“cultura del poder” pretén l’homogeneïtat cultural i per tant no s’allunya molt de les pràctiques 
assimilacionistes viscudes i aprovades en altres temps. Per altra costat, dintre de la lògica 
postmoderna existeix la corrent de la interculturalitat, que posa l’accent en la relació entre les 
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diverses cultures, identitats i històries, així com en l’aprenentatge mutu, la cooperació i 
l’intercanvi cultural, buscant convergències, vincles i punts en comú (Saratxaga, K. 2007). 

Ambdues corrents participen dels principis d’igualtat i diferència, però tenen connotacions 
pràctiques diferents; a més la interculturalitat afegeix el principi de la interacció entre individus i 
entitats culturalment diferents. 

Dins de la perspectiva multiculturalista podem veure dos exemples: 

El model assimilacionista de EEUU i Regne Unit. En aquestes societats s’admeten tot tipus de 
cultures, deixant que les manifestacions pròpies de cadascuna es realitzin solament en l’àmbit 
privat, i inclús en aquest àmbit s’aïlla el grup, en “guetos”: els barris llatins o negres de Nova 
York per exemple, són admesos però sempre com apèndix de segona categoria. El pluralisme 
cultural és acollit en aquests països no amb les seves particularitats, aquestes queden reduïdes al 
“gueto”. Les persones de diverses cultures són acollides com “americanes en potència”. Amèrica, 
la casa gran acull a la resta de persones –humils forans/nies– i els dona  l’oportunitat de ser 
“autèntics americans” .... Aquest és el model Melting Pot, aquella persona que vulgui assolir el 
somni americà, sigui del país que sigui, ha d’abandonar les particularitats de la seva cultura i 
fusionar–se en la identitat i forma de ser d’Amèrica. 

Altre model multiculturalista és el model francès: 

“Estàs però mai no seràs”. Una societat laica i ciutadana, en que totes les persones convivents en 
aquest territori són iguals, amb els mateixos drets. Però aquesta igualtat no permet grans 
diferències. No es permeten expressions culturals particulars en l’àmbit públic, ni  ètniques, ni 
religioses, ni d’idioma. Tots/es són francesos, però si els orígens són de fora de França, seran 
francesos de segona, encara que siguin nascuts a França i siguin de segona o tercera generació: 
francesos espanyols, francesos “picds-noirs”, francesos “marroquins”... El model francès és un 
model assimilacionista; crea drets però no identitat. 

Aquest model assimilacionista es troba també present en altres països o sistemes de govern, o en 
col·lectius de persones o individus, regits per la “cultura del poder”. 

Una perspectiva distinta davant el pluralisme cultural és la interculturalitat. Aquesta diu que mai 
hi  haurà una integració real i amb èxit de les cultures, mentre no es creï una nova concepció de la 
cultura amb les aportacions de tota la societat i es fomenti una nova ciutadania. Aquesta és la línia 
que marca el model intercultural (Nuñez González, C. 2009). 

La interculturalitat busca el respecte de les diferències i l’exercici de drets per a les persones 
emigrants, però a més la interculturalitat respecta un altre principi, que és el de la interacció 
positiva. 

En la perspectiva intercultural, les persones de diferents cultures conviuen i interactuen, donant 
lloc a intercanvis culturals que poden arribar a generar una cultura nova. La interculturalitat vol 
impulsar els drets de les persones a crear, conjuntament amb les persones autòctones, una nova 
ciutadania (Jiménez, A et al. 2005). 

 

2. ALGUNES CAUSES I CONSEQÜÈNCIES DE LA IMMIGRACIÓ 

Generalment quan ens preguntem perquè hi ha migracions, o perquè algunes persones decideixen 
deixar els seus països per anar a territoris desconeguts,  trobem respostes simplistes o errònies. 

Si ens basem en la informació que ens donen els mitjans de comunicació, la nostra percepció és 
que es tracta de persones en situacions tràgiques, passant fam i fred, precarietat econòmica, 
guerres, persecucions, etc... No obstant, la majoria de les persones que es desplacen al nostre país 
no ho fan per aquests motius, o no perquè aquests motius estiguin sofrint-los directament. Pot 
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haver persones que es desplacin per temor a perdre la seva vida, com és el cas dels refugiats i dels 
refugiats polítics, però en general les persones que arriben al nostre país ho fan per altres causes. 

Per emigrar, les persones requereixen d’una certa disposició personal i econòmica. En moltes 
ocasions les persones que venen són de classe mitja o mitja–baixa, que tenen al seu país una certa 
estructura que els permet viure millor que la resta dels seus compatriotes, que probablement 
tenen un treball, cert capital, vivenda, formació, però que dintre de països amb una certa 
inestabilitat política, social o econòmica no se senten prou segurs, ni es desenvolupen 
professionalment, o simplement no tenen un nivell de benestar convenient, perquè els recursos 
del país d’origen no els hi ofereixen. Per regla general, la immigració ve buscant augmentar el seu 
capital, buscant una millor promoció laboral i professional, i una millor qualitat de vida. 

No són solament els països d’origen amb la seva desestructuració social, política i/o econòmica 
els que provoquen la immigració. Les causes estan també en els països receptors, des de l’atracció 
i tal vegada l’ aparença d’una realitat diferent de la veritable. Les facilitats de comunicació  fan 
arribar als potencials immigrants informacions de la vida en els països del nord, a Europa, a 
Espanya i fan un efecte crida per aconseguir una vida millor. 

Per regla general podem afirmar que la persona immigrant surt del seu país amb un projecte de 
vida i que solament quan arriba al país receptor descobreix les dificultats existents per portar-lo a 
terme. Ofertes de treball escasses o precàries, economia submergida i/o contractes precaris, 
dificultats per a la integració, per la vivenda, carència de xarxes socials i afectives, entre d’altres. 
Els projectes personals s’han de reorientar com a conseqüència de les dificultats trobades. 

La immigració actual difereix de la immigració dels anys 50-60, com va ser el cas dels emigrants 
espanyols; aquests sortien del seu país a altres llocs amb la intenció de fer capital i tornar a casa 
seva. Aquestes persones vivien en els països d’acollida sense deixar en cap moment la seva 
cultura, amb l’únic objectiu d’estalviar: treballant 14 hores diàries, sense temps per oci o 
simplement per reunir–se de tant en tant amb els seus compatriotes, aprenent de l’idioma del país 
solament unes paraules per defensar–se en el treball i procurant tornar a la seva terra en tots els 
moments que el treball i l’economia ho permetien. Mantenien les seves costums, els seus menjars, 
la seva cultura. La immigració d’aquests anys era un parèntesi, un trànsit a la vida per aconseguir 
diners i tornar. 

La immigració actual segueix, en general, altres objectius. No es tracta d’un trànsit sinó d’un desig 
d’assentament, de permanència. Aquesta perspectiva fa que haguem de tenir una visió diferent de 
la immigració, i assumir estratègies i proposar polítiques de cara a la integració d’aquestes 
persones en les societats d’acollida. 

Actualment les causes econòmiques no són les úniques que mouen a la immigració. Si fos així no 
podríem entendre que persones que en els seus països tenen un cert reconeixement, fins i tot un 
cert estatus, decideixen desplaçar–se a una realitat, que en la majoria dels casos comporta 
marginació i carències bàsiques. 

Actualment la quantitat de dones immigrants ha augmentat considerablement i això esta fent que 
el panorama social immigrant estigui canviant. La desigualtat de gènere en totes les cultures i les 
greus conseqüències que aquesta desigualtat comporta en determinats països o cultures, fa que 
moltes dones surtin en la recerca de millors condicions socials i personals per a les seves vides. 

Una de les primeres coses que busca una persona immigrant quan arriba a un país,és conèixer la 
cultura en la que es vol integrar. Té una percepció receptiva aguditzada per l’estrès produït per 
deixar el propi país.  L’entrada molts cops traumàtica en un territori diferent, en una cultura 
aliena, planteja molts tipus de problemes a l’inici: idioma, mancança de papers, desconeixement 
de serveis, falta de xarxes afectives. La persona immigrant vol, quan abans millor, sentir–se segura 
en el nou territori. 
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Per a que la convivència entre persones autòctones i foranies sigui més equilibradament 
beneficiosa per a les dues parts, ha d’aconseguir–se i afavorir la interculturalitat, que és la 
integració de la diversitat de cultures per a l’emergència d’una nova ciutadania. 

 La integració es veurà afavorida (López Álvarez, A. 2006). 

 Quan les persones, autòctones i foranies, visquin en el mateix entorn, sense crear–se 
“guetos”. 

 Quan tant les persones autòctones com les foranies gaudeixen de cert benestar social, al 
tenir cobertes les seves necessitats bàsiques. 

 Quan existeixen ja amb anterioritat, referents d’interrelació positiva. 

 Quan les persones foranies es senten ben rebudes (estructures d’acollida, xarxes socials, 
etc...) 

Pel contrari, la integració no es donarà mai mentre es donen relacions en un pla de desigualtat, de 
domini, de jerarquia etno–racial, conjuntament amb un sistema d’estratificació de classes i 
gèneres. 

 

3. LA IMMIGRACIÓ A L’ESPANYA ACTUAL 

A Espanya es donen una sèrie de circumstàncies que justifiquen l’alt creixement de la immigració 
que hem experimentat a la darrera dècada (Jiménez, A et al. 2005). 

1. La demogràfica. La caiguda de la natalitat, el envelliment de la població i la massiva 
incorporació de la dona al mercat laboral generen necessitats de mà d’obra en el sector de 
l’atenció a la tercera edat i servei domèstic. 

2. L’estructura econòmica. La construcció, l’hosteleria i l’agricultura intensiva són demandants 
nats d’immigració. 

3. Les millors expectatives de treball i l’alta taxa d’alumnes universitaris origina que els treballs d’ 
operaris, que requereixen esforç físic o que són considerats com a bàsics, no siguin demanats 
pels nostres joves. 

Encara que el treball dels immigrants sigui necessari i tingui moltes dimensions positives, no hi ha 
garantia de que l’adaptació mútua entre la societat espanyola i els immigrants es doni sempre amb 
facilitat (Martín Urrutia, C. 2005). 

La Unió Europea ha avançat notablement als darrers anys, encara que de forma insuficient, 
envers la construcció d’una política comú europea d’immigració i asil, àmbit no sempre fàcil 
donada la seva vinculació a la sobirania dels estats membres. 

La immigració a Espanya ha experimentat un procés de convergència com el que ha succeït en 
altres països europeus. Com aquests, fem canvis constants en la nostra legislació amb l’objectiu 
de controlar aquests fluxos en atenció a les necessitats del mercat de treball, intentant diferenciar 
la immigració legal (la més reclamada per la nostra economia) de la immigració il·legal (la més 
exposada a fenòmens d’explotació social). A aquesta finalitat respon el RD 2393/2004, de 30 de 
desembre, que aprova el “Reglamento de la Ley Orgànica 4/2000”, sobre drets i llibertats dels 
estrangers en Espanya i la seva integració social. 

El mon laboral té un clar protagonisme. Primer, per la intensitat dels interessos en joc, com són 
la lliure disponibilitat de la propietat dels medis de producció i l’exercici dels drets de les persones 
que treballen. Segon, perquè la protecció de la diversitat (sigui cultural o no) i la lluita contra la 
discriminació que aquesta pot generar esta posant en qüestió els models tradicionals de gestió 
empresarial. 
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Sorprèn i preocupa que un país amb el grau de desenvolupament d’Espanya no hagi estat capaç, 
fins al moment, de governar un procés com el migratori (Maya Jariego, I. 2006). 

Els treballadors estrangers tenen expectatives distintes als autòctons, necessitats de signe més 
imminent i unes circumstàncies  i una situació socio-laboral més desprotegida que els espanyols. 
La millor política d’integració pels emigrants és la seva incorporació estable i amb drets al mercat 
laboral. 

 Planificar les necessitats de treball i les seves característiques és una política a favor de la 
integració dels treballadors estrangers. 

 La gestió dels recursos humans culturalment diversos és una nova assignatura per a les 
empreses espanyoles. 

 La divisió del treball s’ha de realitzar en funció de l’especialització de la persona i no en funció 
de la seva raça o del sexe. 

 Ser socialment responsable amb la immigració no és una cosa que les empreses hagin de saber 
fer per definició, també s’ha d’aprendre. 

A Espanya existeixen tres grans tipus d’organitzacions, amb experiències molt distintes en la 
gestió dels treballadors immigrants: 

 Empreses que fa temps van incorporar treballadors immigrants i que tenen una estratègia 
explicita i operativa que els ajuda a gestionar-ho. 

 Empreses que comencen a donar els primers passos en l’atracció, la incorporació i la inclusió  
d’immigrants, però que encara no s´han dedicat  a disposar de polítiques establertes. 

 Empreses que encara no posant-hi objecció no s’han vist en la necessitat d’incorporar 
personal immigrant. 

Bàsicament, gestionar la diversitat es refereix a com les distintes organitzacions estableixen 
polítiques específiques (o no) per assegurar-se de que obtenen el màxim benefici de la composició 
diversa de la plantilla (Maya Jariego, I. 2006). 

Actualment, a Espanya, ens trobem en un moment preliminar de consideració del  que suposa 
comptar amb una força laboral immigrant tan significativa com la que tenim avui en dia i la que 
tindrem en els propers anys. 

No és improbable que la pròpia pràctica laboral impulsi als agents socials a intervenir, buscant 
mecanismes que executin camins de conciliació personal que tinguin en compte, també, la 
diversitat. 

L’aposta més adequada i convenient es fonamenta en un desplaçament cap a posar en marxa un 
procés de diàleg intercultural, un camí que ens porti cap al reconeixement de l’altre com un alter-
ego. El repte és que aquesta proposta sigui assumida majoritàriament per la societat, materialitzant-
se en instruments jurídics que permetin, per un costat, el reconeixement i el respecte de la 
diversitat i, per altre, contribueixin al seu lliure i efectiu exercici, com a part de la personalitat 
humana (Goma Torres, JJ. 2005). 

Les empreses hauran de tenir en compte que o incorporen a la seva gestió un tractament 
intercultural, o les dificultats i els conflictes creixeran de manera gradual. En efecte, la 
impossibilitat d’exercir les pràctiques religioses i altres expressions culturals vinculades amb 
l’origen ètnic estan provocant ja abandonaments constants del lloc de treball. Aquesta rotació 
implica una pertorbació que, en si mateixa, suposa un cost econòmic més gran que determinades 
adaptacions de la prestació laboral, circumstància que ja està essent percebuda per algunes 
empreses (Sagardoy de Simón, I. 2005). 
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4. DE LA IMMIGRACIÓ NO QUALIFICADA A LA IMMIGRACIÓ QUALIFICADA A 
ESPANYA. LES MANCANCES DE MÀ D’OBRA QUALIFICADA A NIVELL 
GLOBAL. 

La necessitat de coneixement, habilitats i talents en un proper futur no serà coberta en el mercat 
laboral domèstic, s’haurà d’anar a buscar més enllà de les nostres fronteres. 

La mancança de mà d’obra qualificada és un fenomen global. 

- EEUU està entrant en dèficit demogràfic. En aquest país el nombre d’entrades d’immigrants 
científics, enginyers, acadèmics i altres professionals qualificats va caure un 50% entre 2000 i 
2003 (Castaño Castro, T. 2005). 

- Al continent asiàtic la situació és semblant. A pesar de que Japó garanteix des de 1967 visats 
per treballadors qualificats, això no serà suficient i els experts consideren que el país es dirigeix 
a una crisi. 

- La situació a Europa no difereix essencialment de la de la resta de països del món 
desenvolupat. Es considera que l’any 2030 la Unió Europea tindrà una mancança de 
treballadors de 20 milions, encara incloent els immigrants. La necessitat de treballadors 
immigrants a Europa serà cada cop més gran degut a l’envelliment de la població i les baixes 
taxes de natalitat (Aguado Hernández, M. 2005). 

Avui ja és evident aquesta mancança de treballadors qualificats, per exemple per certes 
professions sanitàries i de la industria de telecomunicacions. 

Segons la OMS, la mancança de personal d’infermeria s’ha convertit en una situació crítica en 
quasi tot el món. Existeix una tendència cada cop més forta a la sortida d’infermeres dels països 
en vies de desenvolupament. A més, les contractacions no es fan solament de països en vies de 
desenvolupament a desenvolupats, sinó també entre països desenvolupats. 

 

Altre exemple és el cas de la necessitat de personal qualificat en les companyies tecnològiques als 
EEUU. El país no està produint suficients enginyers per cobrir la demanda de treballadors de la 
indústria. Una gran quantitat de professionals de la indústria de telecomunicacions surt d’Instituts 
de Tecnologia d’elit de la India cap als EEUU. 

En un proper futur, Espanya necessitarà posar en marxa polítiques més actives d’atracció 
d’immigrants qualificats amb competència molt important amb altres països desenvolupats. Però 
això no serà suficient, caldrà que fem tot el possible per poder comptar amb ells a llarg termini. 

Les empreses espanyoles han de canviar d’actitud i començar a ser proactives en relació als canvis 
que tenen a sobre. Si volen mantenir la seva competitivitat no poden caure en l’immobilisme i 
permetre que la mancança de treballadors disminueixi la seva capacitat productiva, raó per la qual 
hauran de dissenyar estratègies per poder competir a nivell global i atreure mà d’obra qualificada. 
Però per això han de superar una sèrie d’obstacles (Ribas, D. 2004): 

1. Canvi de mentalitat. L’empresa espanyola haurà de pensar en global, superar el localisme o 
regionalisme i explorar els mercats internacionals per captar professionals qualificats i integrar-
los. 

2. Planificació. Avançar-nos a les tendències, ser capaços de visionar el futur i planificar les 
estratègies, polítiques i pràctiques de RRHH necessàries, ens podem posar en menys 
desavantatge de cara al futur en front d’altres països que, tradicionalment, han evolucionat 
molt més ràpidament i s’han emportat el “millor tros del pastís”. 
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3. Flexibilitat de la legislació. Tenir en compte les dinàmiques econòmiques i socials en el 
desenvolupament legislatiu és de vital importància per flexibilitzar l’entrada i sortida de 
personal qualificat internacional. Les lleis actuals no són gaire flexibles en aquest sentit. 

4. Marca d’empleador. Es tracta d’aconseguir que el nostre país no solament sigui un destí 
turístic, sinó que sigui també un destí laboral. 

 La clau de l’èxit d’una empresa fins avui en el marc de la globalització resideix en aprofitar els 
avantatges que ofereix un mercat de bens i serveis global. En canvi, de cara al futur, i degut a 
la mancança de professionals qualificats, l’èxit de l’empresa residirà, cada cop més, en aprofitar 
els avantatges d’un mercat laboral global que dona accés als millors professionals. 
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