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Introducció

Aquesta unitat tracta sobre els elements essencials per fomentar la cultura pre-
ventiva a l’empresa: la comunicació, la informació –sobretot, les campanyes
publicitàries– i la formació.

És indispensable que dins l’empresa hi hagi una comunicació fluida entre totes
les persones treballadores; d’aquesta manera se’ls pot facilitar la informació
necessària per poder desenvolupar les seves activitats laborals, tenint present en
tot moment les mesures de seguretat i salut necessàries.

El sistema d’informació establert per l’empresa, les campanyes de prevenció que
porti a terme, juntament amb la implantació d’un pla de comunicació i formació
en matèria de salut laboral permeten definir, implantar, seguir i avaluar l’eficiència
dels plans de prevenció.

En el primer apartat de la unitat, “La comunicació a l’àmbit laboral”, analit-
zarem d’una banda diferents models teòrics sobre la comunicació i, de l’altra,
estudiarem en detall el seu procés de desenvolupament i els elements que la
configuren. També treballarem les etapes de la comunicació i en distingirem els
tipus existents i les xarxes comunicatives que es creen; sense oblidar-nos de quines
són les barreres que poden sorgir en la comunicació. Per finalitzar, farem èmfasi
en alguns dels requisits clau per millorar la comunicació de manera eficient, tant
en l’àmbit interpersonal com individual durant les presentacions en públic, com
en general, a l’empresa.

En el segon apartat, “El pla de comunicació”, estudiarem com les empreses
i organitzacions implanten diverses accions comunicatives com a estratègia de
gestió i com té lloc el procés informatiu a l’empresa. Dins d’aquest procés
dedicarem un apartat especial a les campanyes de prevenció que hi ha d’haver
en tota organització per aconseguir consolidar-hi la cultura preventiva.

En el tercer i últim apartat, “La formació en prevenció de riscos laborals”,
destacarem la importància que té la prevenció de riscos laborals dins la normativa
i la seva integració a l’empresa. Per fer-ho analitzarem el procés de formació a
l’empresa fent especial èmfasi en la seva avaluació. A més, com que les persones
treballadores són, en general, adultes, també ens centrarem en les característiques
d’aquest aprenentatge i en l’ús de les noves tecnologies en aquesta formació que
possibiliten noves metodologies d’aprenentatge.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys i companyes o
la persona responsable de la docència de l’aula.
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Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a ha de saber:

1. Definir els procediments per atendre propostes del personal de l’empresa
en relació amb la millora de la prevenció i les condicions de treball,
que fomentin la participació i la iniciativa, a partir de la recollida i el
reconeixement de suggeriments i el seguiment de les propostes.

2. Identificar les necessitats de promoció de la prevenció i de formació i
entrenament del personal de l’empresa en matèria de seguretat i prevenció
de riscos, segons les necessitats detectades en els processos de treball, les
persones que hi intervenen i les dades sobre salut laboral a l’empresa.

3. Interpretar les metodologies, els materials, els recursos, les activitats i la
finalitat de les campanyes preventives i les activitats formatives i d’entrena-
ment a partir de la informació tècnica.

4. Determinar els objectius, continguts i actuacions específics de les campa-
nyes preventives i les activitats formatives i d’entrenament, que fomentin la
cultura preventiva, segons els sistemes, mesures, materials, equips i proces-
sos sobre els quals cal desenvolupar la campanya o l’activitat formativa.

5. Seleccionar el tipus de campanya o d’activitat formativa, la metodologia, els
materials i els recursos propis o aliens que cal utilitzar, segons els objectius,
els continguts i les actuacions que cal desenvolupar.

6. Programar les campanyes i les activitats formatives i d’entrenament, segons
el tipus d’activitat, a partir dels objectius, continguts, metodologia i recursos
disponibles.

7. Aplicar processos bàsics de promoció, informació i formació en prevenció
de riscos laborals, segons objectius de comportament segurs, a partir de
campanyes i activitats de formació i entrenament.
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Laswell (politòleg), integrant
de la Universitat de Chicago.
La seva principal obra
d’estudi són les Tècniques
de propaganda (1927).

Escola de Palo Alto
(Califòrnia)

L’escola de Palo Alto (amb un
nom de ressonància hispànica) és
famosa a tot el món. Les seves
aportacions a la investigació
psicològica interessen una
variada gamma de professionals:
l’especialista en comunicació
troba suggeridores orientacions
en els treballs innovadors de
Gregory Bateson, sistematitzats i
perllongats per Paul Watzlawick.

1. La comunicació a l’àmbit laboral

És impensable analitzar la relació entre els conceptes organització i comunicació
i afirmar que no existeix un profund nexe entre ells, ja que no és concebible una
organització sense comunicació.

La comunicació és la manera en què les persones es relacionen entre si i conjuguen
els seus esforços. Per tant, podem conceptualitzar l’organització, entesa com a
grup humà, com un sistema obert dotat d’una formació social complexa, en la qual
es distingeixen les dimensions que la componen. Es tracta, per tant, d’un sistema
de rols en el qual existeix coordinació comunicativa i xarxes de comunicació entre
els diferents grups funcionals.

La comunicació és una activitat essencial de l’ésser humà; per tant, és
de vital importància que aquesta interacció comunicacional sigui el més
efectiva possible.

1.1 La comunicació des dels diferents models teòrics

Podem abordar la comunicació des de dues perspectives diferents. La primera
seria des d’un model lineal, on l’emissor emet un missatge i el receptor el rep.
Aquests van ser els primers intents d’estudiar el procés de comunicació i en
aquest procés es van utilitzar models rectilinis en els quals es consideraven una
sèrie de conceptes encadenats en una sola direcció i sentit. Autors com Laswell,
Shannon i Weaver, entre d’altres, van formular que la comunicació és un procés
de transmissió d’informació des d’un emissor fins a un receptor. La informació és
el contingut del missatge enviat.

Aquest model lineal està pensat des d’una perspectiva tècnica de la comunicació.
Quan aquest sistema es traspassa a les persones, se’n manifesten les mancances
comunicatives, ja que és imprescindible la retroalimentació, que és el contingut
essencial perquè es produeixi la comunicació.

Com a resposta a les teories del model lineal desenvolupades per aquests autors,
apareixen el que es denomina la nova comunicació, que suposa abordar la
comunicació des de la interpretació i la resposta per part del receptor quan rep
el missatge. Aquesta concepció va ser estudiada pels autors més representatius
de l’escola de Palo Alto com Gregory Bateson, Paul Watzlawick i Don Jackson.
Les propostes d’aquests autors van confluir en una visió interdisciplinària de la
comunicació, la qual cosa queda demostrat en la seva voluntat d’elaborar una
teoria general de la comunicació humana que pogués ser aplicada en diferents
contextos, incloent-hi la comunicació a les organitzacions.
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El mot comunicació prové
del terme llatí

communnicare, que vol dir
‘compartir’.

Aquests nous fonaments teòrics s’estableixen de manera molt clara en els denomi-
nats axiomes de la comunicació (Watzlawick, Jacskon i Beavin, 1971). En l’obra
Teoria de la Comunicació Humana, aquests autors estableixen els següents punts
de partida per a l’abordatge de la comunicació:

• És impossible no comunicar, perquè en un sistema donat, tot comportament
d’un membre té un valor de missatge per als altres.

• En tota comunicació es pot distingir entre aspectes de contingut o semàntics
i aspectes relacionals entre emissors i receptors. Segons l’autor Paul
Watzlawick, l’aspecte de relació (és a dir, el nivell emocional del missatge)
és el més important dels dos.

• La definició d’una interacció està sempre condicionada per la puntuació
de les seqüències de comunicació entre els participants. És a dir, cada
comunicació es desenvolupa en fases i està sotmesa a una classificació que
ens donarà una interpretació de la comunicació.

• Tota relació de comunicació és simètrica o complementària, segons si
es basa en la igualtat o en la diferència dels agents que hi participen,
respectivament.

La formulació d’aquests axiomes trenca la visió unidireccional o lineal de la
comunicació. Els axiomes marquen l’inici per comprendre que la comunicació
no és només qüestió d’accions i reaccions, sinó una mica més complex, que ha
d’estructurar-se a partir del concepte d’intercanvi.

“La comunicació com a sistema no es pot doncs concebre’s segons el model elemental de
l’acció i la reacció, per molt complex que sigui el seu enunciat. Mentre que sistema, cal
comprendre’l al nivell d’un intercanvi”.

Birdwhistell, 1959, pàg. 104.

Els axiomes de la comunicació confirmen el model relacional, que emmarca tota la
reflexió sobre els fenòmens comunicatius realitzada des de l’escola de Palo Alto.
L’objecte d’estudi en una situació comunicativa es basa no tant en les persones
que hi estan implicades, sinó en la relació que es produeix en aquest procés
comunicatiu.

1.2 El procés de la comunicació

La comunicació es compon de l’emissió d’una informació o missatge (per part
d’una persona emissora) i una reacció o resposta donada per qui rep aquesta
informació (persona receptora).

La comunicació és l’acció de compartir, de donar una part del que es té perquè
una altra persona o persones en gaudeixin. És a dir, la comunicació és allò que el
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receptor entén, mentre que la informació és només un conjunt organitzat de dades
processades que constitueixen un missatge.

La comunicació és un procés mitjançant el qual una persona envia un
missatge en codi, i un descodificador que escolta, analitza i després formula
una resposta.

El procés interactiu de la comunicació té com a objectiu específic produir una
resposta o comunicació de tornada o feedback, perquè davant qualsevol compor-
tament que tingui per objecte suscitar una resposta o comportament específic per
part d’una persona o grup determinat, podem determinar que ens trobem davant
un procés de comunicació (vegeu la figura 1.1).

Figura 1.1. El procés de comunicació i els seus elements

1.2.1 Elements del procés de comunicació

En tot procés de comunicació se solen distingir els següents elements (vegeu la
figura 1.2):

• Emissor/codificador és la persona que s’encarrega de posar en codi el
missatge i l’emet (verbal o no verbal). Pot ser una persona o un grup de
persones.

• Missatge, idees, propòsits i intencions que es volen transmetre, en un codi
o conjunt sistemàtic de signes.

• Canal. És el mitjà o conducte per on es transporta el missatge.

• Codi. És el conjunt organitzat de senyals arbitraris que formen el llenguatge
mitjançant el qual ens comuniquem.

• Receptor/descodificador. És la persona o persones que reben el missatge
i el descodifiquen, tradueixen les paraules idees o sentiments de l’emissor.

• Context. És la situació en la qual té lloc la comunicació.
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Canal en la comunicació
oral i en l’escrita

En la comunicació escrita el
canal amb el qual es transmet la

informació serà molt diferent del
que es fa servir en la

comunicació oral. En la
comunicació escrita, el canal

podria ser un tauler d’anuncis.
En la comunicació oral, el canal

podria ser la veu.

Codis

Per a la codificació, l’emissor
escollirà gràfics, símbols i

paraules per a la transmissió
d’aquesta informació.

• Soroll. És una barrera que constitueix un element pertorbador que interfe-
reix durant el procés de comunicació. Durant aquest procés, ha d’evitar-se
enviar un missatge en el moment de produir-se bullícia, una detonació o
un so estrident perquè, encara que ens esforcem a cridar, el missatge no
produirà la resposta apropiada.

• Retroalimentació. L’emissor ha de tenir constància que el receptor ha rebut
la informació que li ha estat emesa.

Figura 1.2. Elements de la comunicació

Actualment, des de la perspectiva de la neurocomunicació, s’afegeix un element
fonamental en aquesta llista tradicional d’elements de comunicació: l’atenció.
És ella qui pot garantir la recepció del missatge en captar i atreure el receptor.
Quan el receptor presta l’atenció deguda, l’interessa el contingut del missatge, vol
entendre’l i assimilar-lo per actuar en conseqüència.

1.2.2 Etapes del procés de comunicació

En el procés de comunicació podem distingir les següents etapes:

1. Configuració de la idea. En aquesta etapa l’emissor elaborarà la idea que
vol transmetre, per això ha de saber quin és l’objectiu que pretén amb la
transmissió del missatge, i sobretot tenir en compte a qui anirà dirigit el
missatge que pretén emetre.

2. Codificació. Una vegada que l’emissor té clar quin tipus de comunicació
pretén transmetre, triarà el codi més adequat i que s’adapti tant al missatge
com al receptor al qual vagi dirigida la informació.

3. Emissió del missatge. Una vegada s’ha elaborat el missatge, aquest haurà
de transmetre’s. L’emissor triarà el canal adequat per difondre’l i depenent
de que tipus d’interlocutor sigui el receptor, l’elecció tindrà una importància
significativa, ja que podrien originar-se barreres que n’impedissin la trans-
missió.
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4. Recepció. En aquesta fase del procés el receptor rep el missatge i el
descodifica.

5. Descodificació. És la interpretació que el receptor fa del missatge. Si
aquest procés coincideix amb la intenció de l’emissor, es pot afirmar que
la comunicació ha estat eficaç.

6. Retroalimentació o feedback. Aquest és l’últim procés de la comunicació,
i consisteix en la resposta que el receptor fa a l’emissor perquè aquest
comprovi que el seu missatge ha estat rebut i descodificat. En aquest procés
l’emissor es converteix en receptor i viceversa.

1.3 Tipus de comunicació

A les organitzacions es donen diferents nivells de comunicació, tant en les
seves relacions internes com externes, per la qual cosa podem diferenciar entre
comunicació interna i comunicació externa.

La comunicació interna és aquella que s’origina entre els diferents membres
de l’empresa, de qualsevol nivell jeràrquic, dintre de l’organització. És la
base de l’èxit de qualsevol companyia.

La comunicació interna persegueix que tots els membres de l’empresa sàpiguen
perquè fan el seu treball i, en conseqüència, perquè ho fan d’una manera determi-
nada.

En la comunicació externa hem de considerar l’organització com a
receptora i emissora d’informació, cosa que dóna lloc a un intercanvi entre
organitzacions i els seus entorns. L’activitat pròpia d’aquesta comunicació
és l’enviament d’informació de l’empresa al seu entorn, així com la recerca
d’informació per a la mateixa organització.

La comunicació externa és inevitable perquè una organització no està mai aïllada,
sinó que funciona en un camp organitzacional i ha de coordinar les seves activitats
amb altres entitats, altres empreses, institucions públiques, clients, proveïdors,
grups d’interès, etc.

1.3.1 Estructura de la comunicació (horitzontal i vertical)

La comunicació és la columna vertebral de l’organització i ens assenyala les línies
legítimes en els canals interns oficials que transporten els missatges que informen
els membres d’objectius, tasques, activitats, i problemes de l’empresa. Per tant, a
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Canals de comunicació
descendent

Els canals de comunicació més
utilitzats en la comunicació

descendent solen ser les cartes,
reunions, telèfon, correus

electrònics, manuals, guies, etc.

l’estructura organitzacional podem distingir entre la comunicació horitzontal i la
comunicació vertical (vegeu la figura 1.3).

Figura 1.3. Diferents tipus de comunicació interna

La comunicació horitzontal es dóna entre persones de la mateixa categoria,
per la qual cosa en aquest tipus de comunicació hi ha un procés d’intercanvi
d’igual a igual. Les organitzacions han de tenir present aquest tipus de
comunicació entre persones d’un mateix nivell jeràrquic, ja que així s’evita
la rivalitat i es fomenta la col·laboració.

Una bona entesa en aquest nivell permet el funcionament d’equips de treball
eficaços. Un estil de direcció participatiu és un factor d’estímul per a aquest
tipus de comunicació, ja que afavoreix la coordinació de diferents activitats i el
coneixement dels projectes que es desenvolupen, genera un bon clima laboral i
facilita la dissolució de remors.

En la comunicació vertical podem distingir entre comunicació descendent i
comunicació ascendent (vegeu la figura 1.4).

Figura 1.4. Direcció en la comunicació

La comunicació descendent tendeix a ser considerada la forma natural de comu-
nicació, fonamentalment pel caràcter piramidal de les organitzacions.
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La comunicació ascendent
promou...

... la participació i l’aportació
d’idees. Genera un acostament
cap als directius, el que crea
condicions perquè les decisions
siguin millor compreses per les
persones de la base.

La comunicació descendent és la informació que circula de nivells
jeràrquics més elevats a nivells inferiors. És considerada com la més
important en el sistema d’informació de les organitzacions. Aquest tipus
de comunicació permet mantenir informats els membres d’una organització
de tots aquells aspectes necessaris per a un bon funcionament. Proporciona
a les persones informació sobre el que han de fer, el com i què s’espera d’ells.

En la comunicació descendent es transmet informació de diversos tipus; per
exemple:

• Ordres sobre les tasques.

• Explicacions del perquè es pren una determinada decisió.

• Informació sobre procediments.

• Instruccions que emanen d’un cap i que indiquen la manera d’executar-les.

La comunicació ascendent permet als nivells jeràrquics superiors conèixer
què funciona i què no, així com percebre la magnitud dels problemes. Permet
mantenir contacte directe amb els col·laboradors, conèixer les seves opinions
i les necessitats de les persones que treballen a l’organització. És una eina
molt necessària per a la presa de decisions.

La comunicació ascendent sol anar acompanyada de multitud de petites dificultats
que la fan pràcticament inexistent si la seva forma no està clarament prevista.

La comunicació ascendent és útil per potenciar el coneixement i s’utilitza per
comprovar si el receptor ha entès el que se li ha comunicat. Una altra funció
que compleix aquest tipus d’informació és la de realimentar, sobretot, processos
de valoració que permetin corregir sistemes o mètodes de treball. Suggereix línies
d’actuació a la direcció i potencia la participació.

1.3.2 Comunicació formal i informal

En totes les empreses hi ha dues maneres de comunicar-se en funció de si aquesta
comunicació està dissenyada conscientment i deliberadament per aconseguir un fi
per les vies formals, o si ha sorgit espontàniament de les relacions socials que es
donen en un conjunt de persones. Aquesta doble comunicació és la comunicació
formal i la comunicació informal (vegeu la figura 1.5).

Figura 1.5. Estructura de la comunicació
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Funcions de la
comunicació formal

Podem establir que la
comunicació formal compleix

dues funcions principals en
l’organització: primer, permetre

la presa de decisions; i segon,
motivar.

La comunicació formal és aquella que circula pels canals establerts per
la mateixa organització i defineix la manera en què cada membre de
l’organització ha de comportar-se per confirmar el tipus de relació que han
de mantenir els integrants de l’empresa. En aquest tipus de comunicació
s’ha de tenir en compte la jerarquia organitzativa.

La comunicació formal compleix dos objectius principals: d’una banda, la presa
de decisions dels seus membres i d’una altra, la motivació dels individus de la
mateixa organització.

Per garantir aquests objectius, les organitzacions creen estructures que facilitin la
transmissió de la informació. Perquè la informació sigui adequadament transmesa,
és necessari que existeixi un flux de comunicació que ho permeti. Aquest flux de
comunicació ha de transmetre la informació de manera exacta, veraç, sense errors
i ràpida amb l’objectiu de prendre les decisions oportunes.

El flux de comunicació adequat és aquell que ofereix:

1. Una estructura de comunicació que no l’entorpeixi.

2. Sistemes de comunicació capaços de rebre i transmetre la comunicació
necessària en qualsevol situació.

3. Els canals que ha de seguir la comunicació han de ser els adequats.

Podem definir la comunicació informal com aquella que es dóna al marge
dels canals oficials. Aquest tipus de comunicació té tanta importància com
la comunicació formal, i es caracteritza perquè sorgeix de manera espontània
entre els diferents membres de l’organització a partir de les relacions de
simpatia, que donen lloc a una interrelació personal de naturalesa afectiva i
se serveix dels canals formals de comunicació.

Els tipus de relacions entre els membres dins l’àmbit laboral originen la comuni-
cació informal en funció de:

• La permanència al mateix lloc de treball.

• La igualtat de posició jeràrquica.

• Les posicions d’igual prestigi.

• Els coneixements o interessos comuns fora de l’empresa.

• Les possibles relacions familiars entre les persones treballadores.

Pels canals informals també circula informació relacionada amb el treball, cosa
que fa que s’agilitzin els tràmits i evita la burocràcia dels canals formals.

Els canals informals distorsionen molt menys la informació, ja que hi ha moltes
més possibilitats de retroalimentació. L’existència de grups informals es considera
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Rumor

El rumor és com una
manifestació patològica en la
difusió de la informació ja que
genera informacions vagues i
confuses de fonts no
identificades que una sèrie de
persones han fet córrer, aportant
les seves pròpies interpretacions.

positiva, ja que a l’organització formal tendeixen a sorgir errors i són necessaris
aquestes canals menys rígids per poder solucionar les imperfeccions.

De vegades, però, dins els canals de comunicació informal circulen informacions
sense evidències objectives contrastades sobre temes laborals que són fonament
dels rumors. Aquests gairebé sempre són negatius per al funcionament de
l’organització, ja que fan néixer confusions i incerteses; tot sovint són la base
d’un mal clima laboral.

1.3.3 Comunicació verbal i comunicació no verbal

La facilitat d’expressar-nos en el llenguatge verbal i no verbal és important, però
en transmetre les nostres idees, missatges o codis, ha de procurar-se que es donin
les condicions necessàries perquè aquest missatge arribi amb claredat i nitidesa a
l’interlocutor, lector o descodificador (vegeu la figura 1.6).

Figura 1.6. Comunicació verbal i comunicació no verbal

La comunicació escrita i la comunicació oral són els dos tipus de comunicació
verbal que les persones utilitzen de forma conscient. Cadascun d’aquests tipus
s’ha d’adaptar a cada situació concreta de la comunicació i l’objectiu final és que
el missatge sigui comprès pel destinatari.

La comunicació escrita

La comunicació escrita consisteix a transmetre un missatge per mitjà de
codis escrits, cosa que implica que a aquest tipus de comunicació no se’l pot
considerar com una comunicació immediata o directa.

En el llenguatge escrit convé posar èmfasi a utilitzar correctament les normes
de redacció i ortografia, per proporcionar al receptor un missatge directe, clar i
comprensible, evitar que es distorsioni, que no s’interpreti correctament el que
volem transmetre, de tal manera que no existeixin divergències entre el que es vol
comunicar i el que realment es transmet.

Per aconseguir una comunicació escrita correcta s’han de desenvolupar habilitats
i adquirir competències lingüístiques, ja que en elaborar un escrit s’ha de tenir
en compte una sèrie de normes, com poden ser:
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Tipus de cartes o correus
comercials

Alguns exemples són: cartes
comercials, cartes de comanda,

cartes d’ofertes, cartes de
reclamació, cartes circulars...

Tipus d’informes

Alguns exemples són: informes
de mercat, informes personals,

informes comercials...

• Respectar les normes ortogràfiques i fer un ús correcte dels signes de
puntuació.

• Evitar termes equívocs o imprecisos. Hem d’adaptar l’escrit al receptor.

• Procurar expressar el màxim d’idees amb el mínim de paraules. Hem de
procurar ser breus.

• Utilitzar un llenguatge clar, senzill i cortès, atenint-nos al que volem
comunicar.

A les organitzacions, la comunicació escrita pot adoptar diverses formes. De
vegades depenent del tipus d’informació que es vulgui transmetre s’haurà d’optar
per un o altre document. Per redactar els seus escrits, tant per a la comunicació
interna com externa, l’empresa podrà utilitzar els següents tipus de comunicació
escrita, entre d’altres:

• Tauler d’anuncis. El tauler d’anuncis s’utilitza en la comunicació interna
de l’empresa per fer arribar un missatge a un gran nombre de persones.
Aquest mitjà representa una despesa mínima per a l’empresa, però només
és efectiu si els destinataris volen rebre’l. Les comunicacions que s’enviïn
a través d’aquest mitjà han de ser breus.

Cartell de seguretat per a la
prevenció d’accidents (ICSSL).

• Cartell de seguretat. Quan el cartell de seguretat està integrat dintre
d’una campanya de seguretat és un document visual complementari i molt
formatiu. És un mitjà de comunicació dirigit en general als integrants de
l’organització i ha de ser col·locat en llocs on la seva informació pugui ser
vista amb facilitat.

En el cartell de seguretat se solen recordar les regles o els comportaments
que s’han de seguir per observar les mesures de seguretat i higiene en
el treball. De vegades es dirigeix a un grup determinat i amb unes
característiques específiques dintre de l’organització.

• Carta. La carta sol ser un tipus de comunicació habitual a les organitzaci-
ons, ja que queda constància de la relació que aquesta manté amb les altres
organitzacions, així com amb els particulars. Sol ser el mitjà més eficaç de
comunicació. Entre els diferents tipus de cartes ens trobem amb la carta
comercial, personal, oficial, circulars, cartes de sol·licitud, etc.

• Informe. L’informe és la comunicació escrita dels esdeveniments tant
externs com interns que s’han produït en una organització; el seu objectiu
és el d’informar i descriure uns fets o esdeveniments de manera clara i en
un ordre lògic. L’estructura d’un informe pot ser d’exposició, de valoració
i de resolució.

• Acta de reunió. És un document de treball que constitueix una constatació
oficial i per escrit del que ha succeït en una reunió. Hi consten les
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Les instàncies i els
certificats són documents
privats.

dades de la reunió (ordre, data, hora, lloc), dades dels assistents, ordre del
dia, desenvolupament de la sessió, acords i signatures del secretari i del
convocant de la reunió.

• Instància. A pesar de tractar-se d’un document privat, en ocasions l’em-
presa utilitza aquest document per dirigir-se a un organisme oficial, ja que
és el tipus d’escrit que es fa servir per relacionar-se amb l’administració
pública. La instància és un document en el qual es formula una petició a un
organisme o entitat pública.

• Fullets. Document que pretén persuadir el lector sobre un assumpte o
producte. L’utilitzen les organitzacions com a mitjà de publicitat.

• Notes tècniques de prevenció (NTP). Aquest tipus de mitjà de difusió d’in-
formació l’utilitzen les empreses per donar informació sobre la utilització
de materials o equips tècnics de la mateixa organització (vegeu la figura 1.7).
Les NTP estan promulgades per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en
el Treball (INSST).

Figura 1.7. Portada NTP 1.150 (fragment)

La comunicació oral

En la comunicació oral fem servir el llenguatge per comunicar-nos. A l’empresa es
fa servir aquest tipus de comunicació per organitzar tasques, per fer intervencions
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L’important no és el que dic
jo, sinó el que entén l’altre.

en les reunions de treball, etc., tot això sense oblidar que la comunicació és
una activitat essencial de l’ésser humà; per tant, la comunicació oral és de vital
importància. Aquesta comunicació és eficaç si l’escolten les persones a les quals
va dirigida.

En el llenguatge oral, s’han de practicar les normes del bon comunicador i
del bon oïdor perquè la comunicació sigui veritablement profitosa i efectiva.

En la societat actual es valora la capacitat per comunicar: saber comunicar-se
oralment és una necessitat que cada dia és més palesa. Però, què entenem per
saber comunicar oralment? Es pot dir que algunes regles per a l’ús correcte de la
comunicació oral són:

• Parlar en to adequat, vocalitzant, amb precisió, brevetat i sense retòrica.

• Saber fer una síntesi d’un tema qualsevol.

• Mirar la cara de l’oïdor.

• Evitar crits i falques.

• Ser coherent i precís.

• Saber transmetre una imatge de seguretat.

Hi ha quatre preguntes bàsiques que s’han de tenir en compte en la comunicació,
a l’hora d’elaborar un missatge oral:

• Per què? Amb quin objectiu.

• A qui? Quin públic.

• Què? El guió.

• Com? Quins mitjans utilitzarem.

La comunicació no verbal

El llenguatge corporal és essencial en la comunicació: en transmetre un missatge
es transmet amb tot el cos, amb la mirada, amb les mans, amb la postura, amb la
distància, amb l’aparença, i amb la forma de vestir.

La comunicació no verbal és la que serveix de reforç al missatge. Moltes
vegades és més important com es comunica que el que s’està dient. Molt
sovint la comunicació no verbal és involuntària i difícil de controlar; és per
això que es considera que s’ofereix molta informació amb aquest tipus de
comunicació.
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La neurociència

La neurociència és l’estudi de
l’estructura, funció,
desenvolupament, química,
farmacologia i patologia del
sistema nerviós, l’òrgan
principal del qual és el cervell.

Atenció

L’atenció és el procés cognitiu
que permet seleccionar estímuls
(allò que mou a actuar o fer
alguna cosa) i orientar-nos cap
als més rellevants per a la nostra
percepció com a oients; així els
processem i podem respondre en
conseqüència.

La comunicació no verbal actua donant suport a la comunicació verbal, de vegades
substitueix el llenguatge, i té com a inconvenient que pot revelar sentiments que
no es pretenen comunicar. Bastants dels seus elements són innats, que de vegades
poden controlar-se, però d’altres són inconscients, assimilats culturalment.

Aquest tipus de comunicació interactua amb la comunicació verbal, ja que:

• Repeteix missatges verbals.

• Emfatitza la comunicació verbal.

• Afegeix una mica més.

• Pot contradir-la.

• Pot substituir-la

1.4 La neurocomunicació, una altra forma d’entendre la comunicació

Fins fa poc, la comunicació es definia com un procés mitjançant el qual una
persona enviava un missatge informatiu codificat, i una altra persona el rebia, el
descodificava i emetia una resposta. Però arrel de la irrupció i desenvolupament
de la neurociència, s’afegeix un element destacat a la comprensió del procés
comunicatiu que porta a repensar-lo: l’atenció. Neix així la neurocomunicació.

La neurocomunicació és l’aplicació de la neurociència al coneixement dels
processos i mecanismes de la comunicació humana i el seu objectiu és aconseguir
millorar la comunicació perquè la transmissió d’informació sigui més efectiva.

La informació que es transmet durant la comunicació és un element cognitiu
racional significatiu, però l’atenció és determinant perquè la comunicació tingui
èxit i el contingut del missatge arribi a impactar l’oient, emocionar-lo i moure’l,
que li provoqui una actuació determinada.

La informació –contingut racional– del missatge és important, però l’atenció
–contingut emocional– és determinant per a una comunicació eficaç.

La neurociència distingeix “tres parts” dintre del cervell; el que es coneix com
a model triúnic: el cervell nou o còrtex, que processa la part racional de la
informació; el cervell mitjà o límbic, que processa les emocions, i el cervell
primitiu o reptilià, centrat a l’amígdala, que processa el comportament instintiu
(vegeu la figura 1.8). Doncs bé, els estudis científics han demostrat que la major
part de les nostres decisions són preses irracionalment, des de l’instint i les
emocions.
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Figura 1.8. Els “tres cervells” o model triúnic del cervell

Per això, la neurocomunicació es fixa en l’aspecte del discurs que permet con-
nectar amb el cervell de l’oient durant la comunicació: la persuasió emocional.
La comunicació persuasiva no és quelcom èticament negatiu, sinó que és la
comunicació que es presenta als receptors de la forma més adequada perquè
aquests facin allò que s’indica a la comunicació. Així, una comunicació persuasiva
estalvia temps en tant que arriba més ràpidament el missatge i els receptors poden
portar a terme l’actuació corresponent.

Per poder comunicar de forma persuasiva, des de l’òptica de la neurocomuni-
cació, cal fer un discurs posant èmfasi en connectar amb les parts del cervell més
emocionals i primitives dels oients o receptors del missatge a través dels següents
sis elements essencials:

• Centrar-se en l’interlocutor, abandonar la primera persona verbal (per
exemple, faré, aconseguirem, disposo, veurem...) i usar més la segona (per
exemple, faràs, aconseguireu, disposes, veureu...)

• Usar conceptes concisos, contrastats i de fàcil comprensió per al receptor.

• Proporcionar detalls i dades tangibles i demostrables per donar credibilitat
al missatge.

• Fer descripcions visuals i/o complementar la informació amb recursos
audiovisuals que afectin, impactin i despertin l’interès del receptor.

• Cridar l’atenció de l’oient de forma recurrent i emocionar-lo a través de
recursos verbals d’oratòria com citar autors destacats en el context i no
verbals de gestualitat i expressió facial. També és pot despertar l’interès
narrant anècdotes versemblants; si pot ser amb un toc d’humor, millor.

La clau de la persuasió comunicativa és centrar-se en allò que és causa i fonament
del discurs, el que commou, motiva i emociona l’oient.

L’actitud marca la diferència

Victor Küppers és un formador i conferenciant, llicenciat en Administració i Direcció
d’Empreses i doctor en Humanitats i practica clarament aquest estil de comunicació
persuasiu, basat en la neurocomunicació. En les seves formacions i conferències
comparteix la seva recepta de vida expressada en la fórmula matemàtica següent:
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V = (c+ h) · a

On:

• “V”: valor

• “c”: coneixements

• “h”: habilitats

• “a”: actitud

Aquesta fórmula matemàtica significa que els coneixements i les habilitats són valuosos
però l’actitud multiplica; és el que marca la diferència en qualsevol persona, en l’exercici de
la seva professió i en la seva vida quotidiana.

Val la pena escoltar-lo en el vídeo “45 minutos geniales de motivación”. Per saber-ne més,
també podeu consultar el seu web: www.kuppers.com.

https://www.youtube.com/embed/fCcGwgarj4E?controls=1

1.5 Les barreres de la comunicació

Comunicar-se és un procés extremament complicat i ple de dificultats. Per
superar les dificultats pròpies del llenguatge es posen en funcionament diferents
elements auxiliars, com ara l’atenció del que escolta, l’entonació, els gestos, les
explicacions gràfiques, les actituds, etc. No obstant això, sempre poden aparèixer
barreres que impedeixin la comunicació o que facin que aquesta es produeixi de
manera errònia.

Entenem per barreres imposades a la comunicació tots aquells factors que
la impedeixen, deformant el missatge o obstaculitzant el procés general de
la comunicació.

Es produeix una barrera en la comunicació quan no s’aconsegueix el seu objectiu.
Aquestes barreres poden donar-se quan en el moment d’emetre el missatge, aparei-
xen un variat nombre de dificultats que interfereixen en el procés de comprensió
de la informació que s’està transmetent.

Les principals barreres de comunicació solen ser les semàntiques, les personals i
les físiques (vegeu la figura 1.9).

http://www.kuppers.com
https://www.youtube.com/embed/fCcGwgarj4E?controls=1
https://www.youtube.com/embed/fCcGwgarj4E?controls=1
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Les barreres personals
influeixen en la persona que

escolta perquè accepti o
rebutgi les idees que li han

estat comunicades.

Figura 1.9. Obstacles de la comunicació

La barrera semàntica es refereix al significat de les paraules orals o escrites.
Quan no precisem el seu sentit, es presten a diferents interpretacions i així el
receptor no entén el que va dir l’emissor, sinó el que el seu context cultural li
indica.

La "infoxicació" seria l’excés
d’informació al qual estem sotmesos

en la societat actual i que ens
provoca una incapacitat per

comprendre-la i assimilar-la per
poder prendre una decisió o bé

elaborar una opinió crítica sobre
algun tema determinat.

Les barreres semàntiques es donen també quan manca un codi comú entre emissor
i receptor per desconeixement o bé per un mal ús. Alguns exemples són, entre
d’altres: termes ambigus, sobreabundància de tecnicismes, redundància supèrflua,
repetició d’accions rutinàries, excés d’informació i sobrecàrrega.

Hi ha molts factors que impedeixen acceptar o comprendre una idea; algunes
d’aquestes barreres personals són:

• No tenir en compte el punt de vista dels altres.

• Sospita o aversió.

• Preocupació o emocions alienes al treball.

• Timidesa.

• Explicacions insuficients.

• Sobrevaloració de si mateix.

Dins de les barreres personals distingirem les psicològiques i les pròpies d’impedi-
ments físics personals. Algunes de les causes que contribueixen a formar barreres
psicològiques són:

• Alt estatus

• Poder per acomiadar

• Ús de sarcasme

• Actitud dèspota

• Ús de coneixements precisos i detallats

• Facilitat en l’ús del llenguatge

• Maneres massa formals

• Aparença física imponent

• Interrompre els altres quan parlen
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Pel que fa a les barreres fisiològiques, direm que aquests tipus de barreres
personals són les que impedeixen emetre o rebre amb claredat i precisió un
missatge, a causa de deficiències fisiològiques de l’emissor o receptor. Aquestes
alteracions poden afectar qualsevol dels sentits.

La distància i l’excés de soroll que hi ha a l’ambient, així com les interferències, la
il·luminació, la temperatura ambiental, distraccions visuals i combinació d’altres
veus quan parlem són diferents exemples de barreres físiques que dificulten
la comunicació i que hem de prendre en consideració en comunicar-nos, a fi
d’eliminar-les per aconseguir una comunicació eficaç. Tanmateix, s’ha de tenir
en compte el factor temps: no sempre és adequat el moment triat per comunicar
una cosa o bé no s’usa prou temps per a fer-ho.

1.6 Xarxes de comunicació

Les xarxes de la comunicació determinen els canals pels quals flueix la informació
a les organitzacions. Aquests canals poden ser formals i informals, i cadascun té
un ús específic dintre de l’organització.

Les xarxes de comunicació formals són generalment verticals, seguint la cadena
d’autoritat. Les principals xarxes de comunicació formal són cinc:

• Xarxa en cadena. La cadena segueix rígidament la cadena formal de
comandament (figura 1.10). S’utilitza si la precisió de les dades és el més
important. La comunicació s’estableix amb el membre més pròxim de
l’organització. En aquest tipus de xarxa cap membre està totalment aïllat
de la informació.

Figura 1.10. Xarxa en cadena

• Xarxa en estrella. La xarxa en estrella es basa en un líder com un conductor
central per a totes les comunicacions del grup (figura 1.11). Facilita el
sorgiment dels líders, és ràpida i d’alta precisió; només la persona que ocupa
la posició central coordina les activitats i ocupa un lloc privilegiat.
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Figura 1.11. Xarxa en estrella

• Xarxa en Y . La xarxa en Y combina la xarxa en cadena i la xarxa en estrella.
Provoca que els membres més llunyans a la xarxa es puguin sentir frustrats
(figura 1.12).

Figura 1.12. Xarxa en Y

• Xarxa en cercle. Els processos comunicatius s’expressen millor de manera
circular, ja que és un procés d’anada i tornada en el qual desapareix en
bona part la distinció entre emissor i receptor. De fet, la comunicació de
tornada sempre existeix, ja que no hi ha comunicació si el receptor no se
sent realment afectat pel missatge.

La comunicació de xarxa en cercle circula d’una persona a una altra i cap no
en queda exclosa (figura 1.13); així mateix, dificulta l’establiment de líders
i jerarquies entre els seus membres.

Figura 1.13. Xarxa en cercle
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Clima laboral

És el medi ambient físic i humà
en el qual es desenvolupa la
feina; inclou la satisfacció del
personal i la forma de
relacionar-se entre si.

• Xarxa en diverses direccions. En el cas de la xarxa en diverses adreces,
tota la xarxa del canal permet que tots els membres del grup es comuniquin
activament l’un amb l’altre i és més adequada si es busca una satisfacció
més gran (figura 1.14). La seva precisió és moderada i és poc probable que
sorgeixin líders.

Figura 1.14. Xarxa en diverses
direccions

Per la seva banda, les xarxes de comunicació informals no són rígides en la
seva direcció. Poden adoptar qualsevol direcció i saltar nivells d’autoritat. A més
a més, són positives ja que satisfan necessitats socials dels membres interns de
l’organització. No obstant això, poden ser perjudicials quan es generen remors.

Hi pot haver tantes xarxes de comunicació informal com fluxos de comunicació
s’originin en una organització (figura 1.15).

Figura 1.15. Xarxes informals

1.7 La comunicació eficaç a l’empresa

No s’entenen les relacions humanes sense comunicació i, especialment, aquesta
pren rellevància dins l’empresa, on es generen multitud de situacions comunica-
tives formals i informals durant la jornada laboral. Sens dubte, la comunicació
influeix d’una manera decisòria i definitiva en el clima laboral i, de retruc, en
la productivitat de l’empresa; a més, és essencial per a la seguretat i la salut de
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totes les persones que hi treballen. Així doncs, la direcció d’una empresa i el
seu equip humà han de treballar per aconseguir una comunicació eficaç a tots
nivells i, especialment en un àmbit tan sensible com el de la cultura preventiva de
l’organització.

La comunicació és un vincle que manté unides les organitzacions. Si la
comunicació no existeix, desapareixen.

Els beneficis per a les empreses són diversos; millorar la capacitat de comunica-
ció és el primer pas per aconseguir:

• L’eficiència d’una empresa a qualsevol àrea i nivell professional.

• Un bon clima laboral, basat en relacions interpersonals positives, per facili-
tar la cooperació i coordinació de les persones que treballen a l’empresa.

• Èxit en les formacions, les reunions, la participació en congressos i fires
professionals, etc.

1.7.1 Com millorar la comunicació interpersonal?

Les habilitats comunicatives i l’actitud de l’emissor són un factor molt important.
Un individu competent en l’acompliment de les seves relacions interpersonals
disposa d’uns recursos personals que li permeten utilitzar i manejar de manera
encertada i efectiva les seves habilitats de comunicació, amb independència dels
diferents contextos socials en els quals es desenvolupa.

La comunicació interpersonal pot ser considerada com el procés d’intercanvis
de missatges entre dues o més persones, amb la finalitat d’arribar a determinats
objectius. Aquesta comunicació té un caràcter interactiu i intencional, per
això en qualsevol relació interpersonal la comunicació flueix adequadament i es
converteix en una via que potencia el desenvolupament, el benestar emocional i
social dels implicats i es crea un clima de distensió.

D’altra banda, una comunicació interpersonal efectiva requereix missatges clars,
coherents, directes i precisos. Quan aquests requisits no es compleixen, els
missatges resulten obstructius de la comunicació. Per això és interessant millorar
les habilitats comunicatives interpersonals, procurant:

• Ser assertius

• Escoltar activament

• Practicar la retroalimentació
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Ser assertius

L’assertivitat és una habilitat que ha demostrat la seva importància per la seva
implicació en la millora de la qualitat de la comunicació de les persones de
qualsevol organització a tots els nivells, ja que evita conflictes i facilita la
consecució dels objectius.

Les persones amb un estil comunicatiu assertiu mantenen relacions positives amb
la resta de persones, ja que quan estableixen comunicacions no cerquen guanyar o
perdre sinó que persegueixen arribar a acords dins una comunicació fluida.

Podem definir l’assertivitat com aquella habilitat personal que ens permet
expressar pensaments, sentiments i opinions, de la manera adequada i sense
desconsiderar ni negar els drets dels altres.

L’assertivitat representa expressar sentiments, desitjos positius i negatius d’una
manera eficaç, sense negar ni menysprear els drets dels altres. L’assertivitat permet
discriminar entre l’agressió i la passivitat i per això no implica ni passivitat ni
agressivitat.

Les persones amb un estil comunicatiu agressiu acostumen a generar relacions
conflictives, ja que sempre viuen les comunicacions com un repte constant per
imposar als altres els seus propis drets i interessos, fins i tot envaint l’espai de
l’altre.

La conducta agressiva es caracteritza per estar orientada a la consecució
dels propis objectius, on el subjecte només té respecte cap a si mateix.

Arribar a assolir els seus objectius produeix satisfacció a la persona agressiva; no
obstant això, atacant els drets dels altres es lesiona la seva autoestima, cosa que
condueix a un malestar de l’ambient i en conseqüència a un augment de la tensió
en la relació.

Les persones amb un estil comunicatiu passiu acostumen a passar inadvertides,
perquè són persones callades i submises. Aquesta forma de relacionar-se freqüent-
ment provoca ressentiment en pensaments i creences i, a la llarga, causa problemes
a la pròpia persona i al seu voltant, en la relació amb els altres.

La conducta passiva sol caracteritzar-se perquè l’individu és capaç de
transgredir els drets propis en no ser capaç d’expressar les seves opinions,
o amb una manifesta falta d’autoestima, genera que els altres no tinguin en
compte l’individu.

A banda d’aquests dos estils comunicatius, també és reconeixible l’estil comuni-
catiu passiu-agressiu. La persona que l’utilitza viu les comunicacions de forma
submisa però generant grans dosis de ressentiment envers els altres i fa servir com
a eina principal el xantatge emocional i la manipulació.
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Avantatges de l’escolta
activa

Els avantatges de l’escolta activa
són diverses: redueix les

tensions, estimula l’interlocutor
a participar i a interessar-se,

ajuda a resoldre problemes, etc.

La conducta passiva-agressiva, en canvi, sol caracteritza-se perquè el comporta-
ment de l’individu davant una situació que considera desagradable o injustificada
és aguantar-se i acceptar la situació encara que no li agradi; però intentant molestar
tant com sigui possible la persona o persones davant les quals ha hagut de claudicar,
sense que aquestes puguin sospitar que les raons de les molèsties són el disgust o
incomoditat de la persona, actuant agressivament d’una manera encoberta.

Exemples de conducta assertiva, agressiva i passiva-agressiva

• Conducta assertiva: el comportament de l’individu davant una situació que considera
desagradable o injustificada és expressar les seves opinions mostrant-se considerat,
defensant la seva posició amb energia però sense agressivitat, i proposar alternatives que
satisfacin tots els membres de la relació.

• Conducta agressiva: el comportament d’una persona davant una situació que considera
desagradable o injustificada és una reacció agressiva o violenta amb el seu interlocutor.
Aquest tipus de conducta agressiva utilitza, entre altres mètodes, la coacció, la manipulació,
el xantatge, etc.

• Conducta passiva-agressiva: davant una situació que considera desagradable o injustificada,
el comportament és aguantar-se i acceptar la situació encara que no li agradi, assentint o
disculpant-se.

En aquelles situacions en les quals no sabem com actuar, com comportar-nos,
per assolir el nostre objectiu en la comunicació interpersonal, l’assertivitat ens
permet realitzar el comportament comunicatiu més eficaç. Quan la interacció amb
l’altre ens fa sentir incòmodes, insegurs o violents, l’assertivitat ens permet trobar
la manera de comunicació que mantingui el respecte a nosaltres mateixos, sense
perdre el de l’altre ja que es caracteritza per estar orientada cap a la consecució
dels objectius fixats, així com pel respecte que la persona té de si mateixa i dels
altres.

Escoltar activament

L’escolta activa és entendre la comunicació des del punt de vista de l’emissor,
captant sensacions, sentiments i pensaments. Així es possibilita una veritable
connexió amb els altres i una fluïdesa comunicativa que beneficia la consecució
d’objectius comuns de l’organització empresarial.

Escoltar és molt més que escoltar un missatge; l’escolta es realitza en tres fases:
escoltar, valorar el que s’escolta i interpretar-ho. Quan ho interpretem de tal
manera que coincidim amb el que ens ha volgut dir realment l’altra persona, hem
tingut èxit en la comunicació.

Per millorar l’escolta activa podem seguir les següents regles:

• Mantenir contacte ocular amb qui parlem.

• Escoltar les idees, així com evitar la rutina d’escoltar dades.

• Dels missatges es desprenen idees que potser no són fàcils de trobar, però
sempre estan subjacents al missatge.
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Preguntar

Per aconseguir la
retroalimentació en el missatge
es poden fer preguntes, amb
l’objectiu d’obtenir un
aclariment sobre la part del
missatge que no s’ha entès.

• No s’ha d’expressar d’entrada el desacord.

• Escoltar amb interès i deixar que el nostre interlocutor s’expressi.

• És necessari fer un esforç per interessar-nos, des del principi, pel que l’altra
persona vol dir-nos.

• S’ha de ser conscient que escoltar sempre comporta un esforç.

• No concloure abans d’hora, i procurar no omplir els silencis.

El principi bàsic de l’escolta activa és reconèixer que cada persona és
única i que cal escoltar-la. S’ha de procurar que altres coses no distreguin
la comunicació. El més important és la interacció amb l’altre, mostrar que
es comprèn com se sent el que parla. La pràctica de la retroalimentació és
sempre un component en la comunicació molt apreciable.

Practicar la retroalimentació

La retroalimentació és una eina de millora i un avantatge competitiu, ja que és
excel·lent per eliminar errades i confusions dins els equips de treball. Serveix
per compartir amb una o diverses persones les preocupacions, les observacions i
els suggeriments que poden sorgir durant la realització de tasques quotidianes a
l’àmbit laboral.

Les funcions principals de la retroalimentació consisteixen a validar la comunica-
ció inicial, repetir el missatge fins que s’està segur que s’ha rebut correctament.
S’utilitza quan hi ha sospites que hi ha hagut un soroll sintàctic, o quan hi ha risc
que es produeixi un soroll semàntic que dificultarà la comprensió del missatge.

L’efecte de tornada o la resposta del missatge (feedback) és l’efecte de la
comunicació. El receptor retorna el missatge a l’emissor, i en aquest fet
es converteix ell mateix en emissor. La funció de la retroalimentació en la
comunicació és assegurar la finalització efectiva del procés de transmissió
d’informació.

Quan hi ha ’feedback’ o
retroalimentació, un s’expressa i
l’altra li respon.

La retroalimentació hauria de ser una resposta empàtica al nostre interlocutor
per indicar clarament que hem entès el punt de vista de l’altra persona, o bé que
mostrem el nostre acord o desacord cap al contingut del missatge, de manera que
l’emissor sap que l’hem rebut correctament. També pot ser una resposta no verbal
(movent el cap, amb la mirada i moviment dels ulls, amb gestos de les mans,
etc.), amb la qual podem assenyalar que hem rebut el missatge i hem actuat en
conseqüència.
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1.7.2 Com millorar les presentacions en públic?

Les habilitats comunicatives i l’actitud de l’emissor són un factor molt important
en qualsevol comunicació interpersonal però encara més en les situacions en què
cal fer una presentació en públic; sobretot si el públic està format per persones de
la mateixa empresa on treballem, com podrien ser els membres de gerència, els
comandaments intermedis, els companys i les companyes de departament o altres
persones treballadores de l’organització.

Els tècnics i les tècniques en prevenció han de fer sovint presentacions en públic,
bé sigui dins una reunió d’empresa com les que realitzen els comitès de seguretat
i salut o una presentació d’una campanya preventiva a la gerència, per exemple, o
bé durant una sessió de formació en prevenció –una de les tasques més freqüents
que han de realitzar els tècnics, tant si treballen dins un servei de prevenció propi
(SPP) com si exerceixen la professió en un servei de prevenció aliè (SPA).

Hi ha diferents elements que cal tenir en compte a l’hora de parlar davant un públic
–tant presencialment com virtualment–: la pròpia imatge personal, l’expressió
corporal i la veu i els complements visuals que acompanyen la presentació.

La regla del bon comunicador, segons Albert Mehrabina

Albert Mehrabina, enginyer i psicòleg armeni, va destacar als anys vuitanta la importància
de les emocions i els sentiments en la comunicació. I va expressar la regla del bon
comunicador de la manera següent:

“Quan comuniquem emocions i sentiments, més del 90 % del missatge recau sobre la
comunicació no-verbal (55 % llenguatge corporal i mirada, 38 % de volum i entonació de la
veu) i només un 7 % del potencial comunicatiu recau en el discurs verbal.“

Tots els components que acompanyen el discurs verbal són essencials per trans-
metre eficaçment el missatge que volem comunicar. Sobretot si el contingut és de
l’àmbit preventiu, ja que sovint es cerca estendre la cultura preventiva i modificar
hàbits de conducta per aconseguir un major nivell de seguretat i salut a l’empresa
en benefici de totes les persones que hi treballen. Aquesta modificació d’hàbits
a l’hora de treballar només es produeix quan les persones estem fermament
convençudes dels seus beneficis i les incorporem en la nostra forma de ser i estar
al lloc de treball.
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1.7.3 Com millorar la comunicació a l’organització?

La comunicació és fonamental per a l’organització, ja que permet arribar a
acords i treballar en conjunt. Una bona comunicació enforteix la valoració d’un
mateix i la presa de decisions, i promou la participació dels membres de l’empresa.
Això genera una cultura organitzacional que és pròpia de cada agrupació i que la
distingeix de la resta.

Per millorar la comunicació de l’organització, aquesta ha de disposar d’un pla
de comunicació estratègic que tingui en compte tant el públic intern (directius,
comandaments intermedis, representants dels treballadors... en definitiva, tot
el personal de l’organització) com l’extern (clients, proveïdors, distribuïdors,
institucions públiques, administracions... En resum, la societat en general).

Un bon pla de comunicació empresarial comporta una sèrie d’avantatges incon-
testables a l’organització a causa de la motivació que implica que els treballadors
es considerin especialment valorats i una satisfacció que aboca a un bon clima
laboral que repercuteix tant en l’augment de beneficis com en el desenvolupament
de les tasques productives de forma segura i saludable. Tot això es tradueix en
l’obtenció de l’increment de beneficis per a l’organització.

El pla de comunicació contribueix a la imatge corporativa de l’empresa i al
sentiment de pertinença al col·lectiu de persones que hi treballen. A banda que,
sense cap mena de dubte, facilita la integració de la prevenció de riscos a l’empresa
en reforçar la seva cultura preventiva.

Si en una organització fallés estrepitosament la comunicació, baixaria la motiva-
ció, es generaria un mal clima laboral, i ens situaríem davant d’un descens de
la productivitat. Per això, la comunicació a les organitzacions és un element
estratègic que determina en quin grau les persones poden coordinar el treball i
així arribar als objectius empresarials. Amb un bon pla de comunicació tots els
integrants d’una organització en resulten beneficiats, tant individualment com pel
que fa al col·lectiu corporatiu.





Gestió de la prevenció 35 Cultura preventiva: comunicació i formació

Anàlisi DAFO

El DAFO és un instrument
metodològic de planificació
estratègica per valorar (seguint
l’acrònim) les debilitats,
amenaces, fortaleses i
oportunitats d’un projecte, àrea
d’empresa o la mateixa
organització en conjunt.

SMART

És l’acrònim de specific
(específic), measurable
(mesurable), achievable
(assolible), realistic (realista) i
time-bound (limitat en el temps).
Es tracta d’una eina de
màrqueting per mesurar els
objectius que conformen un pla,
qualificant-los com a vàlids i
realitzables o no vàlids i, per tant,
no plasmables en el pla de
negoci d’una empresa.

2. El pla de comunicació

La comunicació és clau dintre i fora de l’organització. Com sabeu, gran part
dels problemes que hi ha en les organitzacions es deuen a una comunicació mal
gestionada. A més a més, és un pilar fonamental en les relacions externes en la
forma com la societat veu l’organització, com la interpreta i l’accepta; tant des de
dins de l’empresa com des de fora. Això per a qualsevol empresa és fonamental
en general, però encara ho és més si el que es vol aconseguir és desenvolupar una
autèntica cultura preventiva a l’empresa que formi part de la seva missió, visió i
valors. És imprescindible disposar d’un pla de comunicació integral.

Un pla de comunicació integral és
necessari per desenvolupar la cultura
preventiva dins de l’empresa.

El pla de comunicació integral d’una empresa o organització és un document
que recull els objectius, destinataris, polítiques, estratègies, recursos i accions de
comunicació (interna i externa) que s’han de desenvolupar en tots els àmbits de
l’organització.

Assumint la funció estratègica de la comunicació, dissenyar un pla de comunicació
integral suposa prèviament disposar d’un pla estratègic global de l’organització,
que serveixi com a base per elaborar el pla de comunicació estratègica, la finalitat
del qual és contribuir a la consecució dels objectius estratègics de l’organització.

L’estructura del pla de comunicació inclou les onze fases següents:

1. Anàlisi. Com a punt de partida cal fer una anàlisi completa de la situació
(imatge del posicionament i influència de l’organització). L’estudi es basa
en la informació interna i externa que es reculli. Per fer aquesta anàlisi una
bona eina seria elaborar un resum DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats).

2. Antecedents. Anàlisi de la informació de l’organització, vendes, història,
campanyes publicitàries, esdeveniments externs (fires comercials, congres-
sos, concursos, entre d’altres) on s’ha participat...

3. Assenyalar què es vol aconseguir amb les activitats de comunicació que
s’engeguin. Els objectius (captar, fidelitzar, consolidar, integrar, posicionar,
entre d’altres) han de poder ser quantificats, mesurats, acordats, realistes i
de durada limitada i concreta; és a dir, han de ser assolibles tal com ens
recorda l’acrònim SMART.

4. Públics (públic objectiu o target). Determinar a qui va dirigida la co-
municació, tant si es tracta del públic intern (treballadors i treballadores),
com l’extern (clients o usuaris, proveïdors, prescriptors, Administració i
institucions públiques, competidors i grups d’interès, en general). Definir
quin o quins són els destinataris o grups de destinataris en els quals se
centraran els esforços comunicatius. Conèixer el públic al qual es dirigeix
l’organització, els mitjans que utilitza per informar-se i l’estil comunicatiu
que usa són aspectes claus i crítics que influiran en l’èxit de la comunicació.
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5. Missatge. És l’element que es vol comunicar triant les característiques o
atributs a comunicar, així com el to o l’estil de la comunicació. Per tant, no
es tracta d’un missatge concret sinó un marc conceptual i semàntic sobre el
qual enfocar el discurs adreçat a cada públic objectiu identificat.

6. Estratègia. Elecció de la manera de desenvolupar cadascuna de les àrees
de comunicació amb la finalitat d’aconseguir els objectius. En l’estratègia
s’ha de tenir en compte el tipus de comunicació principal que es vol establir
així com els beneficis que se n’extreuen. En aquest context, els beneficis
s’entenen com a ancoratges (instrumentals o simbòlics) amb el públic
objectiu.

7. Accions i mitjans. Concreció de les activitats a desenvolupar, els mitjans
i els recursos, així com els responsables de les accions que s’utilitzaran
per desenvolupar el pla. Aquestes accions i mitjans seguiran uns criteris
de qualitat respecte de la forma i el contingut. Així s’evitarà caure en
errors com mantenir un mitjà al qual no se li pot dedicar esforços per tenir-
lo actualitzat. Per exemple, no té sentit disposar de comptes de diverses
xarxes socials si no hi ha possibilitat de crear continguts de qualitat nous
periòdicament.

8. Cronograma o calendari. Planificació en el temps de cadascuna de les
accions que s’han de portar a terme en els diferents mitjans i canals de
comunicació disponibles i inclosos en el pla estratègic de comunicació.

9. Pressupost. Quantitat econòmica que es destinarà a la posada en marxa
del pla estratègic de comunicació integral; desglossat per àrees i/o accions
comunicatives.

10. Control i seguiment. Mesurament del transcurs i compliment del pla
amb la finalitat de realitzar accions de correcció per intentar aconseguir els
objectius marcats. Per això calen uns indicadors de seguiment i control del
pla, que poden ser de diversos tipus:

• De realització física: mesuren el grau real de compliment de les
accions programades.

• De realització financera: mesuren quin pressupost real ha estat execu-
tat sobre el pressupost en principi destinat a aquesta acció de promoció
i divulgació.

• D’impacte: mesura el nombre real de persones impactades a través
de les accions engegades, per exemple nombre d’aparicions en els
mitjans, nombre de materials enviats. . .

• De resultat: mesura el nombre real de resultats aconseguits, com per
exemple el nombre de visites de la pàgina web de l’organització.

11. Avaluació del pla. Cal valorar i revisar de forma periòdica l’eficàcia i
eficiència del pla de comunicació integral de l’empresa per a la seva millora
constant ja que forma part de la seva estratègia de gestió. Els diferents as-
pectes que el van configurar a l’inici poden variar al llarg del temps o poden
estar condicionats per la inclusió de nous grups d’interès, esdeveniments i
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Ancoratge instrumental i
simbòlic

Un ancoratge és un benefici que
extreu el públic objectiu que
vulgui relacionar-se amb
l’organització o empresa. Direm
que és instrumental quan es
tracta d’un benefici tangible i
immediat, i simbòlic quan és un
benefici entès en termes de
valors, imatge, identitat social,
prestigi o similars.

Community manager

Un community manager és el
professional encarregat de
gestionar la presència de
l’empresa a les xarxes socials,
tenint cura de la seva imatge i del
seu posicionament. Cal tenir
coneixements de màrqueting
digital, ser bon comunicador,
disposar d’agilitat mental per
respondre acuradament les
intervencions a les xarxes i
conèixer bé el producte o servei
de l’empresa.

El paper de les xarxes
socials

Les xarxes socials permeten a les
persones, els col·lectius, les
empreses i les organitzacions
interactuar entre ells per
construir relacions i comunitats
en línia. La seva capacitat per
estendre missatges de qualsevol
tema o esdeveniment és ben
coneguda per la societat. Per
aquest motiu, cal aprofitar-les per
reforçar la cultura preventiva de
les empreses i organitzacions.

circumstàncies externes o internes que facin variar l’enfocament estratègic
global.

2.1 Pla de comunicació per àrees o accions concretes

Cadascuna de les àrees de comunicació de l’organització requereix, per la seva
banda, desenvolupar un pla més concret i desglossat amb els objectius, el públic
objectiu (o target), les estratègies i accions, a més del mesurament dels resultats.
Són exemples de pla de comunicació per àrees o accions concretes, entre d’altres:

• El manual de comunicació corporativa: un document on es recullin totes
les accions relacionades amb la imatge que volem donar de la nostra organit-
zació o empresa, la identificació de l’empresa i la forma de reconeixement
per part del nostre target (públic objectiu). La imatge corporativa posiciona
l’organització en el mercat. A més, el posicionament de l’empresa es veu
reforçat tant pel web de l’empresa com pel dinamisme de les seves xarxes
socials. Per això és important el nou lloc de treball del community manager
en les organitzacions actuals, perquè és el responsable de la seva gestió.

En aquest manual hi haurà tot tipus d’elements: logotip, tipografia, cartelle-
ria i retolació, targetes de visita, fulletons, vestuari corporatiu del personal,
signatura dels correus electrònics, disseny de la pàgina web i de les xarxes
socials, entre d’altres.

• El pla de comunicació externa, que inclourà el pla de màrqueting mix
de l’organització i el pla de publicitat. Aquest pla conté tot el que es vol
transmetre al públic extern a l’empresa; tradicionalment és l’únic que es
tenia en compte als inicis de la teoria de la comunicació empresarial.

• Pla de màrqueting mix. És el document centrat en les necessitats del
client de l’empresa. S’hi defineixen els objectius, les estratègies i accions
previstes per assolir els objectius comercials tenint en compte les quatre
variables clau de procés de venda denominades les 4 P del màrqueting: el
producte o servei, el preu, la distribució o punt de venda i la promoció o
publicitat (de l’anglès Product, Price, Place and Promotion; vegeu la figura
2.1).
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Figura 2.1. Les “4 P” del màrqueting mix

• Pla de publicitat. S’hi inclou tot el que és necessari per desenvolupar la
promoció del producte o servei de l’empresa. Cal tenir en compte quin és
el missatge, a qui va dirigit, com difondre’l (en quins mitjans), quan, entre
d’altres elements.

• El pla de comunicació interna. És el que té en compte tota la informació
que es transmet al personal de l’empresa, com es transmet, quan, de forma
individual o grupal, entre d’altres consideracions. Hi té especial rellevància
la intranet de l’empresa.

• El manual de comunicació de crisi. És el document on s’exposen de forma
metodològica i rigorosa les indicacions i els procediments recomanats a
l’hora d’enfrontar-se a situacions problemàtiques (“crisi”) que pugui tenir
l’organització. Malauradament són poques les empreses que en disposen.

• El pla de relacions públiques. És el document que guia l’empresa en
la construcció d’una bona relació amb els seus diversos públics procurant
obtenir una imatge corporativa adequada. Hi consta com relacionar-se
amb la premsa, com gestionar esdeveniments organitzats per l’empresa o
esdeveniments on participa, indicacions per a la relació amb els inversors,
amb les administracions públiques, amb les organitzacions sense ànim de
lucre, entre d’altres relacions.

• El Programa de responsabilitat social corporativa (RSC). Avui dia forma
part de la cultura empresarial que les organitzacions portin a terme accions
que tinguin en compte el benefici social en temes com el medi ambient, la
salut de la població, la protecció dels menors, l’erradicació de la pobresa,
entre d’altres. Així, les empreses haurien de disposar d’un document
de gestió de totes les accions d’RSC que porten a terme per donar-hi
uniformitat i coherència (vegeu la figura 2.2).
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Figura 2.2. Responsabilitat social corporativa
(RSC)

2.2 Informació en l’àmbit laboral

La informació és un dels valors més importants que poden tenir les persones. La
màxima popular diu “La informació és poder”. A l’hora de prendre qualsevol
decisió, és cabdal tenir el màxim d’informació sobre el tema a l’abast.

Durant el segle XX, va produir-se un gran desenvolupament en el món de les
telecomunicacions que continua imparable en el segle XXI.Això ha representat
una revolució en la transmissió de la informació, per la qual cosa es parla de la
“societat de la informació”. Aquest desenvolupament ha estat possible gràcies
a les anomenades noves tecnologies; amb una gran capacitat de transmissió,
emmagatzematge i utilització de dades, impensable anys enrere.

És important saber distingir entre informació i comunicació: la informació
és el contingut del missatge enviat; mentre que la comunicació és el procés
de transmissió d’aquesta informació. A diferència de la comunicació, en la
informació no és necessari que aparegui l’element de retroalimentació o feedback.

Perquè existeixi informació, es necessita que intervinguin els següents
elements (vegeu la figura 2.3):

• Un emissor del missatge.

• Un receptor del missatge.

• Un canal de transmissió del missatge entre emissor i receptor.

• Un missatge.

Figura 2.3. Esquema on es relacionen els diversos
elements de la informació
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Eficàcia vs. eficiència

Tots dos termes s’utilitzen molt
en el món empresarial i sovint de
forma indistinta quan, en realitat,

presenten matisos importants
que els diferencien. Eficiència

significa aconseguir un objectiu
concret amb el menor nombre de
recursos possibles o bé arribar a

un nombre màxim d’objectius
fent ús del menor nombre de

recursos disponibles. Eficàcia
significa arribar al màxim
nombre de fites i objectius

independentment del nombre de
recursos emprats.

2.2.1 Condicions que fan eficaç la informació

Avui en dia hi ha dues característiques que qualsevol empresa ha de complir per
ser eficaç, entenent l’eficàcia no solament en termes de productivitat, guanys i
qualitat del producte, sinó també en termes de salut, benestar i satisfacció dels
treballadors. Aquestes dues característiques són un bon treball en equip i un
sistema d’informació simple, però comprensible.

Perquè un sistema d’informació sigui eficaç, la informació ha de ser sincera,
completa, adequada a les persones a qui va dirigida, necessària, d’aplicació
ràpida, coordinada, sintetitzada i integrada. A més, ha de constituir una
xarxa d’informació en tots els sentits i ha de donar-se en el moment oportú.

L’absència o incompliment d’algun dels requisits que fan la informació eficaç,
pot fer aparèixer el rumor. Podem definir el rumor com aquella informació que
es transmet a través dels canals informals de l’organització, sense que hi hagi
veritables evidències que és veritat. El rumor és el resultat d’una política ambigua
en matèria d’informació o de la seva absència.

2.2.2 El procés informatiu a l’empresa

La informació és un dels elements bàsics de la prevenció. Pel que fa a la informació
dels treballadors sobre prevenció de riscos laborals, la mateixa Llei 31/95 de
prevenció de riscos laborals parla en l’article 18 del deure de protecció dels
treballadors i que l’empresari haurà d’adoptar les mesures necessàries perquè els
treballadors rebin tota la informació necessària, sia directament o mitjançant els
seus representants, respecte a les qüestions següents:

• Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.

• Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos
assenyalats en l’apartat a).

• Les mesures adoptades segons l’article 20 de la llei.

El tipus d’empresa, el tipus de contracte que relaciona el treballador amb l’em-
presa o l’existència o no de representants dels treballadors no eximeixen els
empresaris de l’obligació d’informar els treballadors.

Es recomana que en la informació als treballadors relacionada amb la
prevenció de riscos s’utilitzi la comunicació verbal; ja que aquest sistema és
directe, àgil i personalitzat. Igualment, no s’ha de descartar la comunicació
escrita.
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En aquest sentit, vegeu l’art.
29 de la Llei 31/95 de
prevenció de riscos laborals.

Llegiu l’Article 18,
“Informació, consulta i
participació dels
treballadors” de la Llei
31/1995, de 8 de novembre,
de prevenció de riscos
laborals.

Mesures preventives
bàsiques

S’ha d’informar els nous
treballadors de les mesures
preventives bàsiques: primers
auxilis, lluita contra incendis i
pla d’evacuació.

Manual d’acollida

El manual d’acollida ha de ser
un document no massa extens i
prou clar perquè estigui a l’abast
de qualsevol treballador i forma
part del manual de prevenció.

Un requisit important és que la informació ha de ser bidireccional; ja que, d’altra
banda, el treballador té l’obligació d’informar immediatament el seu superior
jeràrquic si hi ha qualsevol situació de perill.

Continguts de la informació a l’empresa

Els diferents continguts de la informació a l’empresa són conseqüència del fet que
qualsevol assumpte relacionat amb el treballador i la seva tasca a l’empresa es
converteix sempre en objecte d’informació. Trobem diversos tipus de continguts
de la informació relacionats amb:

• qüestions generals.

• les tasques que s’han de desenvolupar.

• altres necessitats dels treballadors.

Requisits del procés informatiu a l’empresa

Perquè la informació sobre prevenció de riscos laborals estigui integrada al sistema
organitzatiu de l’empresa, s’han de complir cinc requisits:

1. La direcció establirà la política preventiva de l’empresa, incloent-hi el pla
d’informació.

2. El servei de prevenció haurà d’informar els nous treballadors dels riscos
generals i les mesures preventives adoptades i del pla d’autoprotecció.

3. Els comandaments intermedis hauran d’informar els treballadors a càrrec
seu dels riscos específics del seu lloc de treball i les mesures preventives
adoptades.

4. Els treballadors tenen el dret de ser informats sobre els riscos a què estan
exposats, així com l’obligació d’informar de qualsevol situació de risc.

5. El delegat de prevenció vetllarà perquè tots els treballadors estiguin correc-
tament informats en matèria de prevenció de riscos laborals.

Tipus d’informació a l’empresa

Els diferents tipus d’informació que apareixen en qualsevol empresa poden
classificar-se en tres grups:

• Informació inicial. Qualsevol treballador, en el moment de la seva incor-
poració a una empresa, hauria de rebre un Manual d’acollida, en el que
s’expliquin els aspectes d’organització i gestió de la Prevenció de riscos i
que hauria d’incloure informació sobre els diferents riscos que es presentin
a l’empresa (vegeu la figura 2.4), les mesures de prevenció adoptades i les
actuacions a seguir en cas d’emergència (pla d’emergència).
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Registre de la informació

Per tenir constància i poder fer
un seguiment de tot el flux

d’informació, es recomanable
mantenir actualitzat un registre

en què s’anotin totes les accions
informatives que dugui a terme

l’empresa. Aquest registre ha de
ser accessible a tots els

treballadors de l’empresa.

El treballador haurà de deixar constància per escrit d’haver rebut aquesta
informació.

Figura 2.4. Flux de la informació a l’empresa sobre riscos laborals i mesures de
prevenció

• Informació específica del lloc de treball. Independentment de la informa-
ció inicial rebuda, el comandament directe de qualsevol treballador hauria
d’informar-lo dels riscos específics del lloc de treball en concret i de les
mesures de prevenció i protecció adoptades.

Caldrà fer esment de les instruccions d’utilització de màquines i equips, les
fitxes de seguretat dels productes emprats i la legislació aplicable.

També cal que el treballador sigui informat dels procediments i instruccions
de treball establerts per a cada cas.

El treballador haurà de deixar constància per escrit d’haver rebut aquesta
informació.

• Informació contínua. La informació contínua s’ha de donar en qualsevol
nivell de l’organigrama de l’empresa.

Els tècnics i directius de l’empresa assistiran a les reunions informatives que
es realitzin en matèria de gestió de la prevenció. Els comandaments haurien
d’introduir temes de prevenció de riscos a les reunions de treball amb els seus
treballadors, demanant l’opinió d’aquests sobre els temes de prevenció i recordant-
los que és obligació dels treballadors informar els seus superiors de qualsevol
situació de risc.

En el cas de qualsevol modificació dels processos de treball, s’informarà tots els
treballadors afectats de les noves condicions del lloc de treball.
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Campanyes de promoció

Les campanyes promocionals
poden ser un element important
a l’hora d’augmentar la
sensibilitat envers els temes de
seguretat i salut en el treball.

2.3 Campanyes de prevenció

Per entendre què és una campanya, i establir-ne una definició, és interessant fixar-
nos en aquest parell d’accepcions:

• “Sèrie d’actuacions per tal d’aconseguir un fi científic, comercial, polític...
Campanya electoral. Campanya publicitària.” (Enciclopèdia Catalana).

• “Conjunt d’actes o esforços aplicats a un fi determinat.” (Gran Enciclopèdia
Larousse).

•

En general, podem definir campanya de prevenció com el conjunt d’actes,
esforços o actuacions destinades a prevenir els riscos derivats del treball i
estendre la cultura preventiva, tant a l’empresa com a la societat en general.

En aquesta definició pren rellevància el concepte de cultura preventiva. Si no
s’aplica, l’empresa pot arribar a tenir molts problemes de seguretat i salut laboral.
La cultura preventiva no s’identifica amb el sistema de gestió de prevenció de
riscos laborals que tingui una empresa o organització, tal com veiem en el text
següent.

“Hi ha una tendència equivocada a identificar la cultura preventiva, la forma de treballar que
evita els accidents, amb els sistemes de gestió de la prevenció, i convé desfer l’equívoc: no
és el mateix treballar amb cultura preventiva, que tenir implantat un sistema de gestió de la
prevenció.

I és que el sistema de gestió de la prevenció té a veure amb documentació, auditories, i, en
general, formalitats de la legislació; la cultura preventiva, en canvi, és una forma de treballar
i no es refereix a documentació. Sense cultura preventiva, l’ús del sistema de gestió i les
seves formalitats tendeix a reforçar la cultura del formalisme: res no val si no està escrit i
signat, però no té influència en el fet que la prevenció dels accidents formi part de la manera
de fer el treball.

La cultura preventiva ha d’estar formulada de manera que tots a l’empresa puguin assimilar-
la i practicar-la, per exemple «treballar per al següent», i no implica documentació, perquè
qualsevol persona que treballa sap què necessita el seu següent, i pot fer-ho directament
si té voluntat d’això, sense signatures ni formalismes. Ni tan sols inversions.”

Alejandro Mendoza Plaza. (2004, 1 d’abril). “La cultura preventiva”. Las Provincias. “Euros,

Suplemento de Economía Ahorro y Empleo. València.

La maduresa d’una organització, pel que fa a la integració de la prevenció de
riscos laborals, depèn de la seva ubicació en una escala imaginària de cultura
preventiva on cada graó seria una de les fases d’adquisició (vegeu la figura 2.5):

• En el primer graó hi hauria les empreses sense cultura preventiva que
ignoren els indicadors negatius i intenten evadir-se de les responsabilitats
en matèria de seguretat i salut.
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• En el segon graó hi trobaríem les empreses que no comprenen el significat
de cultura preventiva, però que reaccionen i s’ocupen dels accidents quan
passen i fragmenten les responsabilitats al respecte.

• El tercer graó serien les empreses que entenen la cultura preventiva com
un conjunt de dades i informes i per això recopilen informació per a la
gestió dels riscos laborals i fan tota mena de càlculs estadístics però sense
aprendre’n res.

• En l’últim graó hi ha les empreses amb autèntica cultura preventiva, on la
millora contínua de les condicions laborals els permet prevenir els accidents
laborals i la seguretat forma part de la seva manera de treballar. En aquestes
empreses és habitual fomentar la difusió de les bones pràctiques en el camp
de la PRL, que tenen lloc en diverses àrees de les empreses, així com
participar en els esdeveniments públics on hi ha aquest intercanvi de bones
pràctiques.

Figura 2.5. Els quatre graons de la cultura preventiva

2.3.1 Bones pràctiques de PRL

L’aplicació de models de bones pràctiques a l’empresa per planificar campanyes de
prevenció al lloc de treball, així com integrar-les en un pla d’actuacions i decisions
de l’empresa, pot ser fonamental per aconseguir els objectius que té.

Es consideren bones pràctiques en el camp de la prevenció de riscos
laborals aquelles actuacions que augmenten el nivell de seguretat i salut
dins l’organització i estenen la cultura preventiva en promoure una millor
percepció del risc laboral i evitar danys per garantir un entorn laboral segur
i saludable.

Algunes de les característiques que permeten definir una bona pràctica són les
següents:

• Es tracta d’una experiència d’èxit que s’identifica a través d’una acció
concreta (una forma òptima d’executar un procés) on hi ha evidències clares
sobre seguretat i salut laboral.
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• És quelcom pràctic, palpable i tangible que impacta en la millora de la vida
de les persones treballadores.

• Té efecte multiplicador, és a dir, pot ser repetit o adaptat a altres circums-
tàncies i condicions de treball.

• Introdueix nous elements o millora els existents en un entorn laboral
determinat.

• Habitualment respon a una necessitat identificada en matèria preventiva
sorgida d’una meticulosa avaluació i anàlisi d’un procés, d’una tasca, d’una
forma de treballar, d’un comportament o actitud que és necessari modificar
i millorar. És a dir, té un objectiu definit, pertinent i realista.

• Està ben documentada i recollida la informació per tal de permetre la seva
transferència a altres àmbits laborals.

• És efectiva i aconsegueix un impacte observable i positiu en el context on té
lloc; sovint presenta indicadors de beneficis econòmics, socials, personals...

Les bones pràctiques poden esdevenir norma, model o quedar-se com a exemple
de referència a seguir.

Ús saludable dels dispositius mòbils

El departament de Prevenció i Salut de l’empresa de telefonia Vodafone ha presentat una
campanya de sensibilització adreçada tant al personal de l’empresa com als seus clients i
a la societat en general, per l’ús extens dels dispositius mòbils.

Alguns podrien dir que es tracta d’una acció de màrqueting més de la marca... No obstant
això, es pot considerar una bona pràctica i aportar beneficis per millorar la percepció del
risc que suposen els dispositius mòbils. Podeu veure l’anunci en el vídeo següent:

https://www.youtube.com/embed/_DEmtz7TU6o?controls=1

Les empreses que desitgen estar sempre en el nivell més alt de cultura preventiva
i excel·lència es preocuparan que:

• La seva política empresarial es fonamenti en valors i principis on les
PERSONES siguin el centre de totes les actuacions.

• La seva direcció i comandaments intermedis siguin exemplars i portin a
terme un lideratge afavoridor de la cultura preventiva, on el creixement
professional i la implicació del personal en el projecte empresarial sigui
l’objectiu compartit.

• S’escoltin les propostes del seu personal per fomentar el sentiment de
pertinença i contribució a l’organització empresarial.

• La formació contínua sigui la clau de l’organització per mantenir i millorar
les capacitats personals i professionals dels seus treballadors i treballadors.

https://www.youtube.com/embed/_DEmtz7TU6o?controls=1
https://www.youtube.com/embed/_DEmtz7TU6o?controls=1
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Col·laboradors

Fora de l’empresa podem trobar
diversos col·laboradors

especialitzats: sindicats,
col·legis professionals, patronals,

mútues...

Fer el seguiment de la
campanya

Hi ha diversos paràmetres per fer
el seguiment d’una campanya:

enquestes, notificació
d’accidents, avaluacions de

riscos, estadístiques.

• La comunicació esdevingui la competència professional més valuosa en
permetre impactar, desenvolupar, motivar i fer créixer els seus professionals.

2.3.2 Fases de les campanyes de prevenció

Una campanya de prevenció consta sempre de quatre fases diferenciades, que són:
planificació, organització, seguiment i avaluació, i modificacions.

En la fase de planificació s’ha de:

• Fixar el col·lectiu a qui va destinada la campanya i el missatge que se li
vol fer arribar, evitant que el col·lectiu sigui massa ampli, tenint en compte
les seves necessitats, sense oblidar que també s’ha d’establir un objectiu o
objectius mesurables, concrets i realistes.

• Plantejar els mitjans més adients, continguts, materials i mitjans de presen-
tació per a la difusió de la campanya, tenint en compte els destinataris i no
dubtar a buscar col·laboradors especialitzats fora de l’empresa. D’una ban-
da, és possible que ja es disposi de mitjans i canals a l’organització (intranet,
newsletter, blog, xarxes socials...) que poden abaratir el pressupost d’una
campanya específica. De l’altra, cercar institucions públiques, sindicals o
empresarials que ja disposin de materials de difusió gratuïts i de qualitat i
que posin a disposició de les organitzacions; fins i tot, de vegades, poden
proporcionar orientacions de com portar a terme una campanya.

• Comptar amb la implicació de tots els estaments de l’empresa, des de la
direcció fins als treballadors, passant per tots els comandaments, delegats
de prevenció... Com més participació hi hagi del personal de l’organització
en la creació de la campanya, més garanties hi haurà per a l’èxit, ja que
el compromís de les persones treballadores comportarà lligams emocionals
amb la campanya que es vol dur a terme.

A la fase d’organització d’una campanya de prevenció, cal que es tinguin en
compte cadascun dels aspectes següents:

• Acordar amb la direcció la durada de la campanya i el pressupost assignat.

• Definir el to de la campanya: racional, educatiu, divertit i atemoridor.

• Definir els paràmetres de seguiment i avaluació de la campanya.

• Desenvolupar un missatge clar, senzill i adient al destinatari final.

• Cercar material ja publicat per altres entitats.

• Definir els materials que cal desenvolupar, segons el que s’hagi trobat en el
mercat: DVD, vídeos, cartells, fullets.
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Mitjans de difusió

Com a mitjans de difusió interns
tenim els taulells d’anuncis, el
correu intern, els correus
electrònics, la intranet... Com a
mitjans externs, tenim concursos,
campionats, promocions...

En cada fase d’una
campanya és important la
participació dels implicats.

• Definir altres activitats per desenvolupar, com ara xerrades, concursos,
jornades de portes obertes...

• Sol·licitar la col·laboració d’altres departaments i la contractació de serveis
externs, si és necessari: informàtica, reprografia, dibuix...

• Coordinar els recursos humans i tècnics, assignant funcions i responsabili-
tats concretes.

• Fixar la planificació de la campanya de manera global i de manera individu-
alitzada per a cada responsable.

• Definir els mitjans de difusió interns i externs.

• Escollir la data d’inici de la campanya fent que no coincideixi amb dates de
vacances, èpoques de molta feina... I procurant que coincideixi amb alguna
data significativa. Per exemple, el 28 d’abril, Dia de la Seguretat i la Salut
en el Treball.

• Controlar amb rigor les dates i els terminis de realització de la campanya.

El dia 28 d’abril, Dia de la Seguretat i la Salut en el Treball

L’Organització Internacional del Treball (OIT) celebra el Dia de la Seguretat i la Salut en
el Treball el 28 d’abril, per tal de promoure la prevenció d’accidents de treball i malalties
professionals mundialment. És una campanya de sensibilització internacional que cada
any se centra en una temàtica concreta.

La tria del dia és en motiu del Dia Internacional en Memòria dels Treballadors Morts i Ferits
que el moviment sindical celebrava des del 1996. Quan l’OIT es va involucrar en aquesta
campanya el 2003 va proposar que, al mateix temps que s’honorava els treballadors morts
i ferits, es podria augmentar la consciència internacional sobre la seguretat i la salut tant
entre els sindicats com en les organitzacions empresarials, els representants i els governs,
promovent la cultura preventiva en aquesta data assenyalada del 28 d’abril.

Un cop iniciada la campanya de prevenció, comença la fase de seguiment i
avaluació. Es tracta de dur a terme accions necessàries per tal de poder detectar-ne
els punts forts i els punts febles, i així actuar sobre aquells aspectes que es puguin
millorar en campanyes futures i avaluar si s’han assolit els objectius fixats. Per a
això, en aquesta fase cal desenvolupar els següents punts:

• Realitzar el seguiment de la campanya mitjançant els indicadors definits
amb anterioritat dins la fase organitzativa.

• Realitzar l’avaluació final de la campanya mitjançant els indicadors definits
amb anterioritat dins la fase organitzativa.

• Elaborar i donar a conèixer als treballadors les conclusions de la campanya,
plantejant la possibilitat de noves campanyes i convidant que tothom aporti
idees sobre noves campanyes.

Finalment, tenim la fase de modificacions. És molt important que les errades i
desviacions detectades en la fase de seguiment i avaluació serveixin per corregir
de manera immediata, si és factible, o bé en campanyes futures aquests aspectes
negatius i així millorar el procés de realització de campanyes de prevenció.



Gestió de la prevenció 48 Cultura preventiva: comunicació i formació

2.3.3 Com generar missatges preventius eficaços?

Per estendre la cultura preventiva, incrementar la sensibilització de les persones
treballadores i aconseguir un canvi d’actituds i comportaments, és imprescindible
dissenyar i implementar un sistema preventiu eficaç, amb la implicació de tot el per-
sonal de l’empresa. Aquest ha de ser reforçat amb campanyes de sensibilització
amb missatges clars i precisos que esperonin l’augment de conductes preventives
a l’empresa. Naturalment, en aquestes campanyes també hi hauria de participar el
conjunt de treballadors i treballadores per assegurar el compromís col·lectiu amb
el canvi desitjat, objecte de la campanya preventiva.

Diverses estratègies de màrqueting poden ajudar en aquest propòsit d’estendre la
cultura preventiva, en determinar els elements necessaris per generar missatges
preventius eficaços. A continuació, seguint les recomanacions de l’NTP 1.141
de l’INSST (antic INSHT), exposarem el model d’estats mentals (AIDCA) per
elaborar missatges preventius eficaços.

AIDCA, model d’estats mentals

• A d’atenció: cal copsar l’atenció de la persona treballadora, per això la força dels mitjans
audiovisuals és fonamental en tot missatge preventiu.

• I d’interès: mantenir l’atenció a través de l’interès, per exemple els beneficis per a la pròpia
salut i la de les persones del voltant d’actuar d’una determinada manera més segura i
preventiva.

• D de desig: com a conseqüència de confiar en el resultat de l’interès estimulat, es vol arribar
a obtenir allò que el missatge preventiu indica.

• C de convicció: és imprescindible persuadir les persones treballadores del benefici de
treballar amb més seguretat; només des del convenciment actuarem de forma conscient
preventivament.

• A d’acció: entesa com a modificació de conductes i canvis en la manera de treballar per
seguir una autèntica prevenció de riscos laborals.

Seguint el model AIDCA, en un missatge preventiu destacarien principalment els
següents sis aspectes o característiques:

1. La simplicitat triomfa, lema efectiu i conegut entre qualsevol persona que es
dediqui a la publicitat, significa que és millor usar poc text i imatges clares
per no saturar visualment el missatge preventiu.

2. La imatge ha de ser homogènia i cuidada. Tot i que es facin servir diferents
materials, formats i suports hi ha d’haver una línia continuista en colors,
tipografies, símbols i similars per afavorir la identificació i comprensió del
missatge.

3. La identificació o reflex de la realitat és la clau del missatge: com més
propera és la situació o l’entorn, més empremta deixa en les persones i
afavoreix el reconeixement de les situacions quotidianes laborals.



Gestió de la prevenció 49 Cultura preventiva: comunicació i formació

4. La connexió amb l’emoció o sensibilitat és un factor bàsic. El missatge que
prové de persones properes que tenim en consideració causa més impacte i
perdura en el temps.

5. El drama i la violència impactant no acostumen a tenir efectes perdurables
tot i que segur que poden ser útils a curt termini per cridar l’atenció; ara
bé, les imatges desagradables (cruentes, de patiment i dolor o similar) no
generen els resultats positius desitjats.

6. Les sentències o enunciats indicatius estimulen menys que les preguntes
perquè el cervell humà funciona plantejant-se qüestions i dubtes, i per
això és preferible crear missatges que contenen preguntes que porten a
reflexionar.

Exemples de l’NTP 1.141 "Cómo generar mensajes preventivos eficaces" (INSST)

En aquestes dues imatges es pot observar la valoració dels missatges preventius en funció
del cost, l’eficàcia i la metodologia AIDCA que valora l’estat mental que provoca el missatge
en la persona que el rep.

A la figura 2.6 podeu veure un cartell informatiu de sinistralitat mensual d’una empresa i un
missatge preventiu sobre gots de la màquina de venda automàtica d’una empresa.

Figura 2.6. Cartell informatiu de sinistralitat mensual d’una empresa i missatge preventiu
sobre gots de la màquina de venda automàtica d’una empresa

Llegenda dels valors indicats a les imatges de la figura 2.6:

• El cost es categoritza en tres: BAIX quan és inferior a 10 AC, MITJÀ quan és inferior a 300 AC i
ALT quan és superior a 300 AC.

• L’eficàcia es classifica en tres: BAIXA, poca conscienciació, MITJANA, conscienciació en
prevenció, ALTA, elevada conscienciació amb canvi d’actitud.

• AIDCA es classifica en cinc en funció de l’estat mental provocat en les persones treballadores
que reben el missatge: ATENCIÓ, INTERÈS, DESIG, CONVICCIÓ I ACCIÓ.
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2.3.4 Conclusió: quan es pot considerar que una campanya
preventiva ha estat eficaç?

Es pot acabar dient que les campanyes de prevenció demostren la seva eficàcia,
sempre que compleixin les condicions següents:

• Han estat creades específicament per a un objectiu determinat de l’empresa
i han evitat els missatges generalistes.

• Han destacat pel seu contingut i instruccions positius, els quals han implicat
el grup al qual s’adreçaven.

• Han inclòs elements per donar suport a actituds i coneixements existents
com a bones pràctiques en PRL.

• Han format part d’un conjunt d’accions preventives encaminades a integrar
la seguretat com un principi estructural de l’empresa.

• Han evidenciat la seva eficàcia amb uns resultats (a curt, mitjà o llarg
termini) de canvi d’actitud i/o hàbits en les persones treballadores a qui va
adreçada la campanya de prevenció.

2.3.5 L’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball i les
campanyes de prevenció

L’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball organitza les
campanyes “Treballs Saludables” des del 2000; anteriorment rebien el nom de
“Setmanes Europees per a la Seguretat i la Salut en el Treball“. El missatge que
envien en aquestes campanyes és que la seguretat i la salut en el treball és cosa de
tots. És bo per a tu i un bon negoci per a tothom. Cadascuna de les campanyes
van acompanyades de Premis EU OSHA a les bones pràctiques de les empreses
europees i un premi cinematogràfic per al millor documental relacionat amb el
missatge concret de cada campanya en una àmplia varietat d’àmbits laborals.

A més, posen a disposició de tots els socis europeus eines i recursos, com ara:

• Guies detallades de com planificar, gestionar i executar una campanya de
promoció preventiva del tema de cada any.

• Informació científica i tècnica sobre el tema de la campanya de cada any.

• Casos pràctics i exemples d’organitzacions, empreses, sectors productius,
entre d’altres.

• Recull de legislació europea i estatal.

• Enciclopèdia OSHwiki.



Gestió de la prevenció 51 Cultura preventiva: comunicació i formació

Agència Europea de
Seguretat i Salut (OSHA)

Trobareu més informació sobre
campanyes preventives al web de
l’OSHA:osha.europa.eu/es/healthy-
workplaces-campaigns.

• Xarxes de socis col·laboradors de cada campanya.

• Publicacions i materials (infografies, presentacions digitals, cartells, fulle-
tons...).

• I, com sempre, les pel·lícules del NAPO.

Seguretat amb un somriure

El Napo és un personatge simpàtic i atractiu, d’emocions i reaccions intenses, que és l’heroi
de la sèrie de dibuixos animats que porta el seu nom. Representa un empleat que treballa
en qualsevol indústria o sector sense una feina concreta o un entorn laboral específic. És un
treballador servicial que pot ser víctima de situacions sobre les quals no té el control, però
que també pot detectar perills o riscos, o fer bons suggeriments per millorar la seguretat i
l’organització del treball.

El Napo és una persona normal, ni bona ni dolenta, ni jove ni vella; qualsevol persona, des
d’un empleat jove fins a un treballador experimentat, pot identificar-se amb el Napo. Al seu
costat han anat apareixent altres personatges (el cap, la senyora, la Napette, els animals,
objectes inanimats...) que l’acompanyen en les seves històries.

Napo va sorgir com a resposta a la necessitat d’obtenir productes d’informació d’alta
qualitat per destruir les fronteres nacionals i abordar les diverses cultures, idiomes i
necessitats pràctiques de les persones a la feina. La primera pel·lícula del Napo va ser
Best Signs Story, presentada el 1998 en un festival de la UE.

Les pel·lícules del Napo no estan dissenyades per oferir una cobertura exhaustiva d’un
tema, ni tampoc han de ser sessions de formació o d’ensenyament, però com que són
històries divertides que contribueixen a llocs de treball més segurs, saludables i millors
sempre poden formar part de les campanyes preventives de les empreses.

Podeu veure les pel·lícules del Napo en aquest web: www.napofilm.net/ca. I recordeu que
“la millor forma d’usar Napo és pensar Napo”.

Figura 2.7. El Napo, l’estrella preventiva d’OSHA

https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns
https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns
https://www.napofilm.net/ca/
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Vegeu els art. 36 i 37 del
RD 39/ 97, pel qual s’aprova
el Reglament de serveis de
prevenció.

3. La formació en prevenció de riscos laborals

Tal com afirma el teòric de l’aprenentatge, Michel Fullan, hem d’entendre la
importància de la formació i la comunicació permanent com a motor de canvi:

“Fins que arribem a comprendre que la formació i la comunicació permanent és sinònim de
canvi, i que tot el que nosaltres coneguem sobre el que és el canvi i com s’esdevé és crític
per a qualsevol aproximació a aquesta, continuarem malbaratant recursos, creant falses
expectatives i mantenint la confusió i la frustració que envolta la formació i la comunicació
permanent.”

Fullan, M. (1982) The meaning of educational change.

L’articulat de la Llei de prevenció de riscos laborals 31/95 fa referència a
diferents aspectes relacionats amb la formació de les persones treballadores en
matèria de prevenció de riscos:

• En l’apartat 5 de l’exposició de motius, la Llei diu que la planificació de la
prevenció ha de realitzar-se des del primer moment del disseny del projecte
empresarial, així com l’avaluació de riscos i les mesures preventives, i
especifica que “la informació i la formació dels treballadors dirigides a un
millor coneixement de l’abast real dels riscos derivats del treball, com de la
manera de prevenir-los i evitar-los”.

• En l’article 15 LPRL (“Principis de l’acció preventiva”) s’estableixen els
principis generals de l’acció preventiva, i concretament en l’apartat i, que
diu “donar les instruccions necessàries als treballadors”.

• En l’article 19 LPRL (“Formació dels treballadors”) estableix que l’empre-
sari haurà de garantir que tot treballador rebi formació, com ha de ser la
formació que rebin els treballadors i quan l’han de rebre.

• Segons l’article 28 LPRL (“Relacions de treball temporal, de durada
determinada i en empreses de treball temporal”), els treballadors amb
contracte de treball d’algun dels tipus esmentats rebran la formació suficient
i adient a les característiques del lloc de treball que s’ha de cobrir, d’acord
amb la seva qualificació professional i els riscos a què estigui sotmès.

En referència a qui està capacitat per desenvolupar aquestes tasques de formació,
el Reglament dels serveis de prevenció faculta els tècnics de nivell intermedi
a desenvolupar activitats de formació bàsiques dels treballadors i els tècnics de
nivell superior a desenvolupar activitats de formació de caràcter general, a tots els
nivells i en les matèries pròpies de la seva especialitat.

El terme Formació indica l’acció o efecte de formar-se, així com l’educació o
ensinistrament en certa matèria o activitat (Gran Enciclopèdia Larousse).
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Podem definir el terme formació com l’acció de transmetre coneixements
o procediments i orientar les actituds, amb la finalitat de fer que l’estudiant
sigui capaç de reproduir un comportament desitjat.

Així, dintre d’un context laboral, tenim que la formació:

• És un pilar bàsic de la prevenció de riscos.

• Ha d’estar integrada en el pla de prevenció de riscos i en el pla estratègic de
l’empresa.

• Ha de ser global, pel que fa a riscos generals de l’empresa, i específica
respecte al lloc de treball de cada persona.

• Ha d’impartir-se a l’inici de la prestació laboral i sempre que es modifiquin
les condicions de treball

• Ha d’estar incorporada en el pla de formació contínua de l’empresa, concre-
tament en les formacions contínues de l’àmbit de la seguretat i la salut que
ofereix l’empresa al seu personal.

La formació, a diferència de la informació, a més a més de generar coneixement
ha d’incidir en la conducta de la persona treballadora, de manera que, després de
rebre la formació en PRL, la persona sigui capaç de fer el que abans no podia fer
–per desconeixement– i, sobretot, se senti motivada per fer-ho.

L’objectiu de la formació en PRL és que els treballadors i treballadores
coneguin el que han de fer, per què ho ha han de fer d’aquesta forma
explicada durant la formació i aprenguin a fer-ho efectivament en el seu
lloc de treball.

La formació sempre s’ha de dur a terme en hores de treball o fora d’hores de treball,
però descomptant el temps invertit. El cost de la formació no pot recaure mai en
la persona treballadora.

L’empresa ha d’elaborar i conservar registres de totes les formacions PRL re-
alitzades indicant programa (continguts i durada), dades del tècnic formador
i l’empresa que la realitza, relació d’assistents, materials, mitjans i recursos,
resultats d’avaluacions... Els registres formen part de la documentació del sistema
de gestió preventiva i han d’estar a disposició de l’autoritat laboral competent, si
escau.

3.1 Formació de la persona adulta

Únicament la formació continuada, és a dir, la formació que la persona treballado-
ra rep durant la seva vida laboral activa, podrà garantir una actualització periòdica
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dels continguts, habilitats i actituds, i ajudar-la a desenvolupar el seu treball d’una
manera eficaç i segura.

En el context laboral, s’acostuma a usar el terme formador o formadora per a les
persones que exerceixen el rol de docent en les sessions de formació. Així, els
tècnics i tècniques de prevenció de riscos laborals són els formadors i formadores
dels treballadors en matèria de seguretat i salut laboral tal com indica el Reial
decret 39/97, Reglament dels serveis de prevenció.

El formador o formadora ha de tenir en compte les característiques especials que
presenta l’alumnat adult davant una situació d’ensenyament-aprenentatge.

Una persona adulta arriba al procés formatiu amb una forta càrrega interpretativa,
és a dir, amb uns forts prejudicis arrelats en les seves experiències acadèmiques i
formatives en el passat així com en les seves vivències laborals a l’empresa. A més,
les capacitats cognitives d’aprenentatge acostumen a variar amb l’edat. El conjunt
de tots aquests factors li possibilita o li nega el fet d’aprendre. Així, les principals
circumstàncies amb què es trobarà el formador o formadora en la persona adulta
que es forma en l’entorn laboral són:

• La disminució de la capacitat d’aprenentatge.

• El rebuig al canvi d’hàbits de conducta a causa de:

– Actitud negativa davant el procés d’ensenyament.

– Actitud negativa davant un tema en concret.

– Rebuig envers la figura del formador o formadora.

– Por a un esforç no desitjat.

– Por de no ser capaç d’assolir els objectius.

• Expectatives personals dels treballadors i treballadores en rol d’alumnes
dins l’empresa on treballen.

• Actituds individuals contra l’empresa per casuística laboral aliena a la
prevenció de riscos laborals, com podrien ser, per exemple, reivindicacions
d’augment de sou.

• Problemes d’organització, espais, horaris, recursos tecnològics...

3.2 Fases del procés de formació

La necessitat de formació dels treballadors d’una empresa és determinada pels
processos de treball que han de desenvolupar. En el cas de de la formació en
PRL, a més, cal complir amb els requeriments normatius, com a mínim, tot i
que el desitjable és anar a màxims i aconseguir un alt nivell de formació en
matèria de seguretat i salut en el treball que consolidi una forta cultura preventiva
a l’empresa. Cada procés de treball ha de tenir definit un pla de formació que, un
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cop executat, qualifiqui la persona treballadora per realitzar-lo correctament, tot
evitant els riscos laborals.

Qualsevol procés de formació té tres fases clarament definides, que són:

1. Planificació del procés de formació

2. Impartició de la formació

3. Avaluació de la formació

3.2.1 Planificació del procés de formació

En la fase de planificació s’organitzen i estructuren els elements que intervenen
en el procés d’ensenyament-aprenentatge. És la fase prèvia a la impartició de les
sessions formatives.

Planificar la formació és preveure i estructurar tots els elements implicats
en la tasca formativa.

La planificació és, doncs, un procés sistemàtic i formal que s’ocupa de l’anàlisi
de necessitats, la determinació dels objectius, els mètodes i tècniques didàctics,
l’avaluació i els mitjans materials del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Abans d’iniciar una o diverses sessions de formació, el formador o la formadora
ha de plantejar-se les següents qüestions:

• Com és la persona que ha de rebre la formació?

• Què és el que volem que faci en acabar la formació?

• Quina estratègia és més adient per assolir els objectius fixats?

• De quins mitjans i recursos es disposa per impartir la formació?

• En quin lloc físic s’ha de desenvolupar la formació?

• Quant temps durarà la formació en conjunt i cada sessió?

• Com avaluar si s’han assolit els objectius fixats?

Dins d’aquesta fase de la planificació del procés formatiu, podem distingir els
següents apartats:

1. Anàlisi de necessitats.

2. Informació sobre les persones treballadores assistents.

3. Determinació d’objectius.
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4. Continguts.

5. Metodologia de l’ensenyament.

6. Espai de l’ensenyament.

7. Mitjans i recursos didàctics.

8. Planificació de l’avaluació.

Anàlisi de necessitats

Fer un diagnòstic correcte de les necessitats formatives, facilita les tasques de
planificació; ja que:

• Orienta l’esforç educatiu a les necessitats reals de l’empresa.

• Permet gestionar adequadament la formació, ja que aquesta s’ajusta a les
necessitats formatives de l’empresa.

• El pla de formació es fonamenta en dades concretes i hi dóna credibilitat
davant els agents socials.

L’elaboració d’un programa de formació té l’origen en alguna necessitat concreta
i el seu objectiu és cobrir aquestes necessitats formatives.

El punt de partida d’una anàlisi de necessitats formatives dins l’empresa és
l’avaluació de riscos; tant general com específica de cadascun dels llocs de treball.

La formació ha de ser sempre la resposta a un problema.

Altres fonts d’informació per a una anàlisi de necessitats correcta poden ser
informes d’investigació d’accidents, informes de vigilància de la salut i les
demandes dels treballadors implicats, sia directament o sia a través dels seus
superiors o representants sindicals (delegats de PRL) o dels Comitès de Seguretat
i Salut; si l’empresa en té. I, lògicament, també a partir de les recomanacions del
servei de prevenció propi (SPP) o aliè (SPA); si escau.

Una anàlisi de les necessitats formatives ha d’incloure:

• Anàlisi de les accions formatives que s’han desenvolupat amb anterioritat
a l’empresa, incloent-hi les valoracions de satisfacció que els participants
van a portar a les enquestes finals i les avaluacions realitzades.

• Estudi detallat dels accidents, incidents i malalties professionals del sector
i de l’empresa (abans i després de realitzar la formació).

• Estudi de les descripcions dels llocs de treball i de les funcions (coneixe-
ments, habilitats i actituds) que són necessàries per desenvolupar les tasques
estudiades.
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Avantatges de l’ús de
qüestionaris

Uns dels principals avantatges
d’utilitzar qüestionaris són la

rapidesa i el poc cost que
comporten. Ara bé, cal tenir

molta cura en la preparació de
les preguntes.

Avantatges de les
entrevistes

Les entrevistes proporcionen
molta informació i resultats
fiables. És un mètode llarg i

costos i és necessari que
l’entrevistador tingui experiència

prèvia en aquesta tasca.

Per últim cal destacar que el comandament directe del grup de treballadors que
ha de rebre la formació és una peça clau en tot procés formatiu. Aquesta persona
responsable laboral del grup ha pogut detectar millor que cap altra persona les
necessitats formatives concretes del grup. Tanmateix ha de rebre la mateixa
formació preventiva sobre els llocs de treball de l’equip i ha de participar en la
planificació de la formació; la seva implicació facilita la percepció positiva de la
formació per part dels integrants del seu grup.

Informació sobre els participants de la formació

Un dels mètodes més utilitzats per identificar les característiques dels assistents a
una formació és l’enquesta o qüestionari, en la que almenys hi haurà els següents
apartats:

• Dades d’identificació de la persona treballadora i del seu lloc de treball.

• Experiència professional.

• Coneixements actuals i necessaris per desenvolupar millor la seva tasca.

• Àrees d’interès.

• Tipus de formació a realitzar (presencial o a distància).

• Continguts desitjats.

• Expectatives sobre la formació.

• Preferències horàries per rebre la formació.

Una altra manera d’obtenir informació sobre les necessitats formatives és la
realització d’entrevistes personals amb els treballadors. Aquestes entrevistes
poden ser:

• Entrevistes amb els responsables d’àrea, que ens fan arribar les necessitats
detectades entre el seu personal.

• Entrevistes amb un grup de treballadors escollit, sia aleatòriament, sia per
la seva experiència, la tasca desenvolupada...

• Reunions amb consultors o experts aliens a l’empresa.

Punts febles dels qüestionaris i de les entrevistes

• Les persones treballadores no són sempre conscients de les seves mancances de formació,
per exemple d’identificació de riscos laborals, de com utilitzar els EPI, de l’ús de proteccions,
entre d’altres.

• Algunes persones poden pensar que els seus problemes desapareixeran amb l’assistència a
un curs de formació, i sovint demanen assistir a tot tipus de cursos. A més, l’assistència a
cursos de formació esdevé una manera agradable de trencar la rutina laboral per a algunes
persones.

• Acostuma a haver-hi grans diferències entre els tipus de cursos demanats pels treballadors i
les formacions que sorgeixen dels objectius marcats per la direcció.
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Els objectius s’han de
redactar en funció de
l’activitat que ha de
desenvolupar la persona
treballadora que rep la
formació.

Objectius segons l’àmbit de
coneixement

Com a exemples d’objectius
segons l’àmbit de coneixement
tenim els següents: conèixer les
normes específiques d’actuació
davant d’un incendi o el protocol
de transvasament de líquids
inflamables o el procediment
segur a l’hora de manipular
manualment càrregues entre
dues persones...

Determinació d’objectius

Podem definir “objectiu” com allò que la persona treballadora ha d’assolir
en acabar el procés de formació.

És important conèixer i fixar els objectius d’una activitat formativa, ja que són els
que determinen tres qüestions importants:

• Els continguts de l’ensenyament.

• Les tècniques i mètodes que s’han d’emprar en el procés.

• L’avaluació de l’ensenyament.

El responsable de la formació ha de fixar els objectius de l’activitat formativa en
funció de les necessitats formatives detectades i la seva redacció ha de ser el més
clara i concreta possible.

Aspectes a tenir en compte per formular correctament els objectius:

1. Parlar del que han d’assolir les persones que reben la formació, no de l’activitat que fa el
responsable de la formació impartint-la.

2. Enfocar-los en els resultats apresos (competències, habilitats, capacitats...) per les persones
treballadores participants de la formació.

3. Explicar detalladament les condicions de realització de les activitats finals que es duran a
terme.

4. Incloure els criteris d’avaluació per valorar els resultats aconseguits.

Per altra banda, hi ha diversos tipus d’objectius formatius; segons la seva amplitud
i àmbit d’activitat.

Els objectius en funció de la seva amplitud poden classificar-se en:

• Objectius generals. Expressen de manera global els resultats finals que han
d’assolir les persones treballadores participants de la formació i orienten la
planificació del procés d’ensenyament-aprenentatge.

• Objectius específics. Es defineixen a partir de l’anàlisi i descomposició
dels objectius generals en activitats i competències més senzilles. Són fites
parcials sobre els comportaments que han d’assolir les persones treballado-
res participants de la formació en acabar el procés de formació. Han de ser
objectius observables i mesurables per poder ser avaluats.

Pel que fa als objectius segons l’àmbit d’activitat, podem parlar de tres tipus
d’objectius en tot procés educatiu, que ens marcaran el mètode o les tècniques
pedagògiques que haurem d’emprar (saber, saber fer i saber estar):
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Objectius per a l’àmbit
actitudinal

Com a exemples d’objectius
segons l’àmbit actitudinal tenim
els següents: l’actitud personal
favorable per a la prevenció de
riscos, utilització correcta dels
EPI, la integració de la cultura

preventiva en la forma de
treballar i estil de vida...

• Àmbit dels coneixements (saber). Aquí s’inclouen les aptituds intel·lectuals
com ara comprendre conceptes teòrics, memoritzar el significat dels codis
de seguretat dels productes, relacionar els equips de protecció individual
amb els riscos dels quals protegeixen...

• Àmbit de les habilitats (saber fer). En aquest apartat s’inclouen aquelles
habilitats de caràcter pràctic que ha de saber realitzar una persona treba-
lladora en acabar una determinada formació. Per exemple, la resolució
de problemes o incidents en el lloc de treball, la utilització segura de
màquines i/o aparells, com realitzar la reanimació cardiovascular amb un
desfibril·lador automàtic...

• Àmbit actitudinal (saber estar). S’inclouen en aquest apartat les aptituds
de caràcter afectiu o emocional, que són determinades pels sentiments
d’acceptació o rebuig i l’escala personal de valors de cadascú, com ara ser
capaç de recriminar algun comportament insegur i contra normativa en PRL
davant la resta de companys de feina per defensar el dret a la seguretat i salut
de tot l’equip de persones que hi treballen.

Punts a aclarir per a una formulació correcta dels objectius formatius:

1. Qui? Sempre la persona que rep la formació (el subjecte)

2. Què? L’acció que ha de portar a terme un cop rebuda i assimilada la formació (el verb a
realitzar)

3. Com? El mitjà, els recursos, les tècniques, els materials... (els complements verbals)

4. Quant? Allò mesurable, quantificable i qualificable, els nivells mínim i màxim, els errors
permesos... (els adjectius)

5. Quan? Determinar el temps necessari per assolir-los (el complement temporal)

Continguts

Els continguts són la concreció dels objectius, de manera que es determina
allò que la persona receptora de formació ha d’aprendre i assolir.

Els continguts són la base de l’acció formativa i s’estableixen a través de:

• Un temari, programa o índex abans d’iniciar la sessió o sessions on
desenvolupar el conjunt d’objectius.

• Una distribució temporal tenint en compte la seva importància per arribar
als resultats a assolir.

• Un ordre lògic en el seu desplegament; es parteix dels continguts més
rellevants i significatius.

• Una connexió directa amb la realitat dels llocs de treball mitjançant casos,
simulacions, demostracions...
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• Una diferenciació clara segons la seva tipologia: conceptual (coneixements
teòrics que cal saber i recordar), procedimental (habilitats i capacitats en fer
tasques i dur a terme accions) i actitudinal (formes de comportar-se seguint
uns valors i normes assumits com a propis).

En la preparació dels continguts s’han de seguir els següents passos:

1. Selecció dels continguts en funció dels objectius que s’han d’assolir.

2. Organització dels continguts, agrupant-los en funció de les àrees temàtiques
de coneixements, temporalitzant-los i ordenant-los, en funció dels mitjans,
espais i mètodes d’ensenyament escollits.

3. Selecció de les activitats d’aprenentatge més adients per assolir cadascun
dels objectius.

4. Organització de les activitats d’aprenentatge en funció dels espais, mitjans
i mètodes d’ensenyament escollits.

Formacions freqüents en PRL

Alguns exemples de formacions en PRL que acostumen a impartir els tècnics són:

• Formació inicial del lloc de treball (riscos i mesures de prevenció).

• Com actuar en cas d’emergència (pla d’emergències de l’empresa).

• Treball amb pantalles de visualització de dades (PVD).

• Actuació en primers auxilis.

• Taller pràctic de manipulació manual de càrregues (MMC).

• Mesures de prevenció i lluita contra incendis.

Continguts mínims de la formació PRL

La formació preventiva dels treballadors i treballadores d’una empresa o orga-
nització ha d’incloure una sèrie de continguts mínims de la formació PRL;
classificats en els següents blocs:

Formació general:

• Conceptes generals de prevenció de riscos laborals

• Coneixements sobre legislació i normativa bàsica

• El pla de prevenció de l’empresa: política preventiva, modalitat d’organitza-
ció de la prevenció, organigrama preventiu amb les responsabilitats clares
de cada nivell de comandament.

• Resum dels riscos generals de l’empresa i les seves mesures de prevenció i
protecció.
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TPC

TPC són les sigles de la targeta
professional de la construcció, el

document que acredita que el
treballador de la construcció ha

rebut, com a mínim, la formació
inicial de PRL. Aquesta targeta
és exigida a qualsevol persona

per entrar a treballar a una obra
en construcció. També existeix,

de forma equivalent, en el sector
de la siderometal·lúrgica i en el

de la fusta.

• Pla d’emergències: lluita contra incendis, evacuació i primers auxilis.

Formació per al lloc de treball:

• Font i origen dels danys existents.

• Identificació de riscos associats als danys existents i valoració del nivell de
risc.

• Mesures previstes per al control del risc.

• Procediments i instruccions de treball.

Formació pràctica per a les tasques del lloc de treball:

• Posada en marxa i funcionament dels mitjans i equips de treball (màquines,
eines i instal·lacions).

• Ús de mesures de protecció col·lectiva i individual disponibles en el lloc de
treball.

• Mesures d’emergències i primers auxilis, en el cas de formar part dels
equips d’intervenció del pla d’emergències de l’empresa.

Altres possibles necessitats de formació:

• Nivell bàsic PRL (RD 39/97, Reglament dels serveis de prevenció) per als
delegats de PRL de l’empresa.

• Recurs presencial preventiu per als treballadors i treballadores designats
com a tals a l’empresa.

• En els sectors com la construcció, el metall o la fusta, hi ha l’exigència nor-
mativa en els convenis col·lectius de formacions específiques certificades,
com per exemple: targeta professional de la construcció (TPC) bàsica (8 h);
TPC paleteria (20 h); TPC pintura (20 h); TPC específica per a demolició i
rehabilitació (6 h)...

Metodologia de l’ensenyament

Entenem per metodologia d’ensenyament el conjunt d’estratègies utilitzades pel
responsable de la formació per impartir les sessions d’aprenentatge. El mètode és
el camí que escollim per tal d’assolir els objectius fixats i és una elecció personal
de cada tècnic formador.
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Un exemple clar de mètode
afirmatiu és la classe
magistral.

La metodologia es manifesta amb la dinàmica de l’aula a través del rol,
les funcions i les tasques de la persona formadora i dels assistents, de les
formes d’agrupament proposades per a les activitats formatives, de la gestió
del temps i la forma de participació planificada i dels resultats que s’obtenen
i que constituiran les evidències de l’aprenentatge.

No hi ha un mètode millor que l’altre, sinó que ho serà en funció dels objectius,
els continguts, la durada, l’espai físic, el nombre de participants i les seves
característiques, el formador o la formadora i el seu estil de comunicació, els
recursos didàctics i tecnològics disponibles, entre d’altres. Cada responsable de
la formació ha de determinar el mètode més adient en cada cas.

Els mètodes docents estan directament relacionats amb els objectius que s’han
d’assolir i es poden classificar en quatre grans grups:

• Mètode afirmatiu (objectius bàsicament cognitius). També anomenat
expositiu o didàctic. És la transmissió unidireccional de coneixements
del formador o formadora mitjançant l’exposició oral dels continguts. El
participant de la formació és passiu, només rep el discurs de la formació.

• Mètode demostratiu (objectius bàsicament procedimentals). Els contin-
guts es transmeten mitjançant demostracions pràctiques del procediment per
realitzar una tasca. L’activitat és desenvolupada en un primer moment pel
formador o formadora i després la desenvolupa la persona receptora de la
formació prenent un paper actiu en l’assoliment dels continguts tot repetint
l’activitat, un o més d’un cop.

• Mètode interrogatiu (objectius cognitius/afectius). A partir dels conei-
xements i experiències previs dels participants de la formació, el tècnic
formador recondueix l’activitat a l’objectiu de l’aprenentatge mitjançant
preguntes. És important que els tècnics formadors dominin les tècniques
d’animació i dinàmica de grups.

• Mètode actiu (objectius cognitius/afectius/procedimentals). El propòsit és
que els participants de la formació arribin a extreure els coneixements per
si mateixos, a partir de l’activitat desenvolupada (reflexió sobre fets, reso-
lució de problemes, anàlisi de casos, associació d’idees...), i així assoleix
l’objectiu de l’aprenentatge. L’activitat d’aprenentatge recau principalment
sobre els participants.

Quanta informació es reté?

Diversos estudis han demostrat que el percentatge d’informació que reté una persona en el
cas d’una actitud passiva és aquest: el 10% d’allò que llegeix, el 20% d’allò que escolta, el
30% d’allò que veu, el 50% d’allò que veu i escolta al mateix temps. En el cas d’una actitud
activa és el 70% d’allò que comenta i discuteix i el 90% d’allò que comenta i discuteix si al
mateix temps desenvolupa alguna activitat relacionada.
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El soroll és un element de
distorsió de la concentració

dels participants i dels
tècnics formadors.

Figura 3.1. Piràmide d’aprenentatge segons Edgar Dale

http://ateneu.xtec.cat/

Espai de l’ensenyament

L’elecció correcta de l’espai físic on ha de desenvolupar-se l’activitat de formació
no és garantia per si mateixa de l’èxit del procés, però sí que pot evitar que sigui
causa del seu fracàs.

Com ha de ser el lloc per desenvolupar la formació?

Les condicions físiques del lloc on s’ha de desenvolupar l’activitat formativa, i que cal tenir
en compte, són:

• Dimensions de la sala, en funció del nombre de participants de la formació i les metodologies
i dinàmiques que es volen dur a terme durant la sessió o sessions de formació.

• Il·luminació suficient que no produeixi reflexos a la pantalla de projecció si durant la formació
s’usa aquest recurs tecnològic.

• Nivell de soroll adequat per no generar desconfort auditiu ni obstacles comunicatius.

• Temperatura adient entre 20°C i 23°C per no crear desconfort tèrmic per fred ni tampoc
“adormir” per excés de calor.

• Mobiliari adient d’acord amb els criteris ergonòmics i el tipus de metodologia emprada.

• Mitjans didàctics en funció del tipus de formació.

• Recursos tecnològics adients a la metodologia de la formació.

Mitjans i recursos didàctics

Podem definir els mitjans i recursos didàctics com el conjunt de materials impre-
sos, audiovisuals i multimèdia, en general, utilitzats com a eines o instruments
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Mitjans didàctics

Hi ha diversos tipus de mitjans
didàctics: pissarra, portafolis,
pòsters, maquetes, projector,
dispositius de vídeo o DVD,
ordinador personal, tauletes
digitals, mòbils, simuladors...

Per ajudar-vos a triar els
mitjans i recursos
didàctics més adients,
consulteu el punt
“Recursos i mitjans
didàctics (avantatges i
inconvenients)” de la
secció “Annexos” al web
del mòdul.

pedagògics per a transmetre els continguts durant la impartició de les sessions de
formació. Són sempre triats pel tècnic PRL responsable de la formació per fer
arribar els continguts i afavorir el procés d’aprenentatge dels participants de la
formació.

La importància que tenen els recursos didàctics està avalada per nombrosos estudis
que afirmen que l’ésser humà aprèn en un 83% a través de la vista. El responsable
de la formació ha de tenir en compte aquesta dada a l’hora de dissenyar les classes.
A més, no hi ha dubte que la societat actual ha fomentat en gran mesura la cultura
audiovisual, per la qual cosa, conscientment o inconscientment, els assistents a
una formació tenen una bona predisposició cap als continguts que estimulen la
vista i l’oïda.

Principals funcions que han de complir els mitjans i recursos didàctics

• Estructurar els continguts i servir de guia ordenada en el procés d’aprenentatge.

• Facilitar la transmissió dels continguts i la seva comprensió.

• Aportar referències visuals i sonores de la realitat laboral.

• Representar la realitat proporcionant exemples de situacions laborals i proposar models nous.

• Potenciar l’aprenentatge per aportar estímuls atractius i innovadors que permetin fer sessions
formadores impactants.

• Afavorir la participació dels treballadors i treballadores en el procés d’aprenentatge.

Planificació de l’avaluació

Un cop fixats els objectius de l’activitat formativa i en funció d’aquests, cal
que el responsable de la formació planifiqui l’avaluació de l mateixa. Aquesta
planificació comporta definir:

• Allò que s’ha d’avaluar.

• Els criteris d’avaluació.

• El moment en què es farà tenint en compte on es farà.

• Les tècniques i instruments d’avaluació escollides.

Avaluar és aprendre: tant per a la persona que avalua, perquè li permet
decidir i adaptar les seves estratègies pedagògiques a les característiques
de les persones que s’estan formant; com per a aquestes últimes, ja que
constaten on es troben en el procés d’aprenentatge i els permet avançar i
seguir aprenent.

Tot procés d’aprenentatge (en qualsevol context pedagògic) necessita l’avaluació
per diversos motius: regular el propi procés, per reajustar la formació, per ser
conscients de l’assoliment dels continguts, per comprovar competencialment
l’aplicació dels continguts apresos, entre d’altres. Precisament aquest últim motiu
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és l’autèntica raó de ser de l’avaluació en una formació de l’àmbit de la prevenció
de riscos laborals.

Tant el responsable de la formació, com els participants que la reben i l’empresa
o institució on treballen necessiten tenir resultats positius: que els continguts de
les sessions formatives han estat apresos i són un benefici real per incrementar la
cultura preventiva de l’organització. És a dir, que les evidències de l’aprenentatge
s’obtenen, realment, en el lloc de treball on desenvolupen les tasques i activitats
laborals. Aquesta seria una avaluació posposada (o diferida) en el temps respecte
del moment d’impartir la formació.

Com que és molt complex arribar a executar aquesta avaluació en el lloc de treball,
el que s’acostuma a fer a les sessions de formació PRL són avaluacions al final de
la sessió (o al final de l’última sessió, si són un conjunt) mitjançant qüestionaris
teòrics acompanyats de les enquestes de satisfacció (requerides pels sistemes de
gestió de qualitat) on es valora la sessió formativa i el formador o formadora.

És convenient dissenyar programes formatius senzills, específics i de curta
durada. S’hi han d’incloure activitats de record i aprofundiment del
contingut. També és primordial avaluar l’eficàcia de la formació en el
lloc de treball per poder argumentar la inversió realitzada, l’increment de
cultura preventiva a l’empresa i la disminució de les xifres de sinistralitat,
entre d’altres.

3.2.2 Impartició de la formació

La impartició de la formació és la segona fase del procés de formació, després de
la planificació i abans de l’avaluació. Dit d’una altra manera, és el moment en què
es duu a terme tot allò que s’ha planificat anteriorment i es produeix la interacció
entre formador o formadora i les persones que reben la formació.

En la impartició de la formació cal distingir tres aspectes importants:

• Funcions del tècnic de prevenció de riscos com a formador.

• Motivació de les persones assistents a la formació

• L’estil comunicatiu del tècnic responsable de la formació.

Funcions del tècnic PRL com a formador

Entre la planificació i l’avaluació del procés de formació, el tècnic formador
PRL ha de desenvolupar una sèrie de funcions en la impartició de les sessions
formatives que poden agrupar-se en tres apartats:
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Exemples de motivació

Algunes de les accions essencials
per motivar les persones és
informar-les dels objectius del
curs, deixar clar què s’espera
d’elles o demostrar la utilitat
d’allò que aprendran sobre
prevenció de riscos laborals en la
seva feina diària a l’empresa.

L’empatia és la capacitat
d’una persona de posar-se
al lloc de l’altre.

• Informació: ha de donar a conèixer als assistents a la formació els objectius
que han d’assolir, els mètodes i procediments que han d’utilitzar i desenvolu-
par, amb els recursos proporcionats, i les tasques o accions a realitzar durant
l’activitat formativa. A més a més, ha d’escoltar els assistents, atendre
les seves consultes i donar-los retroalimentació adequada. També els ha
d’orientar sobre els continguts, les tècniques de treball i tot allò que els
pugui ajudar a assolir els objectius fixats.

• Motivació: cal promoure i estimular l’aprenentatge dels continguts; el
formador o la formadora ha de demostrar la seva capacitat empàtica animant
els participants de la formació.

• Organització i control, cal tenir la formació ben planificada per ser un
bon guia de l’aprenentatge i controlar l’assimilació dels continguts dels
participants, ja que és el responsable del desenvolupament de les sessions
formatives.

Motivació de les persones assistents a la formació

Podem definir la motivació com l’interès d’un individu envers un fi que
reconeix com a capaç de satisfer les seves necessitats.

No n’hi ha prou amb saber o saber fer alguna cosa, sinó que és necessari voler-la fer.
La motivació d’una persona és determinant per arribar a un nivell de rendiment
i un grau d’aprenentatge adequats per assolir els objectius fixats. Tota motivació
pot ser de dos tipus:

• Extrínseca: la conducta és motivada per causes externes a la tasca (recom-
pensa). És a dir, la persona està interessada en el seu propi aprenentatge.

• Intrínseca: la conducta és motivada per sentiments de satisfacció i autorea-
lització de la persona. Normalment aquesta motivació està associada a una
expectativa més gran d’èxit. És a dir, l’interès per aprendre que manifesta la
persona que rep la formació es basa en alguna cosa aliena a l’aprenentatge.

Motivar els treballadors i treballadores assistents a la formació és, probablement,
la tasca més difícil del formador. Les pautes d’actuació que es presenten tot seguit
poden ajudar a generar la motivació necessària per aprendre i provocar un canvi
d’actitud:

• Crear un clima agradable. Per a això, el formador o formadora ha d’actuar
amb cordialitat i respecte, escoltar els assistents, facilitar l’intercanvi d’in-
formació...

• Informar dels beneficis que obtindran de l’aprenentatge els treballadors i
treballadores amb l’activitat formativa.
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Coneixements en
neurocomunicació

En formació és evident la
importància que el formador o
formadora tingui coneixement

dels aspectes bàsics de la
neurocomunicació per arribar a

l’objectiu formatiu de PRL.

• L’empatia manifestada pel formador o formadora fa que les persones esti-
guin més predisposades a l’activitat formativa. Per a això, és important
mostrar interès personal per cadascuna d’elles (si és possible de forma
individual o de forma general com a col·lectiu), demostrar confiança en el
seu treball i facilitar l’intercanvi d’experiències entre elles.

• El nivell didàctic i l’estil comunicatiu del formador o formadora té un pes
significatiu en la motivació que pot generar.

• Els recursos didàctics i la metodologia de les sessions també poden generar
més o menys motivació en els treballadors.

Allò que mai pot oblidar un bon tècnic PRL durant les sessions de formació és
que aquestes s’adrecen a persones adultes que, en moltes ocasions, fa anys que
exerceixen una professió determinada i no tenen gaire predisposició a que vingui
una persona aliena a l’empresa a “donar-los lliçons” de com fer les tasques pròpies
dels seus llocs de treball.

L’estil comunicatiu del formador o formadora

Les habilitats comunicatives del tècnic PRL són una de les competències profes-
sionals requerides per exercir la seva professió en qualsevol de les tasques que
ha de portar a terme quotidianament. Ara bé, aquesta capacitat comunicativa
pren rellevància destacada en les sessions de formació. És imprescindible, per
a l’èxit de la formació, que qui l’estigui impartint demostri un estil comunicatiu
didàctic, persuasiu i engrescador. Cal saber parlar en públic –els participants de
la formació són el públic– i tenir l’esperit de millora constant de les presentacions
creades per a cada formació.

Els continguts de les sessions de formació poden ser conceptuals, procedimentals
o emocionals. Tots es desenvolupen a partir d’una seqüenciació d’idees o
missatges que configuren el discurs didàctic, fil conductor de la formació.

Saber expressar una idea és tan important com la mateixa idea.

Per transmetre eficaçment el contingut preventiu de la formació, el tècnic formador
ha de tenir cura de com el comunica. Tots els components que acompanyen el
discurs verbal del formador o formadora són essencials. Sobretot perquè sovint
–per no dir sempre– l’objectiu final de la formació preventiva és modificar hàbits
de conducta per aconseguir un nivell més alt de seguretat i salut a l’empresa.
Aquest canvi només es produeix quan treballadors i treballadores estan fermament
convençudes dels seus beneficis i les incorporen en la seva forma de ser, estar i
treballar al lloc de treball.

Per aconseguir un estil comunicatiu de formador o formadora, sense patir la
denominada “por escènica” i el nerviosisme, el millor és convèncer el nostre
cervell que parlar en públic no és cap situació de perill. Els consells a seguir
són:
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1. Arribar amb prou temps al lloc on fer la presentació o formació en
prevenció de riscos laborals (PRL) per preparar els recursos tecnològics o
altres materials que farem servir i disposar d’uns minuts per a la nostra
concentració en la tasca de parlar en públic, sense perdre de vista que
disposar de suficient temps d’antelació és una manera de respectar el temps
dels altres i ajuda al desenvolupament correcte de la sessió de formació.

2. Respirar lentament i profundament i beure aigua, per calmar els nervis i
preparar la veu, tant abans de començar la presentació com durant la sessió.
L’ampolla o got d’aigua és un recurs útil per fer alguna breu parada de
reconducció del discurs en cas d’haver-lo de rectificar, reprendre el fil, fer
una pausa dramàtica per generar misteri o crear expectatives, entre d’altres
opcions, si escau.

3. Somriure de forma natural i amable durant el discurs és un bon acom-
panyament per reduir distàncies amb els participants i “autoconvèncer” la
nostra ment (cervell intern) i cos de que tot va bé. En somriure el cervell
comença a emetre informació per activar la segregació de les hormones de la
felicitat més conegudes: les endorfines. Aquestes hormones provoquen en
nosaltres un estat plaent, satisfactori i de calma relaxant. Diu la dita popular
“tothom somriu en el mateix idioma”. El somriure expressa franquesa i
cordialitat; a més, repercuteix en el to càlid de la veu i predisposa a una
actitud afable en l’oient.

4. Establir una mirada neta i distribuïda entre diferents persones o sectors
d’assistents de manera aleatòria –sense intimidar ni fixar el focus en una sola
persona o sector– per implicar el màxim de persones possibles en el discurs.
D’aquesta forma s’interpel·la la seva atenció i se’ls fa partícips del missatge;
elles són el focus principal de la sessió (han d’aprendre els continguts) i ho
han de sentir així.

5. Adquirir una postura còmoda per dirigir-se al públic permet elaborar un
discurs competent. En general és preferible fer la presentació o formació
dempeus perquè es guanya visibilitat i es projecta millor la veu. Els
experts en comunicació recomanen la denominada en castellà postura VASE
(vertical, accessible, simètrica i estable). Significa que cal estar recolzats
equilibradament entre els dos peus –ni massa junts ni massa separats–, amb
les espatlles tranquil·les –ni encongides, ni tirades endavant o endarrere–
i el tors de cara al públic, sense inclinacions ni torsions de cap. Aquesta
postura VASE és la principal d’inici i final i durant la presentació, tot
i que la tendència actual és que hi hagi un cert moviment calmat que
permeti aproximar-se als participants o bé a la pantalla (si estem projectant
alguna cosa), però mai donant l’esquena; és clar! Per descomptat, aquests
moviments o desplaçaments curts no han de ser nerviosos ni balancejos
incòmodes.

6. Tenir cura de la nostra veu; és l’instrument principal gràcies al qual
s’emet el missatge. Els aspectes essencials que li donen expressivitat
emotiva són: l’entonació i el timbre, la vocalització o articulació dels
mots, la intensitat i energia, el ritme i la cadència (emetre les paraules
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de forma regular o intermitent o a trompades o...) i el volum o potència.
Per exemple, parlar exageradament ràpid s’associa al nerviosisme i sovint
comporta poca vocalització o articulació de les paraules. En canvi, anar
massa lent acostuma a provocar una sensació de monotonia i convida l’oient
a distreure’s o adormir-se.

7. Estar atent a la gestualitat de braços i mans per acompanyar i il·lustrar
les paraules sense exageracions. Les expressions facials, els moviments del
cap, de les mans, dels braços, entre d’altres parts del cos, expressen afectes
i transmeten missatges perquè són indicadors instintius emocionals molt
potents. Durant el discurs cal pensar en els gestos i expressions per tal que
s’alineïn de forma natural i coherent amb el missatge preventiu que estem
donant. El nostre cos forma part del discurs per convèncer els assistents de
l’honestedat dels continguts que impartim.

8. Preparar la forma i l’estructura de la presentació en funció de l’objectiu
marcat, del temps (una sola sessió o diverses; per exemple) i dels recursos
disponibles. La preparació prèvia ha d’estar ben planificada i pensada ben
bé com si fos la planificació d’un viatge i el tècnic formador, l’emissor
guia del viatge. Lògicament la forma i estructura variarà si es tracta d’una
formació teòrica o bé tipus taller, per exemple.

Inicialment, cal tenir definit clarament el tema o contingut central de la
formació, destriant idees principals de les secundàries i pensant quina
informació essencial cal reunir per elaborar un discurs organitzat en un
context determinat. A continuació cal fer la recerca d’elements de suport i
fonament de les idees exposades: dades científiques i tècniques, exemples
reals, anècdotes versemblants, esdeveniments laborals... En definitiva, tot
allò que faciliti la comprensió del contingut posant èmfasi en interpel·lar
la part emocional del cervell dels oients. L’objectiu és commoure’ls,
sensibilitzar-los i/o formar-los en algun dels temes preventius. L’estructura
d’un discurs formatiu en cada sessió no difereix gaire d’altres productes
comunicatius: introducció, nus i desenllaç o conclusió.

• Una introducció o obertura inicial amb presentació del tema i
personal del tècnic en prevenció de riscos (tant si és de l’SPP com
si és de l’SPA). La presentació personal serà més o menys formal en
funció de les circumstàncies i el context laboral (primera sessió de
formació o tercera o última, tècnic de la pròpia empresa o extern...).
És recomanable cridar l’atenció sobre l’element central de la sessió
des del primer moment: amb una pregunta adreçada als participants,
una afirmació sorprenent, formulant un elogi raonat, compartint una
cita d’un personatge o autor conegut, mostrant un objecte, eina o
instrument de l’entorn laboral relacionat amb la seguretat i la salut
en el treball, narrant una anècdota breu i atractiva, realitzant un joc,
fent un comentari amb humor (si és sobre un mateix, millor!).

• Un nus on desenvolupar el tema amb tots els recursos multimèdia,
textuals, audiovisuals... que s’hagin preparat (vegeu la taula 3.1). Si
s’opta per una presentació digital de dispositives, la preparació del
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“La distància més curta
entre dues persones és el
somriure” (cita atribuïda a
Víctor Hugo).

disseny és bàsica perquè sigui una eina efectiva de recolzament del
discurs formatiu i no un element disruptiu o conflictiu.

• Un desenllaç o conclusió final o síntesi de la sessió formativa que
pugui incloure un moment memorable perquè els assistents recordin
bé el contingut central i perquè serveixi com a connexió per a la
propera sessió, en el cas de disposar de diverses sessions. Tot va
bé sempre que se segueixi l’estil comunicatiu emprat fins a aquell
moment.

9. Enfocar el discurs en els participants: quantes persones hi assistiran, si
venen per voluntat pròpia o no, què vull que recordin, què els aportarà la
presentació de PRL, de quina manera puc captar la seva atenció, quines
són les seves inquietuds laborals i preventives, com puc connectar amb
elles, quin nivell de coneixement tenen sobre el tema (són especialistes
d’aquell àmbit preventiu, tècnics...). Sovint no es coneixen personalment
i individualment cadascuna de les persones assistents però sí que podem
imaginar prèviament com seran. Com a tècnics d’un SPA, per exemple,
podríem saber quina empresa és, en quina àrea o departament treballen,
quins llocs de treball ocupen, fins i tot podríem tenir un històric de les
formacions que han rebut; entre d’altres informacions.

10. Fer participar les persones assistents cada 10-15 minuts per mantenir el
nivell d’atenció adequat i l’interès formulant alguna pregunta, mostrant-
los algun objecte sorprenent, narrant una breu anècdota curiosa real o
imaginada però versemblant. No podem perdre de vista la importància de
les emocions (cervell reptilià) en el procés comunicatiu i les aportacions de
la neurocomunicació per aconseguir la millora de l’habilitat i competència
comunicativa dels tècnics en PRL.

11. Agrair sempre l’atenció prestada al final de cada sessió formativa i, si escau,
obrir torn de preguntes i oferir les nostres dades de contacte per recollir
comentaris, aprofundir en el tema, resoldre dubtes, preparar material per a
la propera sessió (si n’hi ha més d’una)...

Adopta la postura VASE per
transmetre seguretat.

Una bona presentació digital ajuda a
reforçar el discurs formatiu.

"El teu llenguatge corporal modela la teva identitat" (Ted Talk d’Ammy Cuddy)

Amy Cuddy és una psicòloga social professora de l’escola de negocis de HARVARD
especialitzada en la conducta no verbal i com els judicis i les opinions ràpides que sorgeixen
durant les relacions comunicatives influeixen en la percepció dels altres, d’un mateix i en la
concepció del món.

Teniu la síntesi de la seva teoria a: tinyurl.com/zv5bdvtm (www.ted.com).

Taula 3.1. Consells de disseny de presentacions digitals

Sí que funciona... No funciona...

• Fons neutre per destacar el text i captar l’atenció. • Massa text, que el formador tendeix a llegir i els
assistents es distreuen i perden interès en escoltar.

• Usar il·lustracions de qualitat (ni desenfocades ni
pixelades) que reforcin el tema amb conceptes
visuals o metàfores.

• No abusar de llistes i nivells per no caure en un
excés d’informació.

• Si és necessari fer servir llistes, millor que vagin
apareixent conforme els elements són necessaris per
al discurs.

• No abusar de barreja de colors i tipografies per no
provocar dificultats de visió.

https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_may_shape_who_you_are?language=ca
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Oratòria

L’oratòria és l’art d’expressar-se,
de parlar en públic, de la

comunicació clara i objectiva. A
l’antiga Grècia l’oratòria era una

de les arts per excel·lència del
savi; les altres dues eren la
retòrica (art de persuasió i

eloqüència) i la dialèctica (art
del diàleg, la conversa i el debat).

Trobareu explicacions de
com elaborar un bon

Elevator pitch i un bon
Storytelling a la secció
“Annexos” del web del

mòdul.

Taula 3.1 (continuació)

Sí que funciona... No funciona...

• Una idea per a cada diapositiva per no atabalar ni
barrejar conceptes.

• No exagerar la transició de diapositives i elements
amb animacions que puguin dificultar la comprensió
clara de les idees.

• Millor tipografies sense gràcies; si cal destacar
algun terme sempre es pot canviar de color o de
mida.

• No sobrecarregar la diapositiva (ni la presentació en
conjunt) amb esquemes, gràfics, taules, diagrames.

• Usar sempre la mateixa gamma de colors en el
conjunt de diapositives.

• No ser incoherent en la tria de plantilla amb el tema,
ambdós han d’encaixar de forma harmònica.

Eines comunicatives destacades avui dia

Hi ha diversos instruments o eines comunicatives que faciliten l’elaboració de les
presentacions en públic i permeten portar a bon port el discurs i millorar l’oratòria
personal en qualsevol ocasió. Dues de les més destacades actualment, sobretot en
el camp de la formació, són: l’Elevator pitch i l’Storytelling.

L’Elevator pitch és un breu discurs de presentació que busca atrapar l’interès i
la curiositat de la persona o persones que t’escolten en molt poc temps. El seu
objectiu és donar una idea clara sobre tu i el servei que ofereixes en menys de
seixanta segons. El seu nom ve de l’anglès i fa referència a un discurs que ha de
convèncer algú en el temps que dura un viatge en ascensor (vegeu la figura 3.2).

Figura 3.2. Informació que s’ha de donar durant un ’Elevator
pitch’

Per la seva banda, s’anomena Storytelling l’art d’explicar una història de manera
que connecti amb les emocions i buscant generar l’empatia de l’audiència. És
una eina comunicativa de gran impacte que pot potenciar molt l’efecte d’una
presentació, ja que treballa el compromís, la connexió i la relació propera entre el
públic i la persona responsable de la presentació (vegeu la figura 3.3).
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Figura 3.3. ’Storytelling’ o l’art d’explicar històries

Ambdues són molt benvingudes en l’àmbit laboral i, sobretot, s’han descobert com
a grans aliades de la PRL perquè faciliten el creixement de la cultura preventiva
de tot el personal de l’organització. Totes dues permeten posar l’èmfasi en la
vessant emocional (des de la perspectiva de la neurocomunicació) que comporten
els temes de seguretat, salut i benestar dels treballadors i treballadores.

3.2.3 Avaluació del procés formatiu

Finalment, després de planificar i impartir la formació, arriba el moment d’avaluar-
la. Quan parlem d’avaluació, ens referim a una part del procés formatiu que
permet valorar els resultats de l’activitat formativa. La part més coneguda és
la de verificar en quina mesura s’han assolit els objectius de l’aprenentatge.

L’avaluació també permet conèixer les opinions dels participants sobre el procés
formatiu, materials, formador...; cosa que permetrà actuar i modificar, si cal, el
programa formatiu.

L’objectiu de l’avaluació és conèixer si els treballadors i treballadores han
assolit els objectius marcats.

Les proves d’avaluació també serveixen perquè cadascú pugui saber l’evolució del
seu grau d’assoliment dels objectius fixats.

En qualsevol avaluació, el que s’avalua és:

• El grau d’assoliment dels objectius d’aprenentatge.

• La capacitat didàctica del formador.

• El domini del tema del formador.

• La idoneïtat del programa.
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Tècniques d’avaluació
contínua

Per realitzar l’avaluació
formativa, el formador o

formadora necessita saber si els
participants comprenen i

participen realment en el procés.
Per això, cal preguntar-los cada
cert temps si tenen algun dubte,
sobre els punts més importants,

demanar-los que posin
exemples...

• La qualitat de les infraestructures.

• La utilitat de l’aprenentatge per al lloc de treball.

• La rendibilitat de la inversió en formació.

Fases del procés d’avaluació

El procés d’avaluació consta de les fases següents:

1. Identificació dels objectius de l’avaluació, mitjançant la descripció dels
objectius generals i específics.

2. Definició de l’estratègia d’avaluació, responent les preguntes:

• Quina informació és necessària per satisfer els objectius marcats?
• Qui és el responsable de cada activitat en el procés d’avaluació?
• On s’ha de realitzar la recollida de dades?
• Quan s’ha de fer l’avaluació?

3. Seleccionar les tècniques de mesura i tipus de prova que s’ha de realitzar.

4. Elaborar els instruments d’avaluació.

5. Aplicar l’avaluació.

6. Redactar l’informe d’avaluació, on es recullen els suggeriments dels alum-
nes i les possibles millores que es poden introduir.

Tipus d’avaluacions

L’avaluació ha de ser un procés continu al llarg de tot el procés formatiu. Podem
distingir els següents tipus d’avaluacions:

• Avaluació formativa o contínua. Al llarg de tot el curs, s’ha d’aplicar
l’avaluació formativa o contínua, que permet al formador realitzar canvis
sobre la marxa si es detecten deficiències en el procés formatiu. Aquest
tipus d’avaluació és interessant en cas de formacions de més d’una sessió.

• Avaluació sumativa o final. Al final del procés, es realitza l’avaluació
sumativa o final, que permet conèixer el resultat final del procés.

• Avaluació diferida o posposada en el temps. Un cop transcorregut un
ampli marge de temps (diverses setmanes, com a mínim) des del final de
la formació, permet comprovar el nivell d’aplicació i consolidació d’allò
après en el lloc de treball. És el més apropiat per veure l’impacte d’allò
après i que la formació ha estat útil aportant canvis significatius preventius
en la manera de treballar.

També és important fer una avaluació inicial o prèvia, que ens permetrà compro-
var el veritable abast del procés formatiu i adaptar-la o reajustar-la en funció del
que ja saben o coneixen els participants.
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Les proves objectives també
s’anomenen de tipus test.

Tècniques d’avaluació

Segons si els objectius prèviament definits són cognitius, procedimentals o
actitudinals, disposem de diferents tècniques d’avaluació.

Per a objectius cognitius o de l’àmbit dels coneixements, els instruments d’ava-
luació més utilitzats són:

• Examen. Aquesta prova pot ser oral o escrita.

• Proves objectives. Poden ser d’alternativa simple (veritat/fals) o d’elecció
múltiple.

Per a objectius actitudinals, els instruments més utilitzats són:

• Qüestionaris. Consten de preguntes que fan referència a opinions, intenci-
ons i comportament de la persona treballadora.

• Escales. Amb els mateixos continguts que els qüestionaris, però estableixen
graus de resposta.

Per a objectius procedimentals, els instruments d’avaluació més utilitzats són:

• Llista de comprovació o check-list. Consisteix en una relació d’operacions
que habitualment es responen puntejant cadascuna de les caselles.

• Escales de qualificació. Són similars a les llistes de comprovació, però
amb la diferència que cada categoria es pot valorar mitjançant una escala
graduada.

3.3 Inserció de les noves tecnologies en la formació de la persona
adulta

La introducció de les noves tecnologies en tots els àmbits de la vida fa que en la
formació de la persona adulta s’hagin de tenir en compte. El tècnic formador PRL
ha de tenir en compte que les noves tecnologies poden ser una eina d’aprenentatge
molt important, ja que poden motivar l’alumne adult.

Dins d’aquestes noves tecnologies, apareixen dos recursos formatius que hem de
tenir en compte:

• La utilització d’internet.

• Les plataformes virtuals.

Pel que fa a l’ús d’internet com a eina formativa, cal tenir en compte les següents
orientacions:
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Ludificació

És usar elements i la mecànica
del joc en contextos aliens per

orientar el comportament de les
persones a aconseguir

determinats objectius. Per
exemple, més vinculació dins un

grup per promoure un canvi
d’actituds o comportaments.

• L’ús d’Internet possibilita satisfer les necessitats d’informació tant en con-
tinguts, com en metodologies i recursos, cosa que permet afirmar que el
principal valor de la Xarxa per a la formació consisteix a ser un sistema de
difusió del coneixement i un espai de trobada i col·laboració.

• La informació es pot transmetre a gran velocitat i a grans distàncies, fet que
permet superar barreres geogràfiques, socials, econòmiques i culturals.

• Pot ajudar a reduir l’aïllament professional.

• Els recursos formatius poden actualitzar-se ràpidament.

• Possibilitarà la inserció en futurs llocs de treball.

Per altra banda, la proliferació de plataformes virtuals en la formació d’adults
ha suposat un augment dels cursos que utilitzen internet com a espai per a
l’aprenentatge en general i també pel que fa a la prevenció de riscos en particular.

L’ús de l’ordinador com a instrument per impartir continguts acadèmics es present
en tots els àmbits de l’ensenyament. Això és degut, per una banda, a la reducció de
preus de les màquines i, per l’altra, als canvis d’estratègia dels centres formatius
per adaptar-se a les necessitats dels adults en període de formació.

Una de les principals característiques de les plataformes virtuals és que permeten
la creació i gestió de cursos des de la pàgina web de les empreses formadores o bé
incorporar-les a la intranet de l’empresa que contracta la formació.

Arrel de la presència de les noves tecnologies en la formació de la persona adulta,
es van incorporant metodologies i recursos d’aprenentatge en la formació en
prevenció de riscos laborals que ja són presents en altres àmbits pedagògics, com
per exemple la ludificació.

3.3.1 La ludificació

La ludificació és l’ús de mecanismes del joc aplicat en entorns diferents al joc tra-
dicional per tal de potenciar la motivació i/o reforçar conductes apreses. Ludificar
en l’àmbit de la formació en prevenció de riscos (PRL) implica utilitzar tècniques
psicològiques per aconseguir que els participants de la formació experimentin
sensacions positives mentre aprenen conductes preventives adequades.

Alguns dels beneficis de la ludificació, en la formació i sensibilització en preven-
ció de riscos laborals, són:

• Augment de la motivació per l’interès real en comportaments segurs a la
feina.

• Propicia un entorn segur perquè redueix la por a equivocar-se o fer el ridícul
(“estem jugant”) mentre s’adquireix el coneixement sobre PRL i es posa en
pràctica.
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Zona de confort

Terme usat en psicologia per
designar un estat mental de la
persona on roman passiva davant
els fets experimentats al llarg de
la seva vida desenvolupant una
forma de viure rutinària sense
ensurts ni riscos, tot i que també
sense nous interessos ni
incentius.

• Possibilita un nou paradigma formatiu –no memorístic– en el qual les
persones treballadores prenen un paper actiu, s’involucren, prenen decisions
de forma autònoma durant l’aprenentatge.

• Crea un reforç positiu davant la temàtica de PRL (sovint considerada una
cosa “avorrida” i massa “legalista”.

En definitiva, el que és interessant és que obre un gran ventall de possibilitats
formatives que es poden aplicar en l’àmbit de la PRL fent que els treballadors
participants surtin de la seva zona de confort i se sentin part de l’activitat formativa
i del grup i alhora aprenguin comportaments segurs.

’Role-playing’ i ’Scape-room’

El role-playing, també anomenat teatralització o joc de rol, és un recurs didàctic que
consisteix a fer interpretar un paper determinat als participants d’una formació dins un
context creat per a l’ocasió proporcionant-los unes indicacions o guió inicial, però molt
flexible i obert per tal que en el decurs de l’activitat els participants vagin aportant respostes
a les situacions sorgides durant la sessió formativa teatralitzada. Aquest recurs estimula
la improvisació, creativitat, capacitat d’adaptació a nous entorns i situacions laborals,
resolució de conflictes, presa de decisions i esperit crític.

Una variant seria l’scape-room, on es combina la interpretació de papers amb la narrativa
d’una experiència lúdica a través de reptes (resolent problemes, enigmes, superant
proves...) que han d’anar realitzant els participants.

La ludificació es pot materialitzar en diverses formes, com dinàmiques de grup,
jocs de taula, teatralització o role playing, scape room; entre d’altres. Podem
ludificar amb recursos tradicionals com post-its de colors, retoladors i cartolines
o bé —i cada cop més— amb l’ús de les noves tecnologies: aplicacions de mòbil,
webs, jocs digitals...

La cohesió social i el clima laboral positiu es reforcen amb aquest tipus de
formacions ludificades que són ben populars avui dia, fins i tot com a activitat
d’oci o entreteniment personal fora de l’àmbit laboral.
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