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Introducció

La història recent de l’activitat laboral està canviant de manera accelerada:

l’exigència del treball ja no és fonamentalment física, sinó que cada vegada

més augmenta l’exigència mental i emocional de les persones. L’objectiu prin-

cipal de la prevenció de riscos laborals és preservar i millorar el nivell de salut

en el treball, per la qual cosa, sens dubte, hem de millorar i aprofundir en els

aspectes que estan incrementant i modificant aquesta exigència. En el desen-

volupament dels continguts d’aquesta assignatura, pretenem oferir una visió

més profunda i detallada d’alguns d’aquests aspectes.

En primer lloc, insistirem en el concepte de benestar, que inclou la definició

de salut no solament com una absència de malaltia. Des de l’àmbit de la psi-

cosociologia, aquest aspecte cobra especial rellevància, ja que també és un dels

seus objectius millorar el nivell de satisfacció laboral. Descriurem la relació

que hi ha entre motivació i satisfacció laboral, i les principals aportacions dels

models clàssics de motivació humana en aquest sentit.

Analitzarem el comportament humà en les organitzacions. El marc de l’anàlisi

psicosocial és, precisament, l’organització. Hem de conèixer els principals ele-

ments de l’estructura organitzativa d’una empresa: el paper de la cultura em-

presarial i com l’estil de lideratge incideix en el grup. Tota organització impli-

ca treball en grup; es donen relacions interpersonals de treball descendents,

ascendents i horitzontals, però no totes impliquen que es faci treball en equip.

Destacarem com la comunicació en l’organització té un paper clau en aquestes

relacions de treball i, sens dubte, en la gestió adequada dels conflictes que es

donaran. En aquesta anàlisi de l’organització del treball hi ha la clau per a les

propostes d’intervenció psicosocial en un àmbit organitzatiu. Alguns factors

incideixen a facilitar o dificultar aquestes mesures d’intervenció, i han de ser

tinguts en compte en la seva implantació. Les organitzacions canvien cada

vegada a més velocitat i cal intentar optimitzar aquests canvis.

D’altra banda, la condició de treball que més incideix en la vida personal és

sens dubte l’horari de treball. L’impacte que té l’organització d’horaris i torns

de treball és un factor àmpliament conegut, però no per això es té prou en

compte en les empreses. Coneixerem els diferents tipus de torns i horaris que

hi ha, el seu impacte en la salut i els seus principals avantatges i inconvenients.

L’exigència mental, l’atenció, la percepció, la participació de la memòria, la

presa de decisions i els errors, en síntesi, allò que comporta processar la infor-

mació en el lloc de treball, no solament és un aspecte que té conseqüències per

al treballador, sinó que cada vegada es té més en consideració en la preven-
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ció de riscos laborals, malgrat que l’avaluació de la càrrega mental i les seves

estratègies d’intervenció preventiva són àmbits que encara requereixen més

recerca i desenvolupament.

Sabem que cada vegada és més freqüent en els llocs de treball la presència de

situacions de violència. El risc de patir violència verbal, física, sexual, psicolò-

gica o amenaces d’usuaris, clients als quals es dóna servei, companys de tre-

ball, caps o fins i tot de persones amb les quals no hi ha cap tipus de relació

laboral, és un fet que preocupa cada vegada més les organitzacions i autoritats

laborals. Hem d’integrar estratègies de prevenció per avaluar i intervenir de

manera que aquest tipus d’actuacions no es donin o, si es donen, perquè no

tinguin conseqüències negatives en la salut dels treballadors.

De la mateixa manera que el nivell d’exigència cognitiva i les situacions de

violència sembla que augmenten en els llocs de treball, especialment en el

cas del nombre de persones cada vegada més gran que desenvolupa la seva

activitat en el sector serveis, també ho fa el nivell d’exigència emocional. Per

tot això, és important conèixer millor què és el burnout, diferenciar-lo d’altres

riscos i saber quins factors de risc té, com s’avalua i quines són les principals

estratègies d’intervenció.

Un altre dels elements que volem destacar, i que té cada vegada més presèn-

cia en les organitzacions, és el treball a distància. El fet de no haver d’anar

necessàriament al centre de treball i dur a terme l’activitat laboral, i gràcies a la

tecnologia, fer-ho des de casa o altres entorns de treball, té importants conse-

qüències no solament per al treballador sinó també per a l’empresa. Entenem

que un tècnic de prevenció psicosocial ha de conèixer el marc legal vigent

en aquest aspecte, ha de saber què és el tecnoestrès o la tecnoaddicció, quins

factors psicosocials són rellevants en el treball a distància i com intervenir-hi

per prevenir-ne els efectes negatius, aspectes que pensem que probablement

tindran més presència i importància en un futur pròxim.

Finalment, volem destacar que en els diferents capítols s’han introduït i co-

mentat algunes de les sentències més representatives per a cada àmbit. Ente-

nem que per a un tècnic en prevenció també és important conèixer com es

dilucida l’àmbit de la psicosociologia des del punt de vista judicial. De la ma-

teixa manera, en els diferents capítols també s’ha inclòs un apartat especial

d’intervenció amb els aspectes més destacats i específics de les principals es-

tratègies d’intervenció en cada cas.
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