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1. Introducció 
 
 
El treball com a professors està ple de demandes que de vegades superen el que l‟ésser humà 
pot afrontar sense entrar en un risc psíquic. És freqüent que el professor es mantingui alerta 
durant moltes hores al dia i que assumeixi funcions de cuidador educador o pare substitut que 
el porten al cansament emocional i físic i al deteriorament de la seva capacitat de resistència.  
 
Aquesta constant exposició a situacions a resoldre genera situacions davant les quals un 
professor reacciona sovint amb un grau d‟estrès més alt que el desitjat. La sobrecàrrega de 
treball unida a les frustracions, incidents crítics, violència verbal o física i a la manca de 
recolzament social per a realitzar la seva funció per part d‟altes agents de la comunitat 
educativa (companys, pares i alumnes) acaba desenvolupant en els professors alteracions com 
ara cansament, problemes de concentració, ansietat, insomni, etc. 
 
Com a professors hem de desenvolupar habilitats per a ser capaços de treballar amb èxit amb 
alumnes d‟una gran diversitat intercultural, i mai sense menysprear les responsabilitats que no 
només les famílies sinó també gran part de la societat espera de nosaltres. 
 
Aquest treball pretén ser un recurs per aconseguir-ho, i per donar a conèixer els riscos 
psicosocials a què estem exposats els docents, així com també algunes de les mesures que es 
podrien aplicar. 
 
 

1.1 Motivació i justificació del projecte 
 
La proposta d‟investigar sobre els riscos psicosocials en els docents de cicles formatius té una 
gran motivació vivencial, com a tècnica de prevenció de riscos laborals que sóc i m‟hi dedico, i 
com a preparació per un futur com a professora de cicles formatius. 
 
Tot i que encara no he exercit formalment com a docent, crec que puc afirmar que els 
professors pateixen condicions de treball que els hi exposen a alguns tipus de riscos laborals 
específics; concretament és un col·lectiu vulnerable als riscos psicosocials. Un dels fets 
rellevants que així sigui, és el fet que es tracta fonamentalment d‟una feina de tracte amb 
persones. Si bé és cert que la relació amb els alumnes és un dels aspectes potencialment més 
gratificants d‟aquesta professió, també és cert que moltes vegades la comunicació amb ells 
està plena de tensió, incidents crítics, problemes d‟indisciplina o faltes de respecte o fins i tot 
violència. 
 
Altrament sobre els professors recauen un munt de responsabilitats creixents no només 
limitades a la transmissió de coneixements, sinó també a ser capaços d‟acompanyar l‟alumnat 
en un període en el qual passa per canvis físics, emocionals i socials, l‟adolescència. 
 

L‟adolescència és una etapa de la vida en la qual les relacions socials, l‟amistat i l‟amor, 
adquireixen gran importància. L‟adolescència també es caracteritza per aconseguir més 
autonomia, tenir dubtes sobre la pròpia identitat i, de vegades, transgredir les normes. 
 
Hi ha visions contraposades entorn de la naturalesa de l‟experiència adolescent. Stanley 
Hall va ser el primer psicòleg que va investigar aquest període de la vida al començament 
del segle XX. Considerava que els canvis físics influïen en la psicologia adolescent i que 
l‟esforç que realitzen els joves per a adaptar-se a aquests canvis provocava «tempesta» i 
«estrès»

1
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No obstant això, l‟antropòloga Margaret Mead, que va realitzar estudis sobre l‟adolescència 
a Samoa (1928) i a Nova Guinea (1953), va destacar la importància de la cultura en el 
desenvolupament, ja que en aquestes societats l‟adolescència era una etapa plaent de la 
vida i no es caracteritzava per crisis ni tensions

2
. 

 

La psicologia contemporània contempla l‟adolescència com un període de transformació, 
una metamorfosi física i psicològica que l‟adolescent ha d‟afrontar per a aconseguir 
autonomia personal i social. Els joves necessiten superar diversos reptes i per ajudar-los 
estan els docents: els docents reben de la societat i de la institució escolar la potestat 
d‟educar.  
 
Actualment les institucions escolars no gaudeixen del prestigi necessari perquè els docents 
tinguin prou reconeguda la seva autoritat, fet que dificulta la seva feina i influeix en l‟aparició 
dels riscos psicosocials. 
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2. Objectius 
 
 
1.- Aproximar-se a la comprensió dels riscos psicosocials i la seva incidència en la tasca 
docent. 
 

1.1 Analitzar la situació actual del professorat a Catalunya i el marc legal que 
l‟empara.  

 
2.- Identificar els factors que poden afavorir l‟aparició dels riscos psicosocials. 

 
2.1 Conèixer les condicions i l‟ambient de treball dels docents als centres educatius. 
 
2.2 Analitzar les dificultats i les oportunitats que implica la realització de l‟avaluació de 
riscos laborals psicosocials en un centre docent. 

 
3.- Proposar mesures preventives que ajudin als docents a evitar els riscos psicosocials. 

 
3.1 Proposar mesures generals, per a qualsevol tipologia de centre. 
 
3.2 Proposar mesures concretes per a un centre de formació professional. 

 
4.- Avaluar el possible impacte de les mesures proposades. 
 

4.1 Dissenyar una metodologia per a avaluar la repercussió de les intervencions fetes. 
 
4.2 Comprovar que les activitats preventives derivades de l‟avaluació de riscos 
laborals psicosocials siguin útils per millorar l‟organització i per minimitzar els riscos 
psicosocials en el centre. 
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3. Definició i context del problema 
 
 

3.1. Situació a Catalunya. Característiques 
sociodemogràfiques del sector docent. 

 
A continuació es representen en dades absolutes

3
 l‟evolució de l‟alumnat i del cos del 

professorat a Catalunya durant el període comprés entre els cursos escolars 2005/6 i 2009/10 
(s‟adjunten com a annex C, les taules que contenen totes les dades representades). 
Font: http://www.idescat.cat/pub/aec/734 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Evolució alumnes a Catalunya (2005/6-2009/10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Evolució cos del professorat a Catalunya (2005/6-2009/10) 

 
 
Si representem les variacions de percentatges del darrer curs de què es disposa de dades 
(2009/10) respecte els valors del 2005/2006 (primer curs del període d‟estudi) (càlcul 
                    

          
    ) obtenim l‟evolució en % que ha esdevingut i observem el següent: 

 

 
La variació d‟alumnat i professorat és diferent 
segons el sector de què parlem.  
Les dades absolutes

1
 mostren que el nombre 

d‟alumnes té una tendència creixent tant en 
educació infantil i primària com en secundària, 
essent en la primera (infantil i primària) molt 
més extremada. En canvi, el nombre 
d‟alumnes universitaris es manté bastant 
homogeni amb petites fluctuacions.  
Previsiblement amb les noves reformes 
socials, laborals i educatives que estan 
esdevenint en els darrers mesos aquestes 
fluctuacions entre els alumnes 
d‟ensenyaments superiors seran majors i 
segurament es produirà un descens important 
en el nombre d‟alumnes.  
Passa el mateix amb la plantilla docent. El 
professorat d‟infantil i primària manté una 
tònica de creixement constant i molt 
accentuada mentre que el de secundària ho fa 
un menor grau i l‟universitari tan sols fluctua 
una mica. 

COMENTARI 
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Figura 3. Variacions alumnat infantil-primària                       Figura 4. Variacions professorat infantil-primària 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Variacions alumnat secundària                                                Figura 6. Variacions professorat secundària 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Variacions alumnat universitari                                                     Figura 8. Variacions professorat universitari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S‟observa que: 
 A l‟educació infantil i primària:  

L‟alumnat passa de 653328 a 753688, per tant ha crescut un 15% (figura 3) 
El professorat passa de 49120 a 62768, per tant ha crescut un 28% (gairebé el doble!) (figura 4) 

 A l‟educació secundària: 
L‟alumnat passa de 416469 a 448347, per tant ha crescut un 7.6% (figura 5) 
El professorat passa de 39747 a 42639, per tant ha crescut un 7% (gairebé el mateix) (figura 6) 

 A l‟educació universitària: 
L‟alumnat passa de 227057 a 226918, per tant ha disminuït un 0.06%, es manté constant (figura 7) 
El professorat passa de 15832 a 16715, per tant ha crescut un 5.5% (una quantitat molt elevada en comparació 
amb l‟incremento gairebé nul de la plantilla d‟alumnes) (figura 8) 

 A la formació professional: 
En la revisió literària, no s‟han trobat dades per poder estudiar el fenomen. 

COMENTARI 
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D‟aquestes dades podem concloure que en el període estudiat (2005-2009) la tendència era a 
incrementar el nombre de professors en proporcions superiors als alumnes incorporats al món 
acadèmic. Teòricament hauríem d‟interpretar d‟aquestes dades que la qualitat en 
l‟ensenyament hauria augmentat i les condicions des del punt de vista de la prevenció també. 
Malauradament la realitat és una altra i no ha esta així: els professors continuen patint estrès, 
suportes sobrecàrregues de feina i l‟absentisme laboral és alt. El raonament seria que no tot se 
soluciona posant recursos (professors en el cas que tractem). Si aquests recursos no estan ben 
gestionats, si els nous docents que s‟incorporen al món de l‟ensenyament no tenen unes 
instruccions clares de treball o un recolzament social, etc. poden estar exposats a factors de 
risc psicosocial i això influeix negativament en la qualitat de l‟ensenyament (veieu apartat 3.3. 
Salut laboral i qualitat d‟ensenyança). La pregunta que queda en l‟aire és, què passarà doncs 
l‟any vinent quan, a més a més, se suprimeixin molts d‟aquests recursos per les retallades en la 
docència?  
 
Una dada a destacar és que es preveu que en el curs acadèmic 2012-2013 es redueixi 
notòriament el nombre de professors a l‟ensenyament públic, concertat i privat. 
 
Però al marge de les dades quantitatives, sempre importants, és més rellevant parar atenció als 
factors qualitatius. En aquest sentit, els professionals de la docència tendeixen a ser percebuts 
com un grup homogeni, tant des del punt de vista de les seves característiques personals com 
per les seves posicions enfront el món i la societat. Altrament predominen les diferències 
respecte a la seva situació laboral i d‟altres variables com ara: 

- Sòcio – culturals – demogràfiques 
- Territorials,  

o tenint en compte la transferència a les Comunitats Autònomes (CCAA) 
o perfils de tensió laboral segons el centre sigui rural o urbà. 

- Gènere 
- Edat 
- O combinacions de les anteriors 

 
Respecte al primer grup de variables, les sòcio-culturals-demogràfiques, cal fer referència a un 
factor important en els últims cursos, com és el fenomen immigratori. La desigual distribució per 
centres escolars de la població d‟alumnes estrangers als que s‟ha d‟atendre, i la deficient 
situació respecte els mitjans disponibles per fer-ho, pot provocar una pressió addicional sobre 
el treball dels docents

4
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La variable de sexe/gènere també és important. Com ho és igualment, i potser més, l‟edat. 
L‟auge de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) ha ocasionat un gran impacte 
en el sector de l‟ensenyament . Apareix el nou paradigma educatiu: els docents deixen de ser 
només transmissors, es dilueixen els rols i les jerarquies tradicionals, s‟estableixen una nova 
relació docent alumne. Els mestres són els responsables d‟incorporar aquestes tecnologies al 
currículum i utilitzar-les pedagògicament a les aules, el qual suposa un handicap per professors 
que s‟ho han trobat després de molts anys de la seva inserció en el món laboral. Per alguns 
professors aquest nou paradigma suposa un handicap que es pot arribar a convertir en una 
sobrecàrrega de treball o en una alta exigència psicològica, en definitiva, en un risc psicosocial. 
 
L‟àmbit docent s‟ha caracteritzat per ser fonamentalment femení, tot i que a mesura que 
passen els anys la cosa avança cap a un equilibri. És un àmbit de gran diversitat en termes 
d‟edat. En general els treballadors de sexe masculí resten menys temps en l‟activitat docent. 
Aquesta situació pot ser deguda a què encara la imatge d‟un futur fora de l‟activitat docent té 
molta més presència que entre les dones, com efecte d‟una major oferta en el mercat laboral. 
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Atenent a la variable de l‟edat, conforme dades del Ministeri d‟Educació i Ciència, podem 
distingir cinc generacions de docents en actiu, segons la distribució del professorat del Règim 
General no universitari: menys de 30, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59, 50 i més. Respecte 
aquesta variable cal esmentar que el grup més nombrós se situa entre 40 i 49 anys. 
 
Pel que respecta més directament a les característiques individuals dels treballadors, s‟hauria 
d‟atendre a la seva situació i trajectòria: 

- Econòmico-professional (estatus laboral, retribució, antiguitat...). Amb l‟acumulació 
d‟anys en el cos de la docència pública s‟acumulen una sèrie de drets econòmics i 
personal, i per tant difereixen uns dels altres. A més les retribucions salarials varien 
segons si s‟és professor, catedràtic, coordinador o director. 

- Familiar: com concilien la vida familiar, si conviuen amb persones dependents o fills 
amb necessitats especials. 

- Social i cultural (formació, títols i experiència del docent...) Es podria diferenciar entre 
els diferents cossos docents que podem trobar als centres públics: mestres, professors 
de secundària i professors tècnics de formació professional. 

 
En quant a la qualificació d‟aquests professionals les àrees amb més dificultat per reclutar 
docents convenientment formats són :ciències, matemàtiques, informàtica i llengua estrangera. 
 
Però no només és important conèixer quants són els professionals de la docència i quines són 
les seves característiques, com a col·lectius i com a individus, també és obligat conèixer les 
característiques bàsiques de l‟organització en aquest sector i el seu rol social. La interacció 
d‟aquells factors amb els relatius a l‟organització, explica l‟emergència dels riscos psicosocials. 
 
 

3.2. Els riscos psicosocials. 
 
 

3.2.1. Marc legal 
 
Els riscos psicosocials continuen essent una assignatura pendent de la salut laboral en moltes 
organitzacions i sectors, com és el cas de l‟ensenyament. 
 
No existeixen normes concretes sobre factors psicosocials a la legislació laboral que regula la 
prevenció de riscos del nostre país. El marc legislatiu no regula de manera específica com 
gestionar aquest tipus de riscos i les conseqüències que en tenen sobre la salut de les 
persones. No hi límits d‟exposició, ni en quant a la dosi ni tampoc al temps, ni hi ha una 
metodologia única d‟avaluació, ni criteris per a establir prioritats preventives. 
 
Aquest fet es pot viure com un obstacle a l‟hora de prendre mesures: per on començar, com 
mesurar, com saber què és el més important, com establir la importància de les exposicions 
laborals enfront les extra laborals? 
 
Altrament, algunes de les organitzacions (empreses, entitats públiques, etc.) que estan 
treballant en els riscos psicosocials, ho expliquen d‟una altra manera: creuen que hi ha prou 
amb les pautes preventives genèriques. Aquestes entitats no troben a faltar una legislació 
específica, que probablement hagués limitat i acotat el disseny d‟una intervenció a mida de les 
necessitats i circumstàncies plantejades en cada cas. De fet, un dels factors clau per a què una 
intervenció psicosocial funcioni és la seva especificitat per al context en què es desenvolupa. 
 
Caldria doncs, reflexionar sobre si és imprescindible que existeixi, per exemple, un reial decret 
que regulés els riscos psicosocials derivats de l‟exposició a determinades condicions de treball, 
tal qual existeixen per a l‟ús d‟equips de treball o per a l‟exposició a agents químics, entre 
d‟altres. O poder, podríem plantejar-nos si, en ocasions, s‟aprofita la manca de legislació 
específica per a justificar que no s‟actuï en aquest àmbit de la salut laboral. 
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El marc legal genèric, compost per la Llei de prevenció de riscos laborals (en endavant LPRL), 
el Reial decret 39/1997 Reglament dels Serveis de Prevenció (en endavant RSP), i les seves 
respectives modificacions posteriors, proporciona definicions i principis d‟acció prou clars i 
aplicables a la pràctica preventiva, inclosa la psicosocial. És més, alguns d‟ells fan referència 
específicament a l‟àmbit psicosocial de la prevenció. 
 
A la taula 1, es destaquen alguns continguts del marc legal genèric sobre prevenció de riscos 
laborals aplicables a l‟àrea psicosocial i s‟amplia amb uns comentaris de l‟autor respecte els 
mateixos. 
 
Taula 1.Continguts del marc legal sobre prevenció de riscos laborals, àrea psicosocial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSP 

Article 1. Integració de l’activitat preventiva. 
La integració de la prevenció en el conjunt de les activitats de 
l’empresa implica que s’ha de projectar en els processos tècnics, en 

l’organització del treball i en les condicions en què aquest es 
presenti. La participació dels treballadors inclou la consulta sobre la 
implantació i l’aplicació del Pla de prevenció, l’avaluació dels riscos i 

la consegüent planificació i organització preventiva [...] 
 
Article 8. Necessitat de planificació. 

L’empresari planificarà l’acció preventiva amb l’objecte d’eliminar o 
controlar i reduir els riscos, conforme a un ordre de prioritats en 
funció de la seva magnitud i nombre d’exposats [...] en la planificació 

d’aquesta activitat es tindran en compte els principis d’acció 
preventiva senyalats a l’article 15 LPRL. 
 
Article 9. Contingut de la planificació. 

La planificació de l’activitat preventiva inclourà els mitjans humans i 
materials necessaris així com l’assignació de recursos econòmics 
precisos per a la consecució dels objectius proposats. 

S’hauran d’integrar igualment la vigilància de la salut, la informació i 
la formació. 
L’activitat preventiva s’ha de planificar per a un període determinat, 

establint les fases i prioritats del seu desenvolupament en funció de 
la magnitud dels riscos i el nombre de persones exposades, així com 
el seu seguiment i control periòdic. Cas que el període en què es 

desenvolupi l’activitat preventiva sigui superior a un any, s’haurà 
d’establir un programa anual d’activitats. 
 

LPRL 

Article 4.7 Condició de treball. 
Qualsevol característica d’aquest que pugui tenir una influència 

significativa en la generació de riscos per a la seguretat i salut del 
treballador...Específicament, totes les característiques de treball, 
incloses les relatives a la seva organització i ordenació... 

 
Article 14. Protecció enfront els riscos. 
L’empresari haurà de garantir la salut i la seguretat dels treballadors 

al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. 
 
Article 15. Principis de l’acció preventiva. 

Evitar els riscos. 
Avaluar els que no es puguin evitar. 
Combatre els riscos al seu origen. 

Adaptar el treball a la persona, en particular en la concepció dels 
llocs de treball, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els 
seus efectes en la salut. 

Tenir en compte l’evolució tecnològica. 
Substituir allò perillós per allò que impliqui poc o cap perill. 
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 
Prioritzar les mesures de protecció col·lectiva enfront les individuals. 

Facilitar les instruccions necessàries als treballadors. 

És evident que evitar els riscos, combatre‟ls en el 

seu origen, i adaptar el treball a la persona formen 
part de la prevenció primària. Així mateix, la 
formulació “en tots els aspectes relacionats amb el 

treball” engloba el conjunt de les causes d‟estrès 
relacionades amb el treball.  
 

L‟obligació de l‟empresari “d‟integrar i planificar la 
prevenció” és la base de moltes de les propostes 
sobre intervenció psicosocial.  

 
En definitiva, abordar el risc psicosocial implica 
donar-li el mateix tractament preventiu que s‟aplica 
als aspectes higiènics, ergonòmics o de seguretat: 

 Identificar els riscos. 
 Mesurar-los. 
 Prioritzar-los. 

 Dissenyar i implementar accions 
preventives. 

 Avaluar l‟efectivitat. 

 
Les accions preventives en aquest camp no solen 
ésser imminents ni fulminants en els seus efectes, 

de manera que el més habitual serà dissenyar una 
intervenció planificada que impliqui establir objectius, 
fases, recursos, responsables, fer seguiment, etc. És 

a dir, actuar amb una visió a mig i llarg termini. I tot 
això s‟haurà de fer amb la participació dels 
treballadors i/o els seus representants, elements 

fonamentals per a aconseguir que les accions siguin 
eficaces. 
 

És fonamental que les persones a qui va dirigida 
l‟actuació preventiva estiguin involucrades en el seu 
disseny i no se‟ls tracti com a receptors passius. 

 
En conclusió, hi ha suficients referències en el marc 
legal genèric sobre prevenció de riscos laborals per 

a guiar l‟actuació teòrica i pràctica en els centres 
docents (i en totes les empreses en general) sobre 
l‟entorn psicosocial de treball, i cap referència 

explícita o implícita que exclogui els riscos 
psicosocials de les obligacions preventives. 
 

 
 
 

COMENTARI 
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3.2.2. Factors de riscos psicosocials en els docents 
 
El concepte de factors psicosocials fa referència a aquelles característiques de les condicions 
de treball que es troben presents a una situació laboral i que directament estan relacionades 
amb l‟organització, el contingut de la feina i la realització de la tasca, i que tenen capacitat per a 
afectar tant el benestar o la salut (física, psíquica o social) del treballador, com al 
desenvolupament del treball. 
 
Hi ha una àmplia evidència de l‟efecte dels factors laborals de naturalesa psicosocial sobre la 
salut i el benestar. Es parla bàsicament de: 

 el baix control sobre el contingut de les tasques,  

 les altes exigències psicològiques  

 el baix suport social dels companys i dels superiors. 
 
El control sobre el treball s‟entén com a autonomia sobre el contingut del treball, l‟oportunitat de 
desenvolupar les pròpies habilitats i la participació en les decisions de la unitat de treball. 
Les exigències psicològiques del treball fan referència fonamentalment al volum de feina, la 
pressió de temps i les interrupcions. 
El suport social de companys i superiors fa referència tant el suport emocional com l‟operatiu. 
En relació amb aquest últim aspecte, és important tenir en compte la manca d‟una gestió amb 
directrius clares i responsabilitats definides. 
 
El model demanda – control – suport

5
 classifica els factors de riscos psicosocials en tres grups: 

 
Taula 2. JCQ, versió 1.5 Karasek, Pieper i Schwartz, 1993. Font: Benavides, 2000. 

 

EXIGÈNCIES O 
DEMANDES 
PSICOLÒGIQUES 

 La meva feina requereix treballar molt de presa. 
 Tinc que treballar molt. 
 No se m‟exigeix treballar massa. 

 Tinc temps suficient per a aconseguir acabar la meva feina. 
 A la meva feina em demanen sovint que faci coses incompatibles. 
 La meva feina requereix que em concentri durant molt de temps en allò que faig. 

 M‟interrompen la feina sovint de manera que haig de tornar a posar-m‟hi més tard. 
 Tinc que treballar contrarellotge. 

 Sovint la meva feina s‟endarrereix perquè haig d‟esperar el d‟altres persones o 

departaments. 

CONTROL 

Possibilitat de desenvolupament d’habilitats. 

 La meva feina requereix que aprengui coses noves. 
 A la meva feina tinc que fer moltes tasques repetitives. 

 Cal que sigui creatiu a la meva feina. 
 La meva feina requereix un alt nivell de capacitació. 
 A la meva feina arribo a fer una gran quantitat de coses diferents. 

 En el lloc que ocupo tinc l‟oportunitat de treballar en allò que millor sé fer. 

Autonomia sobre el contingut del treball. 

 La meva feina em permet prendre moltes decisions pel meu compte. 
 Tinc molt poc marge de llibertat per a decidir com faig la meva feina. 
 Tinc molta influència sobre el que passa a la meva feina. 

Control vertical: participació. 

 Tinc influència significativa sobre les decisions que es prenen al meu servei. 

 Al meu servei les decisions es prenen entre tots. 
 Tinc al menys alguna oportunitat perquè es tinguin en compte les meves idees 

sobre l‟empresa. 

SUPORT SOCIAL 

Dels companys. 

 Els meus companys de feina són hostils o conflictius amb mi. 

 Els meus companys de feina tenen un interès personal en mi. 
 Els meus companys de feina són agradables. 
 Els meus companys de feina ajuden a treure la feina endavant. 

 Els meus companys de feina fomenten el treball en equip. 

Dels superiors. 

 Al meu cap li preocupa el benestar dels qui treballen amb ell. 
 El meu cap presta atenció a allò que dic. 
 El meu cap és hostil o conflictiu amb mi. 

 El meu cap ajuda a treure el treball endavant. 
 El meu cap aconsegueix que la gent treballi en equip. 
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Aquests factors conjuntament amb els conflictes interpersonals, l‟extensió de la jornada laboral 
i l‟ambigüitat de rol, generen estressos per les discrepàncies entre les demandes (exigències 
de l‟organització) i els recursos amb els que hi compta el treballador: 
 
En el sector de la docència trobem varis d‟aquests factors

6
, com ara: 

 

 La inseguretat laboral i inadequades condicions retributives. 

 L‟excés de responsabilitat social per la seva activitat en un context de manca 
d‟expectatives professionals. Dificultats de promoció professional. 

 Gran quantitat de conflictes en les relacions interpersonals, tant amb els companys 
com amb els usuaris titulars del servei públic educatiu, és a dir, els alumnes i els pares. 
Els conflictes generen múltiples situacions de violència, tant física com psíquica. 

 La complexitat d‟atenció a l‟alumnat amb ritmes d‟aprenentatge molt diferent (manca de 
recolzament per a aquests problemes). 

 Demanda i delegació de problemes i conflictes que corresponen a les famílies i/o a 
altres sectors de la societat i no al centre. 

 Excés d‟horari lectiu amb manca de temps per a atendre els alumnes, família, tasques 
administratives... 

 L‟excessiu nombre d‟alumnes per classe, ja que en alguns centres docents el ràtio de 
la quantitat d‟alumnes que correspon per treballador docent, a la pràctica s‟allunya molt 
de l‟ideal teòric. 

 Manca de reconeixement social. 

 Manca de col·laboració i cooperació entre companys al treballar. 

 Excessiva demanda burocràtica. 

 Qüestionament i desconfiança per tots cap el treball del professorat. 

 Incertesa sobre els resultats del treball. Dificultat per a valorar el seu rendiment. 

 En alguns centres de formació professional, manca de mitjans o recursos educatius. 
 
 

3.2.3. Efectes i conseqüències 
 
Les conseqüències perjudicials sobre la salut o el benestar del professor que deriven d‟una 
situació en què es donen unes condicions psicosocials adverses o desfavorables són l‟estrès 
(amb tota la problemàtica associada que comporta), la insatisfacció laboral, problemes de 
relació, desmotivació laboral, etc. 
 
Davant una determinada condició psicosocial laboral adversa, no tots els professors 
desenvolupen les mateixes reaccions. Certes característiques pròpies de cadascun 
(personalitat, necessitats, expectatives, vulnerabilitat, capacitat d‟adaptació, etc.) determinaran 
la magnitud i la naturalesa tant de les seves reaccions com de les conseqüències que patirà. 
Així, aquestes característiques personals també tenen un paper important en la generació de 
problemes d‟aquest tipus. 
 

Tant dins com fora de la feina, els professores es veuen exposats a una gran quantitat de 
factors que posen a prova la seva capacitat d‟adaptació. Aquesta capacitat és limitada: l‟efecte 
sinèrgic d‟aquests factors sobre la persona van minant la seva capacitat de resistència o 
d‟adaptació, de manera que, potser, un aspecte, en principi insignificant, sigui el que 
desencadeni una reacció a la persona. La importància que se li atorga a la percepció i atribució 
que un col·lectiu de treballadors té sobre certes condicions psicosocials que es donen a la seva 
feina com a forma adequada de valoració d‟aquestes condicions, es realitza en funció de la 
següent hipòtesi: la realitat psicosocial fa referència no tant a les condicions que objectivament 
es donen sinó a com són percebudes i experimentades per la persona. En base a això, els 
efectes i conseqüències seran uns o uns altres. 
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Aquestes conseqüències o danys derivats de tots els factors de riscos psicosocials poden tenir 
vàries classificacions, entre les que es destaca la seva tipologia en quatre grans àrees: 

 En el individu: disminució del rendiment, absentisme, pèrdua de la memòria, augment 
de l‟accidentalitat... 

 Laborals: increment de la taxa d‟absentisme, disminució de la productivitat, 
deteriorament del clima i salut organitzacional, augment de la conflictivitat... 

 Psicològiques: insomni, pèrdua de la gana i l‟autoestima, tendència a la depressió, 
ansietat, irritabilitat... 

 Somàtiques: trastorns digestius, respiratoris, cardiovasculars, múscul- esquelètics... 
 
Segons els resultats d‟alguns estudis realitzats els efectes més freqüents sobre la salut que 
manifesten els docents exposats a factors de risc psicosocial serien (en ordre d‟aparició): 

1. Síndromes de desgast físic: dolors d‟esquena, musculars, etc. 
2. Efectes cognitius: irritabilitat... 
3. Trastorns de la son 
4. Síndromes psicosomàtics d‟estrès: ganes de plorar... 
5. Cansament, debilitat. 
6. Síndromes de desajust del sistema nerviós. 

 
La gravetat o importància de cadascun dels efectes estarà condicionada a les característiques 
individuals del docent i al context a què estigui exposat. 
 
 

3.2.3.1. L’estrès i l’ensenyament 
 
L‟existència de factors de risc psicosocial pot donar lloc a l‟aparició d‟estrès

7
, el qual es pot 

definir dins del context que ens ocupa, com el conjunt de reaccions emocionals, cognitives, 
fisiològiques i de comportament davant de certes situacions adverses, tant generals com de 
contingut de la feina, de l‟organització i de l‟entorn, que es donen de manera repetitiva dins de 
la pràctica docent. Es caracteritza per un estat d‟excitació i d‟angoixa, amb la freqüent sensació 
de no poder fer front a la situació.  
 
L‟estrès avui dia és un dels problemes que requereix especial atenció, ja que les seves 
conseqüències són de gran importància i magnitud. També ha ajudat a que hi augmentés l‟ 
interès el fet que, a la feina, sigui el problema que més atenta contra la salut d‟alguns 
col·lectius com ara el de l‟ensenyament. 
 
L‟estrès laboral és el resultat de l‟exposició a un nivell alt d‟exigències psicosocials (factors de 
risc psicosocial: exigències cognitives, emocionals, de ritme, de responsabilitat, etc.) amb pocs 
elements de control (promoció laboral, formació, participació, autonomia, rol, etc.) i baix suport 
social. El suport rebut per part dels col·laboradors, companys i responsables jeràrquics és el 
modulador més important de l‟estrès laboral. 
 
És per tant, una situació problemàtica general, amb àmplia incidència en nombroses activitats 
laborals, però en el cas de l‟ensenyament és alarmant.  
 
L‟estrès no és només un problema del professor que ho pateix, sinó que és un símptoma de 
què les coses no funcionen, ja sigui en la manera d‟organitzar, d‟assignar la càrrega de treball, 
en els valors definits, en la cultura, o en l‟estil de lideratge del centre en el que s‟ocasiona 
estrès al professor. Treballar en els entorns laborals que ofereixen alguns centres pot resultar 
nociu per a la salut de molts dels seus professors. 
 
L‟estrès, doncs, constitueix un indicador directe del grau de salut de les empreses i de les 
organitzacions, de la seva estructura, dels seus recursos, de les relacions interpersonals del 
seu personal i, en definitiva, de la seva producció. 
 
Per tant, millorar l‟àmbit laboral a un centre mitjançant la intervenció preventiva sobre els 
factors estressants i l‟estrès esdevé un benefici, no només, per a la salut individual dels  
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professors i demés personal implicat, la qual cosa és primordial, sinó, també, per a la millora 
del seu rendiment, i de la qualitat del seu treball en l‟ensenyament. 
 
Cada persona i cada professor que pateix estrès paga un elevat preu pel que fa a la seva salut 
personal però, també, suposa un alt cost per al centre educatiu on treballa, ja que

8
: 

 Augmenta l‟absentisme laboral. 
 Hi ha major rotació i fluctuació de personal. 
 Disminueix el rendiment físic. 
 Disminueix el rendiment psíquic. 
 Disminueix la qualitat de la feina. 
 Augmenten els accidents. 
 S‟han de pagar indemnitzacions per conceptes 
 de reclamació. 

 

3.2.3.2. Síndrome d’esgotament professional o burnout 
 
El burnout

9
 és considerat en l‟actualitat com un dels danys laborals de caràcter psicosocial més 

importants. És un procés que sorgeix com a conseqüència de l‟estrès laboral crònic en el que 
es combinen variables de caràcter individual, social i organitzatives. Es tracta per tant, d‟un 
síndrome amb connotacions afectives negatives que afecta els treballadors a diferents escales: 
personal (esgotament, sensació de no poder donar més de si a nivell emociona), social 
(cinisme, actitud distant enfront el treball, les persones i companys) i laboral (ineficàcia 
professional, sensació de no fer adequadament les tasques i ser incompetent a la feina). 
 
Molts estudis posen de manifest el reconeixement internacional del burnout com  un important 
problema individual, social i acadèmic. De fet, el terme s‟ha estès per a referir-se a la 
problemàtica d‟aquells treballadors i treballadores, entre ells el professorat, que després de cert 
temps de dedicació, acaben manifestant una sèrie de dificultats en la seva feina i de símptomes 
que expressarien un “desgast” professional o la sensació d‟estar cremat

9
. 

 
La professora Blanca Doménech Delgado, psicòloga Social i Clínica de la Universitat de Lleó, 
en un article de la revista Psicologia Educativa, 1995, volum 1, de títol “Introducción al 
síndrome de Burnout en profesores y maestros y su abordaje terapéutico”, manifesta que 
aquest síndrome no apareix de forma brusca, sinó que és la fase final d‟un procés continu que 
s‟identifica amb uns signes previs, com ara: 

- la sensació d‟ inadequació al lloc de treball, 
- no tenir recursos per a afrontar les exigències de la feina com a professor, 
- no tenir formació de com resoldre problemes, 
- no disposar de temps, 
- etc.  

 
Com a conseqüència d‟això, el docent tendeix a augmentar el seu esforç i la sensació d‟estrès 
es va incrementant i apareixen signes més evidents: irritació, tensió, por a l‟aula, als companys, 
a l‟alumnat, a no disposar de coneixements i recursos suficients, percepció exagerada de les 
seves pròpies llacunes, por a no saber imposar la seva autoritat, etc. Incrementa així la seva 
irritabilitat i la sensació interna de tensió, ansietat i depressió, i li genera reaccions més 
desproporcionades i inadequades. Por també a què les seves dificultats siguin percebudes pels 
propis companys, a tenir que recórrer a la Direcció per a implantar disciplina, etc.  

 
D‟aquesta manera disminueix la seva habilitat per a conduir diferents situacions, la seva 
capacitat de concentració, d‟anàlisi objectiu i de raonament. 

 
Tot professional que exerceix la seva feina més enllà de deu anys pot experimentar una 
sensació d‟insatisfacció i desgast, però aquesta estaria més relacionada amb els aspectes 
rutinaris del treball o amb la manca de possibilitats de promoció. La diferència està en què 
l‟esgotament professional té dimensions més dramàtiques i les pressions emocionals que 
senten són molt més intenses, afectant de manera global a tota la seva persona. 
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Podríem dir que el burnout

10
 és un tipus de resposta perllongada als estressos emocionals i 

interpersonals crònics en el treball.  
 

Mentre que l‟estrès fa referència a processos relativament breus, el burnout és considerat la 
conseqüència d‟una situació perllongada de desajust entre les demandes i els recursos 
laborals

11
. A més, el burnout implica el desenvolupament d‟actituds negatives cap a la feina i 

l‟estrès no necessàriament. No obstant, tant l‟estrès com el burnout són fruit de la manca 
d‟equilibri entre la demanda i la capacitat de resposta de l‟individu essent una conseqüència 
emocionalment negativa en l‟estat mental del treballador. 
 

 

3.2.3.3. Símptomes psicosomàtics més relacionats amb la docència 
 
Dels tipus de malaltia que a priori tenen més a veure amb l‟exercici de la professió com a 
docent, molts estudis

12
 afirmen que les més nombroses són les disfonies i els problemes de 

gola. Les següents més relacionades amb l‟exercici de la docència pertanyen a l‟aspecte 
psíquic, i tal i com es recull al present treball, són l‟estrès i el síndrome d‟esgotament 
professional o burnout, seguides de la depressió i de la fatiga psíquica, respostes més pròpies 
dels canvis estructurals globals.  
 
En el límit d‟estar relacionades amb la professió, estan la irritació ocular, els dolors musculars i 
el trastorn de la son (totes de caràcter físic). Aquesta última provocada també per trastorns 
psicològics. 
 
De menor freqüència estan les úlceres digestives (una altra manifestació somàtica de possible 
origen psíquic), les dificultats de comunicació, i les cardiopaties i trastorns circulatoris. 
 
Finalment, les malalties que semblen estar menys relacionades amb la professió, són la 
neurosis i psicosis, i les pors i idees irracionals, així com també el problemes de pell i les 
intoxicacions. 
 
 

3.3. Salut laboral i qualitat d’ensenyança 
 
En les condicions en les que el professorat ha treballat al llarg del temps gairebé mai s‟han 
tingut en compte els aspectes relacionats amb la salut laboral, argumentant que l‟activitat 
docent no comportava cap tipus de risc. És més, quan s‟han reclamat algunes condicions 
acceptables, al menys en quant a les condicions ambientals en les que es realitza el treball 
d‟ensenyament, s‟ha fet cas omís. 
 
L‟àmbit psicosocial continua essent en el nostre país un dels que presenten menor activitat 
preventiva. És cert que el compliment legal és un dels elements que motiven l‟actuació de les 
empreses en matèria de prevenció i, en el cas que ens ocupa, l‟absència de legislació 
específica podria explicar en part el desenteniment sobre aquests temes.  
 
Alguns estudis han intentat descriure la situació, identificar les causes i traduir-les en forma de 
necessitats a cobrir. Podríem resumir dient que la psicosociologia no s‟ha incorporat encara en 
moltes metodologies d‟avaluació inicial de riscos, i en cas de desenvolupar-se, els programes 
preventius implantats són puntuals i aïllats, dirigits a disminuir els símptomes o trastorns, i en 
molt pocs casos han estat incorporats des de l‟inici del disseny i la planificació de l‟activitat. 
 
En els últims anys, un gran nombre d‟informes, estudis i notícies tracten la problemàtica de 
l‟ensenyament, en la perspectiva de la seva incidència en l‟educació de nens i joves. És molt 
difícil enumerar tots els problemes i la gran quantitat de factors determinants de tot tipus, que 
s‟han relatat i suggerit: educatius, organitzacionals, socials, laborals, administratius, legals, 
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sindicals, mèdics, etc. però resulta significatiu que l‟etiqueta posada per descriure l‟actual 
situació de l‟ensenyament, des d‟una perspectiva professional sigui la de “malestar docent”. 
 
La situació de crisi i malestar en l‟ensenyança no és d‟avui, però podríem dir que en els darrers 
anys tota aquesta problemàtica s‟ha aguditzat com a conseqüència de diversos factors socials, 
laborals i educatius, com ara: 

 l‟escassesa de recursos a l‟ensenyament, 

 la inflexibilitat de l‟organització, 

 la multiplicitat de papers del professor, 

 la violència a l‟escola, les noves exigències socials,  

 la imatge del professor o la manca de recolzament social, etc.  
 
Un dels indicadors que posen de manifest la duresa de la professió docent és l‟absentisme en 
el treball per baixes oficials de malaltia. De fet, l‟absentisme a l‟ensenyament degut a malalties 
amb origen psicosocial, és ja, segons dades procedent de la Unió de Mútues, la segona causa 
de baixa laboral. 
 
És fonamental doncs, avaluar molt especialment els riscos laborals emergents, així com també 
impulsar entre les actuacions encaminades a vigilar aquests riscos, l‟estudi de riscos laborals 
psicosocials, per tal d‟aconseguir millorar la qualitat del nostre sistema educatiu. 
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4. Descripció de la solució 
 
 

4.1.  Procés d’avaluació dels riscos psicosocials. 
 
Donat que la identificació i la estimació de la de la magnitud dels riscos psicosocials formen un 
únic procés d'avaluació, sent la identificació la fase inicial de l'avaluació, en parlar d‟avaluació 
no es diferencia entre la identificació dels riscos i la seva avaluació com a tal. Quan es fa 
referència al risc psicosocial, els procediments o instruments que permeten la identificació de 
forma vàlida i fiable, tot donant confiança sobre els seus resultats, són els mateixos que, a més, 
permeten estimar la magnitud, la seva localització segons lloc de treball i la determinació i 
planificació de mesures preventives. 
 
En fer el procediment d'avaluació dels riscos psicosocials, cal tenir en compte: 

 La naturalesa intangible del risc. 

 Què és o no factor de risc segons el marc teòric científicament acreditat.  

 Els processos a través dels quals les persones exposades poden veure afectada la 
seva salut, descrits a la literatura científica. 

 
La identificació no es pot fer per mitjà de l'observació o l'ús de llistats de comprovació per part 
d'un tècnic i ha de ser interpretada prenent en consideració l'experiència de les persones que 
estan exposades, en el nostre cas, els professors. Per tant, és necessària la participació directa 
dels docents que ocupen els llocs de treball que seran avaluats. 
 
És per això que en el cas dels riscos psicosocials no es compleix l'excepció que fa l'article 5.2 
del RSP quan diu que "l'avaluació ha d’incloure la realització dels mesuraments, les anàlisis o 
els assaigs que es considerin necessaris, llevat que es tracti d'operacions, activitats o 
processos en els quals la apreciació professional, directa i acreditada, permeti arribar a una 
conclusió sense necessitat de recórrer a aquelles operacions, sempre que es compleixi el que 
disposa el paràgraf anterior", que indica que el procediment d'avaluació ha de proporcionar 
confiança sobre el resultat. 
 
El mateix es pot dir de la utilització d'entrevistes per identificar o no riscos psicosocials en una 
empresa o en un centre escolar, ja que no es pot considerar que aquesta metodologia reuneixi 
els criteris de fiabilitat i validesa requerits (per la impossibilitat de conèixer la validesa i fiabilitat 
dels resultats) i perquè presenta altres limitacions: possible biaix en la selecció dels 
entrevistats, dificultat per establir garanties de confidencialitat que proporcionin confiança en els 
treballadors, dificultats d'interpretació de les respostes. 
 
En resum, la metodologia que reuneix els criteris bàsics normatius i de qualitat per a la 
identificació del risc psicosocial és l'ús de qüestionaris, com per exemple l‟inclòs a la 
metodologia CoPsoQ (que s‟explica més endavant), amb fiabilitat i validesa contrastada per a 
la identificació de les distintes dimensions que conformen l'entorn psicosocial del treball en tots 
els llocs de treball. Qualsevol metodologia ha de reunir uns requisits científics i operatius. No 
val un llistat o un simple qüestionari inventat que valori l‟exposició o identifiqui aspectes sobre 
els que no hi hagi evidència suficient conforme tinguin relació amb la salut laboral. Cal utilitzar 
eines, la validesa i fiabilitat de les quals estiguin demostrades. Que un mètode estigui validat 
vol dir que s‟ha comprovat que la tècnica utilitzada mesura efectivament el que diu que mesura. 
Per constatar-ho s‟utilitzen tècniques de validació estadística, com ara proves de bondat d‟ajust 
o validació creuada. 
 
Els instruments utilitzats per a l‟avaluació de riscos psicosocials permeten, a la vegada, valorar 
la magnitud del risc i la catalogació, o no, com a factors de risc per a la salut de les persones 
exposades, així com determinar i planificar les mesures preventives. 
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4.1.1. Metodologies 
 
El mètode d‟avaluació de riscos psicosocials ha de reunir uns requisits mínims i operatius: 

- Tenir una base conceptual fonamentada en el coneixement científic. 
- Ser participatiu. 
- Estar validat i ser fiable. 
- Ser operatiu. 
- Ser normativament apropiat. 

 
Hi ha molts mètodes d‟estudi dels riscos psicosocials, però a la nostra societat solament dues 
metodologies estan validades: 
 

 La metodologia Factors psicosocials. Metodologia d‟avaluació, també coneguda com F-
Psico

13
, elaborada i publicada per l‟Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT) l‟any 1998, que es troba en fase de revisió per a la seva actualització i 
utilització a Catalunya i amb la intenció de què els agents socials hi participin. 

 
 La metodologia CoPsoQ

14
: metodologia per a l‟avaluació i intervenció preventiva davant 

el risc psicosocial elaborada per l‟AMI (Institut Nacional de Salut Laboral de 
Dinamarca), adaptada al nostre entorn per un equip d‟investigadors liderat per l‟Institut 
Sindical, Treball, Ambient i Salut (ISTAS 21) i publicada l‟any 2003. Existeix el PSQ 
CAT21 CoPsoQ, versió catalana de ISTAS 21 (CoPsoQ). 

 
Només les anàlisis amb mètodes universals poden garantir que atorguem a la salut dels 
treballadors i treballadores en pitjors condicions la mateixa importància que a la dels col·lectius 
més afavorits. 
 
Aquests dos mètodes no avaluen exactament els mateixos factors psicosocials, ni amb els 
mateixos continguts. Ambdós tenen coeficients elevats de fiabilitat i validesa, i ambdós han 
estat provats en població espanyola

15
.  

 
Disposen d‟un suport informàtic amb paràmetres poblacionals espanyols i les Administracions i 
Organismes referència en matèria de Seguretat i Higiene en el Treball al nostre país (Centres 
de Seguretat i Salut Laboral de les diferents províncies) els recomanen indistintament per a 
qualsevol tipus d‟empresa. 
 
Per ambdues metodologies l‟eina d‟avaluació és un qüestionari que omplen els propis 
treballadors.  
 
Tot i que a priori pretenen avaluar el mateix, és a dir, aspectes psicosocials del treball, no es 
poden comparar directament ambdues metodologies perquè com s‟ha dit anteriorment, no 
inclouen exactament el mateix. S‟observen importants diferències en quant a: 

 la terminologia,  

 l‟extensió dels qüestionaris, 

 determinats factors de risc,  

 els efectes sobre la salut que són avaluats per un mètode i no per l‟altre, i 

 les preguntes i les opcions de resposta són sensiblement diferents.  
 
Per tant, segons les necessitats d‟avaluació del centre, les característiques d‟un o d‟altre 
mètode determinaran el seu nivell d‟utilització: 

- Si només es vol analitzar la problemàtica derivada dels factors psicosocials en 
l‟organització del treball: mètode F-Psico. 

- Si es vol analitzar, endemés dels factors psicosocials, d‟altres: CoPsoQ. 
- Per a la valoració d‟aspectes emocionals del treball: CoPsoQ. 

 
Segons el nivell d‟anàlisi estadístic que es pretengui realitzar en el centre: 
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- El mètode CoPsoQ permetria la comparació de les puntuacions obtingudes en el centre 
amb puntuacions d‟un referent poblacional basat en els resultats obtinguts en la 
Comunitat Foral de Navarra. 

- El mètode F-Psico basa el seu criteri de valoració en criteris externs contrastats (vàlids 
i fiables) com qüestionaris de satisfacció, d‟absentisme i de simptomatologia d‟estrès. 

- El mètode F-Psico basa el seu anàlisi estadístic en la mitjana de la mostra 
seleccionada per a cada factor. 

- El mètode CoPsoQ basa el seu anàlisi estadístic en la mediana de la mostra 
seleccionada per a cada dimensió. 

- Ambdós mètodes permeten l‟anàlisi de la distribució de freqüències de les puntuacions 
obtingudes. 

 

En definitiva, són tècniques que no podem considerar com a mètodes equivalents, ja que 
aporten informació distinta dels factors psicosocials que avaluen, que alhora no estan 
classificats de la mateixa manera. No hi ha una millor o pitjor que l‟altra, simplement són 
diferents. La planificació de l‟activitat preventiva en aspectes psicosocials d‟un centre docent 
basada en l‟avaluació de riscos, pot arribar a ser sensiblement diferent depenent de l‟eina 
utilitzada per fer aquesta avaluació. 
 

Altres metodologies que existeixen i que complirien els criteris científics i tècnics: 
 

 El qüestionari RED (recursos, emocions i demandes), metodologia d‟avaluació de 
factors psicosocials elaborada per l‟equip WONT (Work & Organization Network) de la 
Universitat Jaume I de Castelló. Aquesta metodologia no està limitada a la detecció 
dels riscos i perills psicosocials, sinó també al desenvolupament d’estratègies 
organitzacionals per a prevenir l’estrès psicosocial i optimitzar la salut i el benestar 
organitzacional. El seu objectiu final és la creació d‟organitzacions més “saludables”. 

 

 El model “AMIGO” (anàlisi multifacètic per a la intervenció i la gestió organitzacional), 
metodologia dissenyada per l‟equip de treball liderat pel doctor José María Peiró de la 
Facultat de Psicologia de la Universitat de València. Proporciona un marc integrador 
per a l‟estudi de les organitzacions contemplant facetes centrals de tota organització 
així com els productes i serveis als que hi dedica la seva activitat. Atén també a 
elements d’ajust fonamentals com l’ajust dinàmic entre persona i lloc de treball a 
nivell individual i col·lectiu i al concepte de contracte psicològic. Finalment analitza 
els diversos aspectes relacionats amb els resultats de l‟Organització.  

 

 El Maslach Burnout Inventory (MBI) (Maslach y Jackson, 1981/1986). És el qüestionari 
més utilitzat per a l‟avaluació del burnout, i que a més, ha definit una línia clara 
d‟investigació, d‟afiançament i de verificació empírica. Compta amb una versió 
específica per a l‟avaluació del burnout en la professió docent: el Educator Survey (ES) 
o MBI forma ED (Maslach, Jackson i Schwab, 1986). L‟única diferència amb el MBI 
general radica en la substitució de la paraula “recipient” per “student” en tots aquells 
ítems en què aquesta paraula apareix. A més, l‟instrument inclou una sèrie de 
qüestions sociodemogràfiques específiques per als professors. 

 

 El Qüestionari de Burnout del Professorat (CBP) (Moreno-Jiménez, Oliver i 
Aragoneses, 1993), instrument que contempla mesures antecedents del burnout 
relatives al context laboral i organitzacional, així com elements específics del síndrome.  

 

 Pràctiques d‟entrevistes semidirigides. L‟entrevista permet contrastar el relat de la 
persona entrevistada amb el comportament observat i, al mateix temps, conèixer la 
racionalització que fa de les seves experiències i les motivacions que l‟empenyen a 
actuar. Avaluen més aspectes qualitatius que no pas quantitatius, de manera que cal 
tenir molt en compte la descripció que ofereix l‟entrevistat sobre determinats elements, 
esdeveniments, processos o persones. Caldrà seleccionar els informadors d‟acord amb 
els coneixements que tenen de l‟assumpte objecte d‟estudi, d‟acord amb el lloc de 
treball que ocupen i d‟acord amb les seves específiques característiques personals o 
socials. Es recomana que aquestes entrevistes no sobrepassin els 20-30 minuts de 
durada. 
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4.2.  Procés d’intervenció. 
 
 

4.2.1. Propostes d’intervenció 
 
La major part de la investigació sobre intervenció psicosocial es centra en programes 
d‟actuació sobre l‟individu (per exemple, entrenament en tècniques d‟afrontament de l‟estrès), 
la qual resulta escassa i massa centrada en les intervencions individuals. De manera més 
minoritària, també s‟han portat a terme intervencions a nivell col·lectiu o organitzacional, 
algunes de les quals s‟expliquen més endavant. 
 
Els riscos laborals psicosocials que haurien estat avaluats, obligarien ara a prendre una sèrie 
de mesures que haurien de ser adoptades de cara a aconseguir una millora de l‟entorn laboral 
psicosocialment tòxic, com és el cas de la institució escolar en els temps que vivim. 
 
L‟estrès i el burnout han de ser previnguts i tractats per les administracions educatives com a 
una amenaça real per a la salut física i mental dels professionals de la docència i tenen la 
responsabilitat de promoure aquelles actuacions que garanteixin un entorn laboral saludable. A 
més la llei estableix la urgent i greu obligació de prevenir-los i intervenir decididament un cop 
identificats els riscos laborals. 
 
El control i la prevenció

16
 dels factors de risc psicosocials es pot portar a terme, 

fonamentalment a través de: 
 

1. La prevenció a nivell organitzatiu: 
amb l‟articulació d‟organitzacions laborals no estressants, les quals es caracteritzen 
pels següents aspectes: 

 Objectius, missions i instruccions clares per a tots/es els/les integrants de 
l‟organització. 

 Sempre que sigui possible, participació directa del personal en les decisions 
i en la vida del seu 

 entorn laboral. 

 Equilibri en el volum de treball (ni excés ni defecte). 

 Fluïdesa en les comunicacions. 

 Treball en equip. 

 Responsabilitats i deures en consonància amb els llocs de treball (ni excés 
ni defecte). Assignació de temps suficient per a la realització dels treballs. 

 Proporcionar recolzament, afecte i reconeixement a totes les persones que 
formen part de l‟organització. 

 Manteniment i increment de les capacitats i competències de tot el personal. 

 Protecció del personal davant els riscos de violència (quan aquest risc 
existeixi). 

 Supressió de l‟exposició a factors físics nocius. 

 Evitar la discriminació i la intimidació, tant del grup com individual. 

 Distribució (no-concentració en poques persones) de les activitats amb 
riscos importants (transcendència o costos d‟errors, etc.) 

 Solució dels problemes de relacions interpersonals. 
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2. La prevenció a nivell individual: 
Incorporant a l‟estil personal de cada treballador/a unes determinades formes o hàbits 
de treball i de vida. Entre les actuacions que es poden dur a terme destaquen: 

 La vigilància de la salut 

 La promoció de la salut 

 La reducció de les fonts d‟estrès: 
- Gestionar adequadament els temps de treball i el personal. 
- Dormir les hores adequades. 
- Procurar no fer coincidir diversos canvis importants en els entorns 

laboral i personal. 
- Identificar les prioritats de la feina i personals. 
- Treballar a un ritme adequat. 
- Delegar allò que no es pot assumir en altres persones. 
- Comentar els problemes i les situacions estressants amb les 

amistats. 
- Aprendre a dir «no» en determinades situacions de treball. 

 La pràctica de tècniques de relaxació: 
- Realitzar activitats lúdiques que gratifiquin. 
- Fer exercici físic (gimnàstica, natació, esports, etc.). 
- Controlar la respiració. 
- Realitzar exercicis de relaxació. 
- Visualitzar situacions que relaxin. 
- Rebre massatges. 

 La protecció davant la tensió: 
- Evitar formes destructives de combatre l‟estrès (consum excessiu 

d‟alcohol, tabac, cafè, automedicació, consum de drogues, etc.). 
- Seguir una alimentació adequada. 
- Fer controls mèdics de forma periòdica. 

 El Control de les idees: 
- Centrar-se en els aspectes positius de les situacions. 
- Desenvolupar habilitats per generar alternatives. 
- Ocupar la ment en coses diferents a la feina. 
- Canviar les idees irracionals per altres de racionals. 

 
Les actuacions han de fer-se amb el consens i la participació activa de tots els agents en 
cadascuna de les etapes de la intervenció, especialment quan aquesta consisteixi en un canvi 
organitzatiu. És molt important que el programa d`‟intervenció dediqui bona part dels seus 
esforços i recursos al propi procés de canvi que es pretén posar en marxa. 
 

No existeix un manual que descrigui el tipus d‟intervenció psicosocial adient per a cada 
situació. Sí que s‟han de seguir unes pautes d‟intervenció, procedents dels principals models 
teòrics esmentats, i les recomanacions que puguin sortir de l‟anàlisi rigorós de les experiències 
i bones pràctiques en centres docents reals. 
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5. Resultats. Aplicació a un centre de 
formació professional. 

 
 
Tenint en compte tota la informació desenvolupada anteriorment, a continuació es presenta un 
hipotètic procediment per abordar i reduir els riscos psicosocials a què estaria exposat el 
col·lectiu del professorat dels instituts públics de cicles formatius. 
 
 

5.1.  Treball previ. 
 
 

5.1.1. Selecció del centre de formació professional. 
 
El procés d‟abordatge i tractament dels riscos psicosocials es portaria a terme en un centre 
concret, que escolliríem prèviament. La justificació de l‟elecció pot ser variada: bé per la 
detecció prèvia de problemes en l‟organització o funcionament del centre (indicadors com 
l‟absentisme, o els conflictes entre professors ens donarien una pista) o bé perquè així ens ho 
exigeix la llei i hem de fer-ne compliment.  
 
En qualsevol cas partim de la base que es tractaria d‟un centre públic on s‟oferirien 
ensenyaments d‟Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i 
Cicles Formatius de Grau Superior.  
 
 

5.1.2. Selecció del professorat seleccionat en el projecte. 
 
A priori, la proposta seria treballar amb tots els professors del centre deixant la seva 
participació de forma voluntària. De totes formes no cal perdre de vista que qualsevol mètode 
d‟avaluació de riscos psicosocials requereix una participació alta i una elevada taxa de resposta 
per part dels treballadors i treballadores. En el supòsit que la participació se situés per sota de 
la prevista caldria identificar i analitzar el perquè d'aquesta circumstància i com es podria 
augmentar. Caldria saber l'origen de la baixa participació, mirant de determinar si aquesta ha 
estat uniforme a tot el centre o no, i en aquest cas, en quin departament o àrea del institut els 
docents i resta de treballadors no han col·laborat, o quins col·lectius han estat més refractaris a 
fer-ho. Per valorar la possibilitat d'establir mesures correctores que permetin la utilització eficaç 
de qualsevol mètode també s'han de tenir en compte aspectes com l'horari en què s‟aplica o si 
s'ha garantit suficientment la confidencialitat.  
 
Per a una adequada aplicació i desenvolupament del procediment, seria desitjable una taxa de 
participació i resposta superior al 60% de la plantilla docent. 
 
 

5.1.3. Temporització 
 
El treball amb els professors començaria al mes de setembre i acabaria al mes de juliol, això 
implicaria poder treballar amb els docents al llarg del curs, en èpoques de més estrès i en 
èpoques més relaxades, com és generalment a la tornada de vacances de Nadal i de Setmana 
Santa. Cal ser conscient que en l‟aparició de factors de risc psicosocial també incidiran factors 
personals i professionals que no es poden contemplar en aquest estudi, i per aquest motiu 
l‟enfocament es basarà únicament en els símptomes i situacions detonants del estrès que 
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durant les experiències com a docent viscudes i presenciades durant el pràcticum, entre 
d‟altres: 

 En alguns cursos, excessiu nombre d‟alumnes a l‟aula. 

 Dificultats de promoció professional. 

 Sobrecàrrega de feina: excés d‟horari lectiu amb manca de temps per atendre a 
alumnes, família, tasques administratives... 

 Dificultats de disposar de mitjans a l‟abast. 

 Complexitat d‟atenció a l‟alumnat amb ritmes d‟aprenentatge molt diferent. 

 Excessiva demanda burocràtica. 

 Control permanent de l‟horari del professorat. 

 Desmotivació de l‟alumnat. 

 Manca de reconeixement i recolzament de les famílies a l‟acció educativa. 
 
Aquestes observacions, junt amb d‟altres recollides de la revisió de la literatura, servirien per 
centrar l‟aplicació de la proposta que es presenta. 
 
 
 

5.2.  Procés d’avaluació dels riscos psicosocials. 
 
Després de valorar les característiques de les metodologies d‟avaluació presentades a l‟apartat 
4.1.1. en aquest estudi s‟ha seleccionat la metodologia CoPsoQ, concretament la seva versió 
adaptada per a l‟Estat espanyol en català (PSQ CAT21): metodologia per a l‟avaluació i 
intervenció preventiva davant del risc psicosocial per les raons següents: 
 
1. És fàcil d‟aplicar: 

 Té una base conceptual clara i explícita. És fàcil d‟aplicar. 
 Està basada en la teoria general de l‟estrès i l‟ús del mètode epidemiològic i els 

qüestionaris són estandarditzats.  
 És compatible amb els models amb major evidència científica de relació entre 

l‟exposició als riscos psicosocials i els efectes sobre la salut: el model demanda, control 
i suport social (Karasek, Tehorell, Johnson

17
); esforç i recompensa (Siegrist

18
), i 

exigències del treball reproductiu i productiu (Hall
19

). 
 
2. Té els indicadors ben definits: 

 Els indicadors de validesa i fiabilitat del mètode són molt alts
20

 i estan molt bé definits. 
 

 Davant la inexistència de valors límit d‟exposició, la pregunta que es planteja és com 
podem recomanar de forma raonable quines exposicions han de ser modificades per 
protegir la salut dels professors. 
 

 L‟ús de valors poblacionals de referència que aporta la metodologia del CoPsoQ 
permet superar aquest escull i pot ser, en aquest sentit, un enorme avenç. Aquests 
valors han estat obtinguts mitjançant una enquesta representativa de la població 
ocupada i, per això, representarien un objectiu d‟exposició raonablement assumible a 
curt termini pels centres educatius. 
 

 A més, el mètode identifica les àrees de millora en organització del treball en relació a 
la salut mitjançant el càlcul d‟indicadors com la distància a la qual es troba l‟empresa 
(en el cas que ens ocupa, l‟institut), de la situació teòricament ideal i de la situació de la 
població de referència. 
 

3. És un mètode adaptat: 
 La metodologia danesa ha estat adaptada i validada al nostre entorn laboral. 
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 És un mètode reconegut en l‟àmbit internacional, i actualment està adaptat a setze 

idiomes (alemany, anglès, basc, castellà (Espanya i Xile), català, danès, flamenc, 
francès, japonès, malai, noruec, persa, portuguès, suec, turc i xinès) o en procés 
d‟adaptació a l„Argentina, Brasil, Colòmbia, Itàlia, Romania i Hongria. 

 
Altres característiques destacables del mètode són: 
 
4. És previsor: 

 La metodologia preveu l‟avaluació de riscos, així com el procés d‟actuació basat en la 
participació en el conjunt de les fases de la intervenció, com a element clau per 
concretar les intervencions i solucions més adients en funció de les necessitats de cada 
centre. 

 

 Per a la identificació de riscos utilitza la tècnica del qüestionari individual,que garanteix 
la voluntarietat, l‟anonimat, la confidencialitat, i l‟adaptació a la unitat objecte 
d‟avaluació. 

 

 És una metodologia
21

 que té dues versions d‟enquesta (qüestionari). La versió 
anomenada curta per a “microempreses”, centres que tinguin una plantilla inferior a 25 
treballadors i per a autoavaluació, i la versió anomenada mitjana, per a centres que 
tinguessin una plantilla de 25 ó més treballadors (PSQ CAT21 COPSOQ v1.5). 
Ambdues versions identifiquen i valoren els cinc grans grups de factors de risc 
psicosocial per als quals existeix evidència científica suficient d‟afectació negativa a la 
salut.  

 
5. És versàtil: 

 Està dissenyat per a qualsevol tipus de treball en el món laboral.  
El qüestionari inclou 20 dimensions psicosocials (taula annexa), que cobreixen el major 
espectre possible de la diversitat d‟exposicions psicosocials que puguin existir en el 
món actual de l‟ocupació.  
 

La rellevància per a la salut de totes i cadascuna d‟aquestes dimensions entre les diferents 
ocupacions i sectors d‟activitat pot ser diferent, però en tots els casos s‟usen les mateixes 
definicions i instruments de mesura,cosa que fa possible les comparacions entre ocupacions i 
sectors.  
 
Des del punt de vista operatiu, això suposa la millor base d‟informació possible per valorar la 
prioritat de problemes i activitats preventives en els instituts que, de fet, constitueixen en si 
mateixes unitats de gestió integrades amb distintes activitats i ocupacions. Una altra 
consideració de gran importància és la de l‟equitat. El sentit i l‟esperit de la prevenció és 
garantir que el treball no sigui nociu per a la salut, independentment de l‟activitat, ocupació o 
qualsevol altra condició social. 
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Taula 3. Grups de factors psicosocials i dimensions que identifica el mètode PSQ CAT 21 CoPsoQ

22
. 

 

GRUP DE FACTORS DE 
RISC PSICOSOCIAL 

DIMENSIONS PSICOSOCIALS (PSQ CAT21 COPSOQ) 

VERSIÓ MITJANA VERSIÓ CURTA 

Exigències psicològiques 

Exigències quantitatives 
Exigències cognitives 
Exigències emocionals 
Exigències d‟amagar emocions 
Exigències sensorials 

Exigències psicològiques 

Treball actiu i possibilitats de 
desenvolupament 

Influència 
Possibilitats de 
desenvolupament 
Control sobre el temps de treball 
Sentit de la tasca 
Integració a l‟empresa 

Treball actiu i possibilitats de 
desenvolupament 

Relacions socials a l’empresa i 
lideratge 

Previsibilitat 
Claredat de rol 
Conflicte de rol 
Qualitat de lideratge 
Reforç 
Suport social 
Possibilitats de relació social 
Sentiment de grup 

Recolzament social i qualitat de 
lideratge 

Compensacions 
Inseguretat  
Estima 

Inseguretat 
Estima 

Doble presència Doble presència Doble presència 

 
 
En coherència amb la realitat, consideraríem que l‟institut on anem a aplicar el mètode té més 
de 25 professores i per tant, per elaborar el qüestionari que utilitzaríem optaríem per la versió 
mitjana. Aquesta versió permet la identificació d‟aquests riscos al nivell de menor complexitat 
conceptual possible, de manera que permetre conèixer de forma més precisa la font del riscos, 
i, conseqüentment dirigir millor la intervenció. Les 21 dimensions que identifica la versió mitjana 
són més abordables des del punt de vista de l‟organització del treball, facilitant la recerca 
d‟alternatives organitzatives més saludables.  
 
Cal esmentar que per a la utilització del mètode PSQ CAT21 CoPsoQ hi hauria d‟haver un 
acord entre els agents socials al centre docent o institut. El pas previ seria informar, tant la 
direcció del centre com els representants dels treballadors (delegats de personal, prevenció i 
sindicals), sobre el mètode. Un cop informats caldria arribar a un acord sobre el seu ús que 
garantís el compliment de les condicions establertes a la llicència d‟ús. 
 
Per facilitar la participació operativa de tots els agents implicats en la prevenció es proposa la 
creació d‟un grup de treball (GT). Hi haurien de participar representants de la direcció del 
centre, del servei de prevenció i delegats de prevenció (o una altra forma que acullin els 
representants dels treballadors). Aquest grup serà l‟encarregat operatiu de liderar les diferents 
fases del procés.  
 
S‟inclou, annex, el manual del mètode que inclou una proposta d‟intervenció d‟avaluació de 
riscos psicosocials que compliria les condicions d‟utilització. 
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5.2.1. Estructura del qüestionari 
 
El qüestionari constaria de 124 preguntes (6 de les seccions indicades a la taula 4, serien 
suprimibles sempre a conseqüència de preservar l‟anonimat), que conformarien 28 escales, 
com es pot observar a la taula 4

23
.  

 
Taula 4. Seccions, nombre d’escales, nombre de preguntes i nombre de preguntes que es poden suprimir 
de la versió mitjana del qüestionari PSQ CAT21 CoPsoQ. 

 

SECCIÓ NOMBRE D’ESCALES 
NOMBRE DE 
PREGUNTES 

NOMBRE DE 
PREGUNTES 

SUPRIMIBLES 
Primera: 
Context social 
Doble presència 

 
- 
1 

 
2 
4 

 
2 
- 

Segona: 
Condicions d‟ocupació i treball 

 
- 

 
15 

 
4 

Tercera: 

Salut, estrès i satisfacció 

 

7 

 

30 

 

- 

Quarta: 

Dimensions psicosocials 

 

20 

 

73 

 

- 

Total 28 124 6 

 
Les dues primers seccions permetran caracteritzar les condicions socials, incloent-hi les 
existències del treball domèstic i familiar, i les condicions d‟ocupació i de treball (tasca, relació 
laboral, contractació, horari, jornada, salari). 
 
Del total de preguntes de les dues primeres seccions, 6 serien suprimibles per tal de preservar 
l‟anonimat. Concretament les preguntes número 1, 2, 20, 22, 24 i 25 (veieu qüestionari annex). 
 
Tot i que totes les preguntes que s‟inclourien en els dos apartats tindrien interès per a 
l‟avaluació de riscos, algunes d‟aquestes preguntes podrien ser suprimides per tal de preservar 
l‟anonimat. Altres hauran de ser adaptades a la realitat de cada institut. 
 
Les altres dues seccions, salut, estrès i satisfacció laboral, i dimensions psicosocials, són 
preguntes universals per a tota mena d‟ocupacions i activitats, i no podrien ni haurien de ser 
modificades o suprimides. 
 
 

5.2.2. Descripció de les dimensions d’exposició 
 
Com ja s‟ha comentat, l‟instrument descriuria un total de 21 dimensions

24
, considerades les 

més abordables des del punt de vista de la prevenció a qualsevol centre de treball. A 
continuació es defineixen aquestes dimensions i s‟inclouen algunes preguntes exemple: 
 
1.- Exigències psicològiques quantitatives: es defineixen com la relació entre la quantitat o 
volum de treball i el temps disponible per dur-lo a terme. 
 
 
 
 
 
 
2.- Exigències psicològiques cognitives: tracten sobre la presa de decisions, tenir idees 
noves, memoritzar, manejar coneixements i controlar moltes coses a la vegada. 
 
 
 
 
 

La distribució de tasques és irregular i per això se t’acumula la feina? 

Tens temps suficient per fer la feina? 

La teva feina requereix memoritzar moltes coses? 
La teva feina requereix que prenguis decisions difícils? 
La teva feina requereix memoritzar moltes coses? 
La teva feina requereix que prenguis decisions difícils? 
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3.- Exigències psicològiques emocionals: inclouen les que afecten els nostres sentiments., 
sobretot quan requereix la nostra capacitat per entendre la situació d‟altres persones que 
també tenen emocions i sentiments que poden transferir-nos i davant dels quals podem mostrar 
comprensió i compassió. 
 
 
 
 
 
 
4.- Exigències psicològiques d’amagar emocions: afecta tant els sentiments negatius com 
els positius, però a la pràctica es tracta de reaccions i opinions negatives que el professor/a 
amaga als alumnes o companys, per motius “professionals”. 
 
 
 
 
 
 
5.- Exigències psicològiques sensorials: representen les exigències laborals respecte dels 
nostres sentits, que, en realitat són una part important de les exigències que se‟ns imposen 
quan estem treballant. 
 
 
 
 
 
 
6.- Influència a la feina: és tenir marge de decisió, d‟autonomia, respecte del contingut i les 
condicions laborals (ordre, mètodes que cal utilitzar, tasques per fer, etc.). 
 
 
 
 
 
 
7.- Possibilitats de desenvolupament a la feina: s‟avalua si la feina és una font d‟oportunitats 
de desenvolupament de les habilitats i els coneixements de cada persona. 
 
 
 
 
 
 
8.- Control sobre els temps de treball: representa un avantatge en relació amb les condicions 
laborals (decidir quan fem una pausa o quan podem xerrar amb un company, etc.) i també amb 
les necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar. 
 
 
 
 
 
 
9.- Sentit de la feina: significa poder relacionar la feina amb altres valors o finalitats que les 
simplement instrumentals (estar ocupat i obtenir a canvi uns ingressos econòmics). 
 
 
 
 
 

La teva feina, en general, és desgastadora emocionalment? 

Et costa oblidar els problemes de la feina? 

La teva feina requereix que callis la teva opinió? 

La teva feina requereix que amaguis les teves emocions? 

La teva feina requereix molta concentració? 

La teva feina requereix un alt nivell de precisió? 

Tens molta influència sobre les decisions que afecte la teva feina? 

Es té en compte la teva opinió quan se t’assignen les tasques? 

La teva feina requereix que tinguis iniciativa? 

La teva feina és variada? 

Pots decidir quan fas un descans? 

Pots fer les vacances més o menys quan tu vols? 

Tenen sentit, les teves tasques? 

Et sents compromès amb la teva professió? 
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10.- Integració al centre: implicació de cada persona en el centre docent i no en el contingut 
de la seva feina en sí. 
 
 
 
 
 
 
11.- Previsibilitat: es refereix al fet que les persones necessitem disposar d‟informació 
adequada, suficient i a temps per adaptar-nos als canvis que poden afectar la nostra vida. 
 
 
 
 
 
 
 
12.- Claredat de rol: té a veure amb la definició del lloc de treball, la definició clara del rol o del 
paper que s‟ha d‟executar. 
 
 
 
 
 
 
13.- Conflictes de rol: tracten de les exigències contradictòries que es presenten a la feina i 
dels conflictes de caràcter professional o ètic, quan les exigències del que hem de fer entren en 
conflicte amb les normes i els valors personals. 
 
 
 
 
 
 
14.- Qualitat del lideratge: és la qualitat i el paper de la direcció per assegurar el creixement 
personal, la motivació i el benestar dels treballadors. 
 
 
 
 
 
 
15.- Reforç: és una altra forma de suport i consisteix en rebre missatges de retorn de 
companys i superiors sobre com es treballa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.- Suport social en el treball: consisteix en rebre el tipus d‟ajuda que es necessita i en el 
moment adequat, i es refereix tant als companys de feina com als superiors. 
 
 
 
 
 

Parles amb entusiasme del teu centre a altres persones? 
Sents que els problemes del teu institut són també teus? 

Al teu institut se t’informa amb prou antelació dels canvis que afectar el 
teu futur? 

Reps tota la informació que necessites per fer bé la teva feina? 

Saps exactament quin marge d’autonomia tens a la feina? 

Saps exactament quines tasques són responsabilitat teva? 

Se t’exigeixen coses contradictòries a la feina? 
Has de fer tasques que creus que s’haurien de fer d’una altra manera? 

Els teus caps immediats, planifiquen bé la feina? 

Els teus caps immediats, resolen bé els conflictes? 

Amb quina freqüència parles amb el teu superior sobre com dus a 
terme la teva feina? 
Amb quina freqüència pales amb els teus companys sobre com dus a 

terme la teva feina? 

Amb quina freqüència reps ajuda i suport dels teus companys? 

Amb quina freqüència reps ajuda i suport del teu superior immediat? 
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17.- Possibilitats de relació social: consisteix en treballar relacionant-nos socialment 
 
 
 
 
 
18.- Sentiment de grup: s‟examina la qualitat de les relacions amb els companys. 
 
 
 
 
 
 
19.- Inseguretat a la feina: es valora no només la inseguretat contractual, sinó que també la 
inseguretat sobre d‟altres condicions laborals: mobilitat funcional i geogràfica, els canvis en la 
jornada i en l‟horari laboral, el salari i la forma de pagament i la carrera professional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.- Estima: inclou el reconeixement dels superiors i de l‟esforç efectuat per acomplir la feina, 
rebre-hi el suport adequat i un tracte just. 
 
 
 
 
 
 
21.- Doble presència: en el món laboral actual hi ha activitats i ocupacions específiques de 
gènere (homes i dones no fem el mateix), i generalment les dones ocupem llocs de treball amb 
condicions pitjors que els homes (de menys contingut i responsabilitat, amb menys grau 
d‟influència, pitjors perspectives de promoció i menors sous). D‟altra banda, les dones 
treballadores es responsabilitzen i fan la major part de la feina familiar i domèstica, amb la qual 
cosa duen a terme un esforç de feina total més gran que els homes. Aquesta “doble jornada” 
laboral de la majoria de dones treballadores és en realitat una “doble presència”, ja que les 
exigències de les dues feines coexisteixen simultàniament. 
 
 
 
 
 
 

5.2.4. Grau de participació insuficient 
 
Es pot donar el cas que no s‟aconsegueixi una alta participació o no hi hagués una elevada 
taxa de resposta per part dels treballadors i treballadores, en aplicar el mètode d'avaluació dels 
riscos psicosocials PSQCAT21. Per a una adequada aplicació del mètode seria necessària una 
taxa de resposta superior al 60%. En el supòsit que la participació se situï per sota de la 
prevista (el 60%) caldria identificar i analitzar el perquè d'aquesta circumstància i com es podria 
augmentar. Caldria saber l'origen de la baixa participació, mirant de determinar si aquesta ha 
estat uniforme a tota el centre educatiu o no, i en aquest cas, en quina secció o departament 
les persones treballadores no han respost els qüestionaris, o quins col·lectius han estat més 
reticents a fer-ho. Per valorar la possibilitat d'establir mesures correctores que permetin la 
utilització eficaç del mètode també s'haurien de tenir en compte aspectes com l'horari en què 
s'ha distribuït i recollit l'enquesta o si s'ha garantit suficientment la confidencialitat. 

El teu lloc de treball es troba aïllat del dels teus companys? 

T’és possible parlar amb els companys mentre treballes? 

Hi ha un bon ambient entre tu i els teus companys de feina? 

Entre companys i companyes, us ajudeu en la feina? 

Estàs preocupat per si et canvien de tasques contra la teva voluntat? 
Estàs preocupat per si varien el salari (que no te l’actualitzin, que te 
l’abaixin, que introdueixin el salari variable, que et paguin en 

espècie,etc.? 

Els meus superiors em donen el reconeixement que mereixo? 

En les situacions difícils de la feina rebo el suport necessari? 

Quan ets al institut, penses en les tasques domèstiques i familiars? 

Hi ha moments en què necessitaries ser al centre i a casa a la vegada? 
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En el cas que no s'aconseguís aquesta taxa el diagnòstic de situació i les mesures preventives 
que se'n derivarien de la seva aplicació difícilment serien les adequades, ja que només 
correspondrien a la percepció i la problemàtica de la població que hagués contestat. 
 
Val a dir, però, que el requisit d'una elevada taxa de resposta no és una característica exclusiva 
d'aquest mètode, sinó que és comú a qualsevol mètode i qüestionaris que utilitzéssim ja que 
d‟això depèn que els resultats siguin més efectius en quant a la intervenció preventiva, o 
simplement efectius. 
 
 

5.2.5. Metodologia complementària 
 
Una de les apreciacions que es fan amb més freqüència és que l‟avaluació a partir de 
qüestionaris estructurats no és suficient pel que es pretén avaluar, ja que els resultats estan 
influenciats per les característiques pròpies del docent, o pels biaixos que tenen a veure amb la 
manera amb què percep la docència

25
. Factors com ara el gènere, la personalitat, el tipus de 

tracte, etc. poden marcar una diferència en la forma com es realitza l‟avaluació.  
 
Per aquest motiu, és raonable pensar que resultaria imprescindible l‟aplicació de mètodes 
complementaris de tipus qualitatiu, els quals permetessin detectar aquests biaixos. Un 
d‟aquests mètodes podria ser la tècnica de l‟entrevista oberta, també coneguda com entrevista 
semi estructurada individual. Entre tots els mètodes qualitatius, l‟entrevista és considerada una 
eina útil i poderosa que podria obrir moltes àrees d‟investigació en l‟àmbit docent

26
.  

 
L‟actitud del entrevistador/a hauria de ser en tot moment participativa, i facilitar la seva inclusió 
com un element més de la investigació per tal de tenir una relació directa amb el que està 
estudiant. Aquesta visió del entrevistador/a com un element subjectiu és cada cop més freqüent 
en l‟àmbit de la investigació qualitativa, a diferència d‟altres enfocaments que promouen una 
posició del entrevistador/a com algú extern al procés avaluador

27
.  

 
Es realitzarien les primeres entrevistes als docents, les quals haurien d‟estar guiades pels 
qüestionaris que prèviament s‟haurien passat (etapa metodologia PSQCAT 21 CoPsoQ). No 
obstant es podria intentar descobrir noves dimensions a partir de la narració oral de l‟entrevista. 
 
Cada entrevista hauria de tenir una duració de mínim 60 minuts. 
 
La realització de les entrevistes podria marcar un segon moment, en la recol·lecció 
d‟informació. A partir d‟un procés de comparació (mètode comparatiu constant

28
), podríem 

analitzar les dades i revisar els resultats dels qüestionaris. 
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5.3.  Anàlisi de dades 
 
Un cop posat en pràctica el treball dissenyat prèviament es recollirien els qüestionaris i es 
realitzaria la informatització i anàlisi de les respostes. El tractament informàtic de les dades 
podria efectuar-se des de l‟aplicació informàtica que es pot trobar a la pàgina web 
www.gencat.cat/empresaiocupacio/seguretatisalut o bé es podria externalitzar aquesta tasca 
(contractar-la a una empresa de gravació de dades).  
 
Obtindríem 6 tipus de resultats: 

1. Taula de puntuacions de tots els factors de risc psicosocial per al centre avaluat i per la 
població de referència. 

2. Taula i gràfic de la proporció de treballadors inclosos en cada nivell d‟exposició de 
referència (vermell: situació més desfavorable per a la salut; groc: intermedi; verd: 
situació més favorable) de tots els factors de risc psicosocial per al centre avaluat. 

3. Taules i gràfics de la proporció de treballadors inclosos en cada nivell d‟exposició de 
referència per a cada factor de risc psicosocial. 

4. Taules de satisfacció i símptomes conductuals, cognitius i somàtics d‟estrès per al 
centre avaluat. 

5. Taules de salut general, salut mental i vitalitat per al centre avaluat per sexe i grups 
d‟edat. 

6. Distribució de freqüències de les respostes a totes les preguntes dels qüestionari per al 
centre avaluat. 

 
Fruit de l‟anàlisi de les dades, s‟aporta un informe preliminar de les taules i els gràfics on 
s‟identifiquen les exposicions problemàtiques. Es discuteix i es conclou les característiques 
concretes de l‟organització del treball origen de les exposicions problemàtiques i exposicions 
favorables. 
 
Caldria dissenyar i implantar una estratègia de comunicació i discussió de resultats amb la 
direcció del centre, la representació dels treballadors (delegats de prevenció, delegats de 
personal i delegats sindicals), els comandaments intermedis (coordinadors i caps de 
departament) i els treballadors (professors i altre personal no docent). 
 
 
 

5.4.  Procés d’intervenció. 
 
Arribat a aquest punt caldria passar del diagnòstic del problema a l‟acció preventiva. 
 
La majoria de centres educatius en el nostre país no han realitzat encara una avaluació dels 
riscos psicosocials, però poder el que més crida l‟atenció és que una bona part dels que sí l‟han 
feta s‟han aturat en ella. És a dir, l‟avaluació del risc es converteix sovint en un informe 
presentat i acompanyat per una proposta de mesures preventives, però no es tradueix en un 
pla d‟actuació implementat i avaluat. No s‟actua sobre les condicions de treball per millorar-les i 
disminuir o eliminar el risc. Com a molt, es realitza alguna activitat formativa o assistencial 
dirigida als treballadors (docents i resta de treballadors del centre). Per això es considera 
especialment necessari donar a conèixer exemples d‟intervenció.  
 
Suposant que de l‟aplicació de les metodologies anteriorment explicades, es detectés 
l‟existència de riscos i factors de risc psicosocial entre el professorat del institut avaluat, seria 
necessari aplicar, entre d‟altres, mesures com les que es presenten a continuació. Cal advertir 
que no són els únics exemples d‟intervenció psicosocial que es podrien desenvolupar al centre, 
però sí són una mostra d‟actuació sobre aspectes relatius a l‟entorn psicosocial de treball i 
representarien formes d‟abordar aquest tipus de riscs. Remarcar la necessitat de tractar el risc 
psicosocial igual que als demés riscos, és a dir, complint amb els mateixos procediments en 
quant el tractament i aplicant els mateixos principis preventius universals recollits a la LPRL. Es 
farien intervencions sobre:  

http://www.gencat.cat/empresaiocupacio/seguretatisalut
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1. El contingut de la feina: 
 

a) Trobar gratificacions a la feina (intrínseques). 
 
b) Sentir que aquesta feina (com a docent) és valuosa i important. 

 
c) Promoure una forma de pensar positiva rebutjant la resignació i adoptant una actitud 
activa d‟enfrontament. 

 
d) Recomanar realitzar activitats extra laborals: esports, cinema, lectura... 

 
e) Intensificar les relacions personals, familiars i socials. 
 
f) Donar llicències retribuïdes per estudis. 
 

2. La distribució de tasques: 
 

a) Introduir la figura del coordinador/a de la convivència en tots els centres escolars. El 
seu perfil seria psicòleg, pedagog especialista en diversitat i convivència escolar. 
Formaria part dels departaments d‟Orientació amb funcions específiques També estaria 
dins de la Comissió de Convivència i de la Comissió de Coordinació Pedagògica. 
 
b) Potenciar i revalorar la tutoria. 

 
c) Reduir la ràtio d‟alumnes per aula en cas necessari. 
 
d) Incrementar recursos econòmics 
 
e) Ampliar la dotació de professors i procurar la seva estabilitat 
 
f) Establir activitats de recolzament familiar. 

 
3. L‟organització horària. 
 

a) Reduir de la jornada lectiva pels docents majors de 55 anys. Aquesta mesura que 
s‟estava realitzant de forma progressiva, iniciada a partir del curs acadèmic 2004/2005 
per funcionaris majors de 58 anys. 
 
b) Gratificar per causes extraordinàries. 

 
c) Complementar compensatòriament. 

 
4. La formació: 
 

a) Introduir en la formació inicial de tot el professorat una àrea relacionada amb la 
convivència escolar on s‟abordessin els marcs sociològics en què es desenvolupa la 
convivència, les raons per ensenyar a conviure, el paper que juga el docent en les 
competències socioemocionals, les habilitats socials, dinàmica de grups i el control de 
l‟estrès.  
 
b) Preparar i formar al professorat en els aspectes relacionats amb al convivència des 
de la situació concreta del centre educatiu, treballar amb els alumnes la resolució de 
conflictes i la mediació, recolzar els tutors en les seves àrees. 
 
c) Controlar i conèixer les emocions i sentiments propis i aprendre a relaxar-se en mig 
de les “tempestes”. 
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d) Acudir a publicacions pedagògiques respecte a la salut i seguretat en l‟àmbit de 
l‟ensenyament per facilitar informació al professorat sobre temes relacionats amb la 
salut i la prevenció de riscos laborals. A més, servirien com a proposta per presentar a 
les Administracions Públiques la necessitat de promoure la millora en matèria 
preventiva a l‟ensenyament 

 
5. Els canals de comunicació: 
 

a) S‟ha d‟afavorir la verbalització de les emocions per la seva autoconsciència i un més 
fàcil control d‟elles.: saber que s‟és responsable i es té força per afrontar l‟estrès, en 
atenció a un mateix i als demés, i ser capaç de definir els assumptes i àrees 
específiques que causen estrès, frustració i burnout per discutir-los i compartir-los amb 
la resta o per afrontar-los més eficaçment. 
 
b) Realitzar campanyes en torn a la sensibilització en els valors de la convivència. 

 
6. El recolzament social: 
 

a) Establir un departament d‟orientació d‟una manera permanent en els cursos 
d‟educació infantil i primària, tenint en compte que és a les primeres edats on es fa més 
prioritari la detecció de necessitats i on es pot treballar l‟autoestima, una imatge positiva 
i les relacions amb els demés. 

 
b) Proporcionar protecció i assistència jurídica. 

 
c) Desenvolupar protocols específics d‟actuació enfront cada possible cas 
d‟assetjament escolar. 

 
7. La gestió: 
 

a) Fer conscients als professors de les seves pròpies estratègies d‟enfrontament i la 
seva eficàcia respecte l‟estrès i el burnout: exercitar i practicar tècniques concretes 
fisiològiques (respiració, relaxació, meditació). 
 
b) Dotar dels recursos necessaris als Departaments d‟Orientació dels instituts.  

 
c) Encarregar als serveis mèdics dels centres docents, un anàlisi minuciós de les 
causes perquè els mestres i professors sol·liciten la seva baixa laboral i que 
generalment queden poc clares ens els comunicats d‟accident de treball i malalties 
professionals. 

 
 
És convenient portar a la pràctica mesures específiques dissenyades des de la direcció del 
centre, fonamentalment organitzatives. Entre elles, mesures per repartir adequadament la 
càrrega docent: 
 

 Actualitzar els equips de treball i estris (manuals d‟ajuda, llistes de verificació, registres 
i formularis, procediments de treball, recursos de nova tecnologia...) en base als 
principis de claredat, senzillés i utilitat real. 

 
 Alternar assignatures, o cursos, que dediquin un elevat esforç intel·lectual amb d‟altres 

que requereixin menors exigències mentals. 
 

 Programar en les primeres hores de la jornada de treball les assignatures de més 
esforç intel·lectual per als alumnes, ja que segons avança, aquests comencen a estar 
més cansats i per tant a comportar-se pitjor, el que repercutiria en el augment de la 
càrrega mental i física del docent. 
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 Establir les hores no lectives de lliure disposició, de manera que supossessin una 
pausa en la jornada que servís per relaxar-se i descansar de l‟esforç mental. 

 
 Mantenir un ambient físic escolar adequat, lliure de sorolls, amb bona lluminositat, 

temperatura... perquè influiria molt positivament sobre la càrrega de treball. 
 

 Facilitar o millorar unes bones relacions de convivència entre companys, Direcció, 
pares i alumnat, perquè repercutiria notablement en la càrrega mental i l‟estrès. Seria 
recomanable tractar temes alternatius als propis del centre escolar, per ajudar a 
“desconnectar” dels problemes i trobar vincles socials i laborals. 

 

 Disposar de mecanismes de comunicació i transmissió d‟experiències entre companys, 
especialment respecte als treballadors docents més joves i de recent incorporació, ja 
que la seva inexperiència jugaria en la seva contra, i podrien sofrir de major càrrega 
mental que els seus companys més veterans. 

 

 Per evitar els conflictes de rol, es podrien marcar directrius i elaborar estratègies de 
manipulació de situacions conflictives, tendents a reforçar la feina dels docents i no 
docents. Seria convenient que quedessin recollides en el projecte educatiu del centre i 
fossin assumides per tota la comunitat escolar. 

 
 

Les Administracions haurien de vetllar per la qualitat de les relacions interpersonals perquè el 
clima laboral fos correcte. Per tal d‟aconseguir-ho es proposa: 
 

 Articular i fer complir les normes necessàries perquè no existissin diferències 
substancials entre treballadors (professors) d‟un mateix departament, evitant 
ambigüitats i creant en les diferents Delegacions Provincials una comissió de mediació. 

 

 Capacitar als equips directius per identificar conflictes i desenvolupar regles clares que 
garantissin el dret a la queixa, a l‟anonimat i prevegin sistemes de mediació i/o 
arbitratge. 

 

 Evitar l‟excés de competitivitat entre els professors que pugui acabar generant aquest 
tipus de problemes, proporcionant feines amb baix nivell d‟estrès, alta autonomia, 
capacitat de decisió i control sobre el propi treball. 

 

 Formar als docents en sistemes de negociació, mediació i resolució de conflictes. 
 

 Articular sistemes de presentació, acollida i integració de treballadors recent 
incorporats al centre. 

 

 Altres actuacions relacionades, però més encaminades a millorar la baixa autoestima i 
la valoració social del docent, que trobarien la seva justificació legal al capítol IV de la 
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d‟Educació, que té per títol “Reconeixement, 
recolzament i valoració del professorat”. Concretament, l‟article 104.1 recull que “les 
Administracions educatives vetllaran perquè el professorat rebi el tracte, la consideració 
i el respecte d‟acord amb la importància social de la seva tasca”. A més, a l‟apartat 2 
del mateix article diu “les Administracions educatives prestaran una atenció prioritària, a 
la millora de les condicions en què el professorat realitza el seu treball i a l‟estímul 
d‟una creixent consideració i reconeixement social de la funció docent”.  

 

 Aplicar proactivament polítiques per prevenir l‟enrariment del clima laboral i incentivar la 
col·laboració, la cooperació i la confiança en les relacions interpersonals i en els equips 
docents. 

 

Portar a terme aquestes intervencions també implicaria quelcom molt simple però vital. 
L‟Agència Europea ho resumeix en aquesta frase: “Una organització no hauria de començar 
mai cap estudi de les condicions de treball sense que existeixi la clara intenció de prendre 
mesures en cas que els resultats així ho acosellin

29
”, a la que podríem afegir: ni tampoc hauria 

de pretendre que els resultats de l‟estudi s‟acomodin a les seves intencions. 
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Disponible a: http://www.gencat.cat/empresaiocupacio  

 

 

En ocasions, una simple identificació del risc pot proporcionar suficient informació per passar a 
la proposta i discussió de mesures preventives. Quan una necessitat puntal d‟intervenir es 
detecti o sorgeixi en altres camps diferents al psicosocial o al de la salut laboral, aquesta podria 
esdevenir una bona ocasió per plantejar-se l‟avaluació psicosocial i les actuacions que la 
segueixen. 
 
Seguint aquests principis i un cop processades les dades, els tècnics de prevenció, membres 
també del grup de treball (GT), elaborarien l‟informe preliminar. Per una qüestió legal, regulada 
pel Reglament de serveis de prevenció (RSP) (Rd 39/1997, de 17 de gener) correspon al nivell 
tècnic superior la funció de realitzar aquelles avaluacions de riscos el desenvolupament de les 
quals exigeixi l‟establiment d‟una estratègia de mesurament per assegurar que els resultats 
obtinguts caracteritzen efectivament la situació que es valora. 
 
Així mateix, el grup de treball discutiria i conclouria les característiques concretes de 
l‟organització del treball que originarien les exposicions problemàtiques. 
 
Hi podria haver resultats per als quals no es trobés una explicació suficient. El GT hauria 
d‟acordar una llista d‟aspectes pendents d‟explicació. 
 
Tots els problemes d‟exposició detectats, tant d‟acord amb el que preveu la legislació com 
d‟acord amb la lògica i el sentit de la prevenció de riscos laborals, haurien de ser tributaris 
d‟intervencions per garantir que no produirien efectes negatius en la salut dels professors del 
centre. Tanmateix, no es pot fer de cop i tot alhora. Per passar de la detecció i la descripció 
dels problemes a l‟acció preventiva caldria prioritzar els problemes més importants i les 
intervencions més necessàries per poder acordar un calendari de treball raonable i acceptable.  
 
 

5.4.1. Proposta d’intervenció concreta per a un centre de 
formació professional. 

 
Es consideraria la prioritat de les intervencions en termes d‟oportunitat, factibilitat, cost i 
acceptabilitat. 
 
Partint de la hipòtesi que es formés part del GT com a membre docent del centre estudiat, des 
del punt de vista de la prevenció el que interessa és acordar un pla de treball realitzable el qual 
es negociaria amb la direcció del institut.  
 
La importància de l‟exposició es qualificaria a partir de la seva prevalença (percentatge de 
persones exposades en el nivell “vermell” (veieu l‟apartat 5.3 Anàlisi de dades) i magnitud de 
l‟exposició (desviament de la puntuació obtinguda respecte la població de referència
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Amb la informació recopilada sobre la importància de les exposicions i l‟oportunitat de les 
intervencions, el grup de treball decidiria en el cas concret que ens ocupa i en base al llistat de 
propostes relacionades en l‟apartat anterior, la següent proposta de prioritats: 
 
S‟escollirien de totes, 7 intervencions  
 
1. Sobre el contingut de la feina: 

c) Promoure una forma de pensar positiva rebutjant la resignació i adoptant una actitud 
activa d‟enfrontament. 
d) Recomanar realitzar activitats extra laborals: esports, cinema, lectura... 
e) Intensificar les relacions personals, familiars i socials. 

 
2. Sobre la distribució de tasques: 

b) Potenciar i revalorar la tutoria. 
f) Establir activitats de recolzament familiar. 
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4. Sobre la formació: 

d) Acudir a publicacions pedagògiques respecte a la salut i seguretat en l‟àmbit de 
l‟ensenyament per facilitar informació al professorat sobre temes relacionats amb la 
salut i la prevenció de riscos laborals. A més, servirien com a proposta per presentar a 
les Administracions Públiques la necessitat de promoure la millora en matèria 
preventiva a l‟ensenyament 
 

5. Sobre els canals de comunicació: 
b) Realitzar campanyes en torn a la sensibilització en els valors de la convivència. 

 
En principi i per la manca de recursos econòmics en què es troben la majoria de centres de 
formació professional, s‟han escollit aquestes intervencions que no representarien cap cost 
econòmic a priori i que podria portar a terme el propi professor amb el suport de la direcció. 
 
El calendari d‟implementació d‟aquestes mesures, suposant es comencés el proper curs lectiu 
2012-2013, seria el següent: 
 
 
 

 

Designació GT 
Presentació mètode i designació dels 

components del GT 

Representants 
treballadors, direcció 
del centre, tècnics, 

docents 

Octubre 2012 

Treball de 
camp 

Preparació i disseny del qüestionari GT 1/2 Novembre 2012 

Distribució resposta i recollida GT Desembre 2012 

Anàlisi 

Informatització de dades Tècnics prevenció Gener 2013 

Anàlisi Tècnics prevenció Gener 2013 

Interpretació dels resultats GT Febrer 2013 

Redacció de l’informe Tècnic prevenció Abril 2013 

Feedback de l’informe GT Juny 2012 

Priorització Estudi de mesures a aplicar i decisió d’actuació GT Juliol 2013 

Mesura 1.c) 
Organització de grups per treballar l’aptitud 

mental positiva 
Direcció del centre 

Contínua 2n 
semestre 2013 

Mesura 1.d) Promoció d’activitats extraescolars Claustre de professors Octubre 2013 

Mesura 1.e) 
Fomentar trobades amb companys del 

departament 
Caps dels 

departaments 
Contínua 2n 

semestre 2013 

Mesura 2.b) Instar els alumnes a recolzar-se més en el tutor Tot el cos docent 
Contínua 2n 

semestre 2013 

Mesura 2.f) 
Incloure instruccions a les normes d’organització 

de funcionament del centre (NOF) 
Direcció del centre Novembre 2013 

Mesura 4.d) 
Dedicació setmanal a la recerca documental 

sobre temàtica de prevenció de riscos 
psicosocials 

Tot el cos docent 
Contínua 2n 

semestre 2013 

Mesura 5.b) 
Posar en marxa una campanya interna 

relacionada amb el tema 
Direcció del centre Desembre 2013 

Avaluació de 
les 

intervencions 

Procés d’avaluació de l’efecte de les 
intervencions escollides. Veieu apartat 5.5. 

GT Febrer 2014 

 
 
La intervenció psicosocial és un procés llarg, que requereix temps i paciència, però molt 
gratificant en quant als resultats que s‟hi obtenen. 
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5.5.  Avaluació de la intervenció. 
 
Hi ha poques intervencions psicosocials, i molt menys intervencions de les que s‟hagi fet una 
cuidada i sistemàtica descripció i s‟avaluïn els resultats obtinguts

31
. Tot i que estan augmentant 

les actuacions en aquest camp, encara hi ha una escassa evidència de la seva eficàcia, i se sol 
mesurar l‟èxit només a curt termini. 
 
Existeix una unanimitat entre els agents socials sobre la necessitat que s‟avaluïn les 
intervencions psicosocials, s‟analitzin amb rigor i s‟obtingui cada cop major grau d‟informació 
que permeti arribar a conclusions

32
. Són necessaris també els estudis científics, on es 

comprova quines són les intervencions que millor funcionen i perquè, i la seva divulgació. Un 
d‟aquests estudis és el desenvolupat per una universitat del País Vasc

33
 a fi de solucionar un 

problema d‟assetjament en el centre.  
 
S‟ha de disposar d‟evidència empírica sobre els models i les estratègies d‟intervenció 
psicosocial. S‟ha de fomentar l‟avaluació de les bones pràctiques existents, amb l‟objectiu 
d‟identificar els factors d‟èxit i la seva divulgació sistemàtica.  
 
Com afirma Kristensen

34
, la investigació sobre aquestes temes és important senzillament 

perquè volem saber si les intervencions en els llocs de treball tenen o no l‟efecte desitjat. 
 
Per avaluar la intervenció necessitaríem estudiar tots els passos del procés d‟intervenció, des 
de la planificació i implementació fins els efectes en la salut, passant per l‟impacta en 
l‟exposició. 
 
En el cas hipotètic presentat, per avaluar: 
 

1. La planificació-implementació de les propostes d‟intervenció: es comprovaria si les 
activitats preventives s‟han realitzat tal i com s‟havia establert:  
Es confeccionaria una taula on es recollissin el total de les 7 activitats preventives 
proposades (les escollides de les relacionades a l‟apartat 5.4.1.).  
 
D‟aquestes miraríem quantes s‟haurien realitzat - A - (s‟haurien implantat en el 100% 
dels casos), quantes no – B -  i quantes parcialment o s‟haurien reconvertit – C -(hi ha 
algun departament en què no s‟ha aplicat o s‟han produït canvis respecte la proposta 
inicial).  
 
Així es calcularia un índex d‟eficàcia en % de la planificació-implementació . D‟inici 
consideraríem com a activitats realitzades tant les executades en la seva totalitat com 
les parcialment implantades o rectificades, ja que s‟interpreta que no hi ha experiència 
prèvia en implementació i tractament dels riscos psicosocials, i per ser el primer cop i el 
primer any a fer-ho, es baixa el nivell d‟exigència. Per tant, l‟índex es calcularia com 
activitats preventives realitzades/realitzades parcialment (A+B) del total de 
plantejades(A+B+C)). 
 
Un índex d‟eficàcia ≥ 40% es consideraria molt positiu per començar. 

 
2. L‟eficàcia general del procés: 

El grup de treball (GT,veieu apartat 5.2.) faria un seguiment (visual i documental) 
durant els 6 mesos en què es preveu la implantació de les accions preventives 
(setembre 2013-febrer 2014).  
 
Es recollirien evidències i observacions sobre les principals dificultats per dur a terme el 
procés d‟implantació.  
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Es compararien les dates previstes amb les dates reals de realització de cada activitat, 
igualment valorant les activitats proposades amb les que finalment s‟han portat a terme 
(aquelles que han patit canvis respecte la proposta inicial). Per aquelles intervencions 
de temporització contínua es faria un seguiment setmanal i ponderació de les seves 
aplicacions, que després el GT en determinaria el grau d‟assoliment temporal. 
 
Així es comprovaria si el calendari s‟ha complert tot (% d‟intervencions on time) i si 
contempla petites o grans modificacions (% desviacions en el calendari). 
 
En el cas del calendari, s‟hauria de ser més exigent perquè són mesures que 
requereixen el seu temps d‟assentament i evolució. Seria desitjable assolir una eficàcia 
de mínim el 80%. 

 
3. Els efectes en la salut (si s‟han reduït o no els factors de risc psicosocial): 

S‟hauria de preveure a mig termini, quan les intervencions estiguessin consolidades 
(l‟acció preventiva s‟hagués aplicat i mantingut en el temps durant al menys dos 
trimestres escolars), aplicar de nou el qüestionari d‟avaluació psicosocial PSQ CAT21 
CoPsoQ, és a dir, fer una avaluació de riscos psicosocials post intervenció.  
Es compararien els resultats de l‟avaluació pre-intervenció (avaluació duta a terme 
durant el procés d‟avaluació dels riscos psicosocials pròpiament dit, apartat 5.2.) amb 
els de la post intervenció, 
 
Així obtindríem la prova definitiva sobre si hem o no tingut millores (s‟han reduït o 
eliminat) en els factors de risc analitzats i intervinguts. 

 
L‟equip avaluador (el mateix GT) hauria de mantenir una actitud continguda en tot el procés per 
evitar influències excessives en la valoració dels resultats i en la generació de les activitats 
preventives. Sobre tot hauria de procurar que fossin viables en relació amb els recursos propis 
del centre, ja que aquesta avaluació hipotèticament no es realitzaria amb el recolzament del 
Servei de Prevenció competent a l‟escola i la gestió de les mesures preventives dependria en 
gran part de la gestió del propi centre.  
 
D‟aquesta manera, després de fer el seguiment avaluant l‟eficàcia de la intervenció (en tot el 
seu conjunt) es podria reajustar tot el que es cregués necessari. 
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5.6.  Resultats esperats. 
 
 

5.6.1. Resultats esperats del procés d’avaluació. 
 
Certament els resultats que obtindrem serien diferents per cada centre i plantilla de docents 
avaluats. 
 
Dels resultats obtinguts en d‟altres estudis semblants

35
 es poden deduir alguns dels resultats 

esperats en finalitzar tot el procediment plantejat. Serien els següents: 
 

 Elevada autovaloració dels docents pel treball que realitzen. 
 

 Manca de reconeixement social i valoració institucional: reclam pels baixos salaris, 
importància en millorar la forma de contractació, etc. 

 
 Existència d‟una suposada autonomia per participar en la determinació de continguts i 

formes de treball. 
 

 Insatisfacció pels recursos i infraestructura amb els que hi compten. 
 

 Exigències cognitives constants enfront a la gran quantitat de nova informació que han 
d‟incorporar els docents, la qual en alguns casos estaria considerada com una càrrega 
que no els hi representaria oportunitats de desenvolupament laboral real. 

 
 Les condiciones laborals percebudes pels entrevistats, no senyalarien en tots els 

casos, el mateix que es pogués observar en l‟àmbit de treball real. 
 

 Existirien factors de risc, dels quals no es tindria registre. 
 

 La majoria de professors no associaria els seus problemes de salut amb el seu lloc de 
treball. Un dels factors que podria justificar una baixa percepció del riscos i problemes 
de salut, seria la motivació-satisfacció per la seva feina. 

 
 Els docents no rebrien capacitació institucional per la prevenció del risc laboral. 

 
 Els docents estarien satisfets amb el treball que realitzessin, molt rarament 

demostrarien el sofriment conseqüència de la sobrecàrrega produïda per les condicions 
de treball. 
 

 Burnout o síndrome del cremat, seria un dels riscos que millor definirien i coneixerien. 
L‟acceptarien com a un risc propi de la seva professió des del punt de vista de la 
frustració respecte els propis objectius de la feina. 
 

 Visió individual dels riscos. Els problemes psicosocials que sorgissin en fer de 
professors, no els reconeixerien com a riscos dels col·lectiu de la seva professió, sinó 
que els personalitzarien com a propis. 

 
Els resultats que es presentarien es basarien en la comparació de les dades obtingudes, 
degudament contrastats amb els de la resa de centres que participessin en l‟estudi, si fos el 
cas. En cas que només s‟apliqués el procés a un únic centre, la comparació dels resultats de 
l‟estudi es podria fer amb una mostra representativa de la població general catalana. 
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5.6.2. Resultats esperats del procés d’intervenció 
 
Alguns dels resultats esperats en finalitzar tot el procés d‟intervenció serien les següents 
millores. S‟han ressaltat aquells resultats esperats a priori de les 7 intervencions triades: 
 

 En el contingut de la feina: 
- Poder el professor treballar amb més marge d‟autonomia i possibilitats 

d‟aplicació de les pròpies habilitats i coneixements. 
- Haver aprés matèries o coses noves útils pel dia a dia (per exemple gestions 

administratives). 
 

 En la distribució de tasques:  
- Haver disminuït de la sobrecàrrega de feina. 
- Haver-ne implantat protocols d‟actuació en cas d‟imprevistos (exemple, 

substitucions). 
- Delegació de tasques administratives. 
- Tenir el tutor/a més recolzament. 
- Haver augment del recolzament entre els propis docents. 
- Tenir els professors més influència sobre les seves tasques pròpies i les del 

seu departament. 
 

 En l‟organització horària: 
- Haver trobat l‟eina per compensar el temps dels professor invertit en tasques 

extraordinàries. 
 

 De formació: 
- Haver format o informat tot el cos docent format sobre el control emocional. 
- Haver actualitzat els coneixements i les pràctiques ofimàtiques de tot el cos 

docent. 
 

 En els canals de comunicació 
- Haver aconseguit millors canals d‟informació a les famílies sobre certes 

actuacions del centre. 
- Poder les famílies exposar les seves propostes i opinions. 
- Haver instaurat l‟ús d‟una bústia de suggeriments o opinions pels professors. 

 
 En el recolzament social 

- Haver disminuït el nombre de conflictes de rol. 
- Haver millorat en les relacions socials entre els professors del mateix 

departament. 
- Recuperar les relacions de confiança entre els docents del centre. 
- Haver millorat en les relacions amb els alumnes: més diàleg i respecte. 
- Aconseguir major reconeixement de l‟esforç del cos docent. 
- Haver disminuït la violència a l‟aula. 

 
 De gestió 

- Haver integrat la prevenció en tots els nivells jeràrquics del institut. 
- Haver informatitzat recursos burocràtics relacionats amb la gestió de dades. 
- Disminuir l‟absentisme i les baixes laborals. 
- Assolir una major iniciativa dels docents en la cerca i en la proposta d‟activitats 

preventives. 
 
Per poder valorar els resultats obtinguts del procés d‟intervenció (efectes en la salut), es faria 
una avaluació de riscos psicosocials posterior intervenció (veieu apartat 5.5.). La comparació 
dels resultats de l‟avaluació prèvia amb els de la posterior confirmaria si hi ha hagut o no 
millores (reducció o eliminació de factors de risc psicosocial). 
 



[Resultats. Aplicació a un centre de formació professional 

 

Els riscos psicosocials en els docents de cicles formatius]  [43] 

 

6. Conclusions 
 
 
Després de definir els riscos psicosocials i la seva incidència en la tasca docent es pot dir que: 
 
 

 Els mètodes d‟avaluació de riscos psicosocials no són un fi. I tot i que no existeix un 
d‟específic que s‟adapti a les particularitats d‟un centre de formació professional, ja hi 
ha experiències en alguns centres d‟estudis universitaris, resultat de l‟aplicació d‟algun 
d‟ells, el que demostra que, tot i havent inconvenients, es poden avaluar els riscos 
psicosocials per intentar disposar d‟un primer apropament a l‟estat de salut general de 
l‟organització, des del punt de vista psicosocial. 

 
 Els factors psicosocials negatius a què està exposat el docent són nombrosos, alguns 

resulten ser propis de la seva activitat però d‟altres estarien més relacionats amb 
qüestions organitzacionals. 

 
 La implicació emocional en el procés de l‟ensenyament-aprenentatge constitueix un risc 

que no es pot eliminar, però que s‟hauria de saber manipular adequadament per 
convertir-lo en una oportunitat de millora del treball docent i així aconseguir major 
sentiment d‟auto eficiència. 

 
 Per planificar activitats preventives és necessari avançar en l‟avaluació dels riscos 

laborals, fent especial atenció en els factors psicosocials. A l‟ensenyament, el 
tractament d‟aquests factors no s‟ha incorporat a la pràctica habitual, tot i que tothom 
està d‟acord en què l‟estrès és un dels riscos laborals de major presència en el 
col·lectiu docent, i que actualment ja es disposa d‟instruments tècnics contrastats per 
passar del diagnòstic a l‟acció preventiva. 

 
 
Al analitzar la situació actual del professorat a Catalunya i el marc legal que l‟empara veiem 
que: 
 
 

 La revisió de la literatura mostra una falta d‟iniciativa dels docents en la recerca 
d‟activitats preventives. Es podria atribuir a què la terminologia preventiva i les 
estratègies de millora organitzativa no formen part del bagatge del professorat. Podria 
resultar convenient realitzar, al inici de qualsevol procediment com el que es presenta 
en aquest document, unes sessions prèvies per definir conceptes, explicar el marc 
teòric de l‟avaluació de riscos psicosocial i processos de millora organitzativa. 

 
 És innegable que les necessitats preventives psicosocials se solen plantejar un cop 

s‟han cobert d‟altres més visibles, generalment relacionades amb els riscos d‟accidents 
de treball o amb l‟existència d‟una legislació específica. 

 
 És doncs, imprescindible que els centres de formació professional disposin d‟un 

diagnòstic de salut general dels docents que inclogui els riscos psicosocials. També ho 
és per mandat legal (Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals). 

 
 Sense oblidar l‟obligació legal, és necessària la creació d‟eines específiques per 

l‟avaluació dels riscos psicosocials. 
 
 
Al identificar els factors que poden afavorir l‟aparició dels riscos psicosocials cal tenir en 
compte les condicions i l‟ambient de treball dels docents als centres educatius. Cada centre 
presentarà condicionants clarament contextuals, que respondran a les necessitats detectades 
en un moment i situació determinats. 
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Analitzar les dificultats i les oportunitats que implica la realització de l‟avaluació de riscos 
laborals psicosocials en un centre docent es destaquen les següents conclusions: 
 
 

 Les dificultats que pugui suposar l‟abordatge preventiu del risc psicosocial no són 
majors que les que implica el dels agents químics. Partint d‟aquest fet, l‟enfocament 
preventiu s‟ha de basar en una seqüència d‟accions concreta: identificar el risc, 
avaluar-lo quan no sigui totalment evitable, intervenir intentant eliminar o reduir 
l‟exposició, fer seguiment avaluant l‟eficàcia de la intervenció i reajustar el que sigui 
necessari. I tot això constitueix un procés de millora contínua, comú a la gestió de 
qualsevol tipus de risc. 
 

 L‟avaluació dels factors de risc psicosocial no pot reduir-se a una simple aplicació d‟un 
qüestionari. 
 

 
Al proposar mesures preventives que ajudin als docents a evitar els riscos psicosocials de 
forma genèric cal: 
 
 

 Tenir clar que s‟avalua per actuar, no per acumular dades ni per aparentar interès per 
alguna cosa que en els fons no es vol abordar. En definitiva, és important realitzar 
l‟avaluació de riscos psicosocials però no tenir-la no és disculpa per no actuar en 
absolut sobre aquest tipus de riscos. 
 

 
 En intervenció psicosocial és important preocupar-se del com i no només del què. El 

procediment, “les formes”, passen a ser part de la solució o poden ser-ho de nous 
problemes. La fórmula tècnicament més idònia pot resultar un autèntic fracàs si la 
manera d‟aplicar-la no és l‟adequada o si respon a uns objectius no relacionats amb la 
salut.   

 
 La primera condició requerida és que la intervenció es basi en necessitats reals. Això 

comportaria, generalment, un adequat anàlisi dels riscos, utilitzant eines i procediments 
rigorosos.  

 
 S‟ha de ser conscient que la intervenció psicosocial és un procés a llarg termini. Els 

canvis duradors, els efectes consolidats a nivell organitzatiu, no s‟aconsegueixen amb 
actuacions improvisades, aïllades i poc duradores, ni actuant només sobre les 
persones. 
 

 És molt important que s‟estableixi una bona acollida, sintonia i confiança entre els 
agents implicats en el procés (equip avaluador, equip directiu, responsable de riscos 
laborals del centre), així com també la predisposició i implicació de la gran majoria dels 
docents. Sens dubte, ambdós elements són decisius per assegurar l‟èxit d‟una activitat 
tan complexa i transcendent per a l‟organització com és la intervenció sobre riscos 
psicosocials. 

 
 

Com a mesures concretes per a un centre de formació professional s‟ha proposat i 
desenvolupat  
 
 

 El qüestionari del mètode PSQCAT21 CoPsoQ és important perquè ens permetrà 
comprovar el grau d‟acord de les percepcions subjectives dels riscos psicosocials 
preguntats.  
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 L‟avaluació qualitativa i les dades que aportaria, altrament, ens permetria no només 
confirmar els resultats de l‟anàlisi quantitatiu, sinó que suposaria una important i 
significativa complementarietat. 
 

 Quan l‟aplicació del qüestionari s‟acompanya d‟una entrevista personal, la informació 
recollida guanya en qualitat. 
 

 S‟ha creat una proposta concreta per abordar els riscos psicosocials en un centre de 
formació professional, de la qual no es poden aportar resultats quantitatius perquè no 
s‟ha executat. La proposta presentada s‟ha desenvolupat en les seves tres fases: 
disseny, implementació i avaluació. 

 
 
Avaluar el possible impacte de les mesures proposades no resulta suficient. Cal estudiar tots 
els passos del procés d‟intervenció, des de la planificació i implementació fins els efectes en la 
salut, passant per l‟impacta en l‟exposició. 
 
 

 Després de fer el seguiment avaluant l‟eficàcia de la intervenció (en tot el seu conjunt) 
es podria reajustar tot el que es cregués necessari i tancar el procés de millora 
contínua. 
 

 El compromís de tots els agents socials de l‟organització del centre, en l‟elecció i 
l‟adopció de mesures preventives específiques, reforçarà l‟eficàcia de l‟actuació. 

 
 
Cal dissenyar una metodologia per a avaluar la repercussió de les intervencions fetes. 
 
 

 Entre la literatura consultada, continua havent preguntes sense resposta sobre 
l‟eficàcia relativa dels diferents tipus d‟intervenció, el que posa de manifest la necessitat 
d‟avaluar les intervencions, tant del procés mateix com dels resultats. L‟avaluació 
hauria de formar part de la planificació de la intervenció des del principi, per poder anar 
valorant el procés sobre la marxa i també l‟eficàcia de les mesures aplicades. En 
aquest sentit, l‟avaluació hauria de ser a mig – llarg termini. 

 
 
De forma genèrica es pot dir que les activitats preventives derivades de l‟avaluació de riscos 
laborals psicosocials són útils per millorar l‟organització i per minimitzar els riscos psicosocials 
en el centre. A més el treball conjunt entre tècnics de prevenció i professorat genera un 
enriquiment mutu en la comprensió dels orígens dels factors de risc psicosocial i en la 
necessitat d‟aplicar mesures preventives per protegir-se del risc residual que comporta el treball 
docent. 
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