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Introducció

En aquesta assignatura abordarem tres temes fonamentals per a la prevenció

de riscos laborals:

• La formació

• La comunicació

• La negociació

De fet, i encara que es presentin per separat, els tres temes representen una

estratègia conjunta per a l’obtenció d’un objectiu bàsic: la modificació d’una

conducta, envers una conducta segura, a partir de tècniques i mètodes de

transmissió de coneixements, procediments i actituds i eliminant els possibles

conflictes de tot tipus que puguin aparèixer en el grup laboral tant individu-

alment com col·lectivament.

Quan abordem el tema de la prevenció de riscos laborals no solem entendre

que en la majoria de vegades, un cop solucionats els problemes estrictament

materials que originen el problema, l’objectiu és modificar, conscientment i

voluntàriament, la conducta de les persones envers una situació que es man-

tingui en el temps com a saludable, és a dir: com a conducta que evita siste-

màticament les situacions de risc des de la consciència de la situació i el desig

de perdurar en la situació òptima al llarg de tota la vida.

Això implica que enfoquem els tres temes tractats en aquest mòdul des de

l’òptica de la repercussió. Això vol dir que la formació que volem per a tots

nosaltres no és el mer record d’unes dades concretes, sinó que implica l’acció

permanent que ens permet a cada moment avaluar la situació i respondre posi-

tivament a aquesta. Per aquest motiu entenem el procés d’ensenyament/apre-

nentatge com una cosa activa i que no finalitza quan acaba el que considerem

com pròpiament un procés d’ensenyament, sinó que perdura en els alumnes

(adults) a manera d'autoformació contínua que els capacita per a donar res-

posta constant a qualsevol tipus de situació perillosa. No és, per tant, que vul-

guem ser portaveus d’un coneixement “bancari”, en paraules de Paulo Freire,

i que no genera valors posteriors a l'adquisició, sinó, per contra, volem possi-

bilitar un mecanisme d’autoaprenentatge que motivi els alumnes adults a la

recerca contínua sobre l’entorn i sobre si mateix per a adaptar permanentment

la conducta a les situacions i resoldre els conflictes que es puguin plantejar.

La tècnica genuïna per a aquest objectiu implica generar un bon mecanisme

de comunicació, tant en el sentit professor/animador - alumnes, com entre els

alumnes mateixos com a grup de treball i descoberta de les situacions de risc
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en les quals es poden trobar, per a procedir, des de l’anàlisi, a la solució tant

individual com conjunta. Per això parlem de comunicació amb una àmplia

“repercussió” i al llarg de tota la vida.

Però quan parlem de comunicació no podem oblidar avui que la relació inter-

personal que establim les persones té un doble camí. D’una banda hi ha el que

tradicionalment hem denominat el “contingut” del missatge, el que volem

transmetre com a instrucció, reflexió o coneixement i, d'una altra, la relació

de caràcter afectivoemocional que establim entre nosaltres les persones, i que

possibiliten o neguen l’operativitat (repercussió) d’aquest missatge. Vol dir ai-

xò que el professor/animador ha de disposar de les eines comunicatives bàsi-

ques per a fer arribar el seu missatge no únicament com a pur contingut sinó

implicant l’actuació que es pretén i, per a això, és necessari que es relacioni

correctament amb el receptor i amb la col·lectivitat sencera a la qual es dirigeix.

Un bon professor/animador no és únicament qui traspassa un contingut sinó

qui promou que aquest contingut actuï de manera vivencial en els receptors.

Per a això estudiarem tots aquells mecanismes, no especialment verbals, que

canalitzen el procés de comunicació i que estableixen la relació emissor-recep-

tor des d’una situació afectivoemocional. Aquests aspectes, tradicionalment,

oblidats o considerats de menys importància, són precisament els que aporten

la perdurabilitat del missatge en la conducta del receptor. Aquesta interrela-

ció correcta alumne-professor és la base de l’eficàcia docent. Moltes vegades,

i especialment en el camp de la prevenció, hem entès que el missatge ha de

ser portador únicament d’informació, quan entenem actualment que aquesta

informació només serà operativa si es dóna en un entorn grat, serè i còmplice.

Finalment, perquè tot això sigui veritablement eficaç i insistint en el mateix

objectiu, haurem d’atendre al fet que la formació en prevenció no es pot donar

en un entorn conflictiu i que, de vegades, la negociació mateixa és ja l’acció

preventiva. Ens referim a tot tipus de negociació donada en tots els nivells

laborals que impedeixi un exercici correcte del treball i que predisposi tant a

una pèrdua de salut (del tipus que sigui) com a la impossibilitat d’arribar a

l’objectiu formatiu que pretenem.

Aquests materials docents que presentem, doncs, han de ser entesos com una

reflexió permanent sobre els mecanismes d’ensenyament/aprenentatge a par-

tir de l’existència d’uns “tècnics de prevenció” que participen activament en

la cerca de conductes segures per a tots els treballadors. I per a això recorren

a la comunicació com a eina fonamental i a la negociació com a solució de

conflictes.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
La formació en prevenció de riscos laborals
Jaume Llacuna Morera, Xavier Baraza Sánchez i Ángel Bernal Rapela

1. La formació de l’adult

2. Definició d’objectius docents

3. La planificació del procés d’ensenyament

4. L’avaluació i l’espai físic del procés d’ensenyament

5. La inserció de les noves tecnologies (NT) en la formació de l’adult

Mòdul didàctic 2
La comunicació en prevenció de riscos laborals
Jaume Llacuna Morera, Xavier Baraza Sánchez i Ángel Bernal Rapela

1. La comunicació en l’adult

2. La comunicació no verbal

3. Recursos per a la comunicació no verbal

Mòdul didàctic 3
La negociació en prevenció de riscos laborals
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1. El conflicte en les organitzacions

2. Negociació
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