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03Introducció

Introducció

Durant aquests dies en què la majoria de nosaltres hem hagut de canviar els 
nostres hàbits de treball habituals, es posa de manifest la necessitat d’adoptar 
unes mesures preventives que ens ajudin a pal·liar les conseqüències.

En un entorn en el qual encara són poques les empreses del nostre país amb 
infraestructures preparades per efectuar teletreball, a hores d’ara es posa en relleu 
la diferència entre el teletreball pròpiament dit i el fet de treballar des de casa en 
unes circumstàncies sobrevingudes alhora que poc afavoridores.

A egarsat hem volgut elaborar el present manual per ajudar els treballadors i 
empresaris a adoptar aquelles mesures i recomanacions necessàries per treballar 
des de casa d’una manera saludable.
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Treball des de casa 

enfront el teletreball
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Treball des de casa enfront 
el teletreball

El concepte que coneixem com teletreball, pot definir-se com una forma flexible d’organització de la feina, que consisteix 
en l’exercici de l’activitat professional sense la presència física de treballador en l’empresa durant una part important del seu 
horari laboral. Engloba una àmplia gamma d’activitats i pot realitzar-se a temps parcial o complet. Així mateix, requereix d’una 
sèrie de requisits, com la seva regulació a través d’un annex al contracte laboral, un espai habilitat per treballar i un entorn de 
gestió empresarial amb uns mitjans informàtics i de comunicació òptims, entre d’altres.

No obstant això, actualment, ens trobem en una situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, que ha estat definit 
aquestes últimes setmanes per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com pandèmia internacional. En conseqüència, 
l’accelerat avanç de la propagació ha suposat una immediata necessitat d’adoptar mesures extraordinàries per part de les 
autoritats de salut pública.

Una de les mesures més esteses entre la població per fer front al COVID-19, ha estat la de sol·licitar a les empreses que 
facilitin als treballadors mecanismes alternatius, com és la feina des de casa (sempre que les circumstàncies ho permetin). Per 
aquest motiu, l’excepcionalitat de les circumstàncies sobrevingudes que ens toca viure, ha fet que aquestes es vegin forçades 
a implantar de manera urgent una modalitat de treball a distància que permeti continuar amb l’activitat empresarial de la 
millor manera possible.

És probable que davant aquests nous escenaris, la feina des de casa es torni un entorn desconegut amb el qual no s’està 
familiaritzat i que això comporti la necessitat de crear una planificació i organització en diversos àmbits, com pot ser la nova 
adaptació del lloc de treball o canviar de forma inesperada hàbits als que s’estava acostumat. Una nova organització de treball 
que amb unes pràctiques recomanacions i recursos, afavoriran el desenvolupament i l’adaptació per part dels treballadors a 
aquesta forma de treballar, com a conseqüència de les mesures adoptades arran de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per 
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
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Recomanacions per 

organitzar la jornada 

laboral
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 • Establir un espai a casa destinat a la zona de treball per ajudar a diferenciar-
la de la zona de descans i de la resta d’estades de la llar.

 • Procurar mantenir una òptima distribució del temps de dedicació a la vida 
professional i a la vida personal per aconseguir l’equilibri entre totes dues.

 • Continuar amb la rutina d’horaris habituals fins a la declaració de l’estat 
d’alarma (dutxa, esmorzar, etc.), fins i tot en el vestir. És important 
diferenciar temps i costums de treball dels d’oci (per exemple no treballar 
en pijama).

 • Avisar les persones que conviuen amb el treballador que s’està treballant.

 • Planificar la jornada laboral. Marcar-se objectius diaris o setmanals, evitant 
fer altres accions (cuinar, posar rentadores, etc.).

 • Destacar les tasques més importants i donar-les prioritat.

 • Si és possible, alternar tasques, evitant així la monotonia (gestió de correus, 
assistència telefònica, videoconferències, etc.).

 • No menjar davant de la pantalla de l’ordinador. Fer-ho durant els descansos 
habituals, com es faria en el lloc de treball.

Recomanacions per organitzar la jornada laboral

Recomanacions per organitzar 
la jornada laboral
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Recomanacions per 

poder seguir treballant 

de manera eficaç amb 

els companys de treball
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Recomanacions per poder seguir treballant de 
manera eficaç amb els companys de treball

 • El contacte amb els companys de treball és un factor 
clau. Es recomana establir-ho de forma habitual 
(mitjançant correu, videoconferència, mòbil o 
qualsevol altre mitjà...) amb l’objectiu d’anar tots 
d’acord a les metes fixades, així com mantenir-se 
informat de totes les novetats que puguin sorgir.

 • Cal que els missatges siguin clars, concisos i entenedors, 
especialment per part dels comandaments intermedis 
i directors, amb l’objectiu de que la informació arribi 
a la resta dels equips.

 • Abans de mantenir una reunió mitjançant 
videoconferència, cal assegurar que es té tot el 
material que es pugui requerir. També, és recomanable 
realitzar proves de connexió prèvies a les reunions 
virtuals per si hi hagués algun problema, i així poder 
solucionar-ho a través del departament informàtic.
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¿ Com millorar el benestar psicològic?

 Hàbits quotidians saludables

 Contacte amb familiars i amistats

 Cura i educació dels fills

 Cura de la gent gran

 Reduir l’ansietat i l’estrès

Recomanacions i 

recursos pràctics fora 

de la jornada laboral
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¿Com millorar el benestar psicològic? 

HÀBITS QUOTIDIANS SALUDABLES

 • El descans és un factor important a tenir en compte: mantenir un horari 
regular a l’hora d’aixecar-se i anar a dormir, anar amb compte amb els 
menjars abundants abans d’anar al llit, i evitar prendre substàncies excitants 
com poden ser la cafeïna o la teïna.

 • Mantenir una dieta equilibrada: no saltar-se els àpats del dia (esmorzar, mig 
matí, dinar, berenar i sopar), menjar de forma saludable i equilibrada (làctics, 
cereals, fruita, peix, carn, etc.), i beure abundant aigua.

 • Evitar el sedentarisme. Realitzar activitat física com a mínim un cop al dia.

 • Evitar hàbits dolents com poden ser fumar o beure alcohol.

 • Organitzar setmanalment les tasques relacionades amb la família (deures 
dels fills, cura de la gent gran...) i les tasques de la llar, mitjançant un llistat o 
calendari. Per exemple, es poden dividir responsabilitats entre els integrants 
de la família. També, es pot realitzar un llistat d’activitats lúdiques que puguin 
venir de gust per desconnectar (llegir, dibuixar, cuinar, etc.). 

CONTACTE AMB FAMILIARS I AMISTATS

 • És preferible buscar mitjans per mantenir el contacte amb els éssers estimats, 
evitant l’aïllament i la falta de comunicació, a través de la tecnologia (telèfon, 
ordinador, tablet, etc.).

 • Establir contacte amb familiars i amistats, ajuda a distingir el temps de treball 
de l’oci encara que s’estigui a casa.

CURA I EDUCACIÓ DELS FILLS

 • Establir rutines quotidianes fixes durant el dia, com ara: les hores dels àpats, 
rentar-se les dents, dutxar-se, fer els deures, entre d’altres.

 • Diferenciar els espais i temps dedicats a cada activitat.

 • No descuidar la higiene diària.

 • Intentar realitzar canvis de rutina els caps de setmana, per mantenir la 
diferència amb les activitats setmanals, realitzant activitats familiars 
conjuntes. Pot ser un bon moment per potenciar nous hàbits.

 • Realitzar activitat física mitjançant balls, salts, gimnàstica, etc. 

Recomanacions i recursos pràctics 
fora de la jornada laboral
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Recomanacions i recursos pràctics 
fora de la jornada laboral

CURA DE LA GENT GRAN

 • És important evitar que abandonin el domicili. Per 
a això, es recomana que les compres bàsiques com 
poden ser el menjar, medicaments o necessitats 
domèstiques, les realitzi un familiar o algun veí.

 • Mantenir les mesures higièniques bàsiques de neteja 
personal i de la llar.

 • Tenir una alimentació equilibrada i adequada, així 
com no descuidar la presa de medicació diària en cas 
que n’hi hagi.

 • En la mesura del possible, es recomana mantenir una 
mínima activitat física per no perdre mobilitat, com 
ara caminar pel passadís, buscar algun exercici per a 
gent gran...

 • Realitzar activitats lúdiques amb els nostres majors 
que siguin del seu gust.

REDUIR L’ANSIETAT I L’ESTRÈS

 • És important estar informat de les notícies i la seva 
evolució en els casos d’emergència, tot i això s’ha de 
tenir un temps de desconnexió (tant de les notícies 
informatives com de les xarxes socials), ja que un 
excés d’informació pot arribar a ser perjudicial per a la 
nostra salut i benestar mental.

 • De la mateixa manera, s’han d’evitar les “fake news”, i 
només llegir o escoltar les fonts oficials d’informació.

 • En la mesura del possible, dedicar temps i espai a un 
mateix per realitzar activitats que puguin relaxar-nos 
o que ens vinguin de gust (ioga, meditació o fins i tot 
escoltar música relaxant, amb l’objectiu de minimitzar 
l’estrès del cos i la ment).

 • És important centrar l’atenció en activitats que 
alliberin el cervell de pensaments negatius.

S’inclou un cartell informatiu sobre 
els Riscos Psicosocials en relació a 
la “Cura del benestar psicològic”:

https://www.egarsat.es/ca/publicaciones/cura-del-benestar-psicologic/
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Ús de pantalles de visualització de dades (PVD)

 Pantalla i teclat

 Taula i cadira

Què fer en cas de fer servir un ordinador portàtil?

Ja es faci servir ordinador de sobretaula o ordinador portàtil

 Il·luminació

 Altres dispositius (Tablet, mòbil, etc.)

Estiraments i exercicis

 Exercicis erectors de l’esquena

 Exercicis per a la relaxació visual

 Exercicis per a les cervicals

 Exercicis per les cames

Recomanacions i 

recursos pràctics sobre 

hàbits posturals
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Treballar des de casa de forma inesperada i precipitada a causa d’una situació d’emergència, pot suposar que no disposem 
d’un espai habilitat per a això.

A continuació, es proposen una sèrie de recomanacions d’ergonomia per adequar el màxim possible el lloc de treball a la 
llar.

Ús de pantalles de visualització de dades (PVD)

Recomanacions i recursos pràctics 
sobre hàbits posturals

Recomanacions i recursos pràctics sobre hàbits posturals

PANTALLA I TECLAT

 • Ajustar la mida dels caràcters de manera que siguin 
fàcilment llegibles.

 • Ajustar correctament la lluminositat i el contrast de 
la pantalla.

 • Utilitzar una polaritat adequada (per exemple 
caràcters negres sobre fons blanc). Evitar polaritats 
extremes (per exemple caràcters vermells sobre fons 
blau).

 • Situar la pantalla a un mínim de 40 centímetres.

 • Ajustar l’alçada de la pantalla a l’àmbit de treball. El 
punt més alt de la pantalla ha d’estar a l’alçada dels 
ulls.

 • Col·locar el teclat i la pantalla en línia. 

TAULA I CADIRA

 • És preferible utilitzar una taula amb una superfície 
mat, pel fet que les taules amb superfícies brillants 
poden generar reflexos molestos.

 • Utilitzar cadires amb respatller, preferiblement que 
es pugui ajustar l’alçada del seient i la posició del 
respatller. Si és possible, de cinc potes amb rodes.

 • Procurar disposar d’un espai mínim de 10 centímetres 
a la taula davant de el teclat per donar suport als 
avantbraços.

 • Procurar mantenir un angle aproximat de 90º - 100º 
en braços i cames.

 • Procurar disposar d’espai lliure per moure les cames.

 • Procurar mantenir tots els objectes necessaris per al 
treball a distàncies d’abast.
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Què fer en cas d’utilitzar ordinador portàtil?

 • La manera més correcta de treballar amb un ordinador portàtil és tenir una pantalla, un teclat i un ratolí independent.

 • És recomanable utilitzar un suport per elevar la pantalla de l’ordinador fins a l’alçada dels ulls.

 • Intentar mantenir el cap en una posició neutra.

 • Recolzar l’esquena al respatller.

 • En la mesura del possible col·locar un coixí o similar a la zona de les lumbars.

 • És important recolzar els peus adequadament sobre un reposapeus. Si no n’hi ha cap, es pot fer servir per exemple una 
capsa de sabates, un llibre, etc.

Ja es faci servir ordinador de sobretaula o ordinador portàtil

Recomanacions i recursos pràctics 
sobre hàbits posturals

IL·LUMINACIÓ

 • Evitar reflexos molestos a la pantalla o a la superfície 
de treball.

 • Evitar situar fonts de llum en l’angle de la visió. És 
preferible rebre la il·luminació de forma lateral.

 • Evitar forts contrastos d’il·luminació entre l’entorn de 
treball i altres zones o entre la pantalla i l’entorn. 

ALTRES DISPOSITIUS (TABLET, MÒBIL, ETC.)

 • Aplicar les mateixes recomanacions de mida de 
caràcters que es fan sevir a l’ordinador de treball.

 • Quan sigui possible, utilitzar suports per subjectar el 
dispositiu, tenint en compte el criteri de posició de 
la pantalla. Una posició inadequada pot provocar la 
inclinació de coll i esquena.

 • Alternar l’ús de les mans i els dits. Evitar fer servir 
sempre la mateixa mà per subjectar el dispositiu o els 
mateixos dits per teclejar.

 • Fer servir el “mans lliures” o auriculars quan sigui 
possible.

 • Mantenir postures adequades a l’hora de consultar els 
dispositius.

 • Aplicar les mateixes recomanacions d’il·luminació que 
per a l’ordinador de treball, especialment pel que fa a 
evitar grans contrastos lumínics.
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Recomanacions i recursos pràctics 
sobre hàbits posturals

Es recomana fer pauses freqüents (mínim de 5 minuts cada 2 hores) i 
aprofitar per fer estiraments i/o exercicis visuals.

EXERCICIS ERECTORS DE L’ESQUENA

Creuar les cames i estirar fortament les mans per sobre 
del cap.

Realitzar l’estirament cap a un costat i després cap a l’altre.

Estiraments i exercicis

S’acompanya aquesta informació amb un cartell de 
“Treball amb noves tecnologies”, on s’obté informació 
sobre com afecten els dispositius en l’àmbit de riscos 
psicosocials, problemes físics i fatiga visual.

https://www.egarsat.es/ca/publicaciones/prevencio-en-el-treball-amb-noves-tecnologies/
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Recomanacions i recursos pràctics 
sobre hàbits posturals

EXERCICIS PER A LA RELAXACIÓ VISUAL

Realitzar exercicis de relaxació de forma periòdica.

Tapar els ulls amb els palmells de les mans, i sense prémer 
ni tocar les parpelles, mantenir els ulls oberts.

Romandre així durant 20-30 segons sense veure cap llum.

Descobrir els ulls, parpellejar fortament i enfocar la vista a 
un punt distant.

EXERCICIS PER LES CERVICALS

Entrellaçar les mans i col·locar-les per darrere del clatell.

A continuació, pressionar el cap contra les mans, sense que 
cedeixin, durant 5 segons.

Repetir aquest mateix exercici, però aixecant el cap cap 
amunt (com si es mirés al cel) i després cap avall (mirant 
a terra), aturant-se també al centre, abans de realitzar el 
moviment d’un costat a un altre.

Girar lentament el cap, de dreta a esquerra aturant-se en 
el centre, abans de girar a un costat i un altre. Aturar-se a 
la fi del moviment mantenint el màxim estirament durant 
6-8 segons. Tornar a la posició inicial lentament i repetir 4 
cops aquest exercici. 

Inclinar el cap a poc a poc d’esquerra a dreta.
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Recomanacions i recursos pràctics 
sobre hàbits posturals

EXERCICIS PER LES CAMES

Seure en una cadira, amb les cames en angle de 90º o estirades totalment.

Pujar i baixar les puntes dels peus amb energia. S’ha de començar l’exercici amb 
lentitud i augmentar gradualment la velocitat.

Posteriorment i amb les cames en la mateixa postura, dibuixar petits cercles 
amb el turmell, primer amb una cama i després amb l’altra.

Empènyer un genoll amb la mà de manera que facin força ambdues, alternar.

Separar i ajuntar els genolls.
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Cartell “Trastorns 
musculoesquelètics I”

Cartell “Trastorns 
musculoesquelètics II”

Recomanacions i recursos pràctics sobre hàbits posturals

Recomanacions i recursos pràctics 
sobre hàbits posturals

Dempeus, davant d’una cadira, recolzar les dues mans sobre el respatller.

Col·locar sobre la cadira la cama esquerra flexionada. Estendre la cama dreta al 
màxim cap enrere.

El peu tocant a terra, sense aixecar-lo. Mantenir aquesta postura 4-8 segons, 
relaxar poc a poc.

Repetir sobre l’altra cama.

Per últim, s’adjunten recursos pràctics per complementar tota la informació anteriorment esmentada:

Cartell “Treball amb pantalles de 
visualització de dades”

https://www.egarsat.es/ca/publicaciones/prevencio-a-la-feina-amb-pantalles-de-visualitzacio-de-dades/
https://www.egarsat.es/ca/publicaciones/prevencio-dels-trastorns-musculoesqueletics-ii/
https://www.egarsat.es/ca/publicaciones/prevencio-dels-trastorns-musculoesqueletics-i/
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Recomanacions i recursos pràctics 
sobre hàbits posturals

Codi de Bones Pràctiques 
“Pantalles de visualització de 
dades”

Codi de Bones Pràctiques “Com 
evitar les lesions d’esquena amb 
una bona higiene postural”

Codi de Bones Pràctiques 
“Trastorns musculoesquelètics”

https://www.egarsat.es/ca/publicaciones/pantalles-de-visualitzacio-de-dades/
https://www.egarsat.es/ca/publicaciones/com-evitar-les-lesions-desquena-amb-una-bona-higiene-postural/
https://www.egarsat.es/ca/publicaciones/trastorns-musculoesqueletics-tme/
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Recomanacions i recursos pràctics 
sobre hàbits posturals

Vídeo de bones pràctiques de “Pantalles de visualització 
de dades”

https://www.youtube.com/watch?v=p-B-p3oH1uc
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Recomanacions i 

recursos pràctics sobre 

Higiene
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La modalitat de teletreball no comporta cap exposició a contaminants generats per l’activitat laboral, però tenint en 
compte l’alerta sanitària provocada per un agent biològic (el virus SARS-CoV-2), s’inclouen recomanacions i recursos a 
aplicar al domicili per minimitzar la seva extensió:

 • Rentar-se les mans amb freqüència amb aigua i sabó.

 • Esternudar o tossir en un mocador d’un sol ús.

 • Desinfectar les superfícies amb freqüència. Utilitza una solució a l’1% (1 part de lleixiu per 99 d’aigua). Utilitzar 
guants, i rentar-se les mans al finalitzar.

 • En cas de convivència amb una persona contagiada amb Covid-19, aplicar les mesures preventives recomanades per 
les autoritats sanitàries.

Recomanacions i recursos pràctics sobre Higiene

Recomanacions i recursos pràctics 
sobre Higiene

S’adjunta cartell informatiu sobre 
la “Higiene de mans”:

https://www.egarsat.es/ca/publicaciones/higiene-de-mans/


Mútua Col·laboradora amb la 
Seguretat Social Núm. 276

https://twitter.com/EgarsatMutua
https://www.linkedin.com/company/egarsatmutua
https://www.youtube.com/channel/UCPc6PmkDLVzZs4Lp_pe29FQ

	Trabajo desde casa frente al teletrabajo
	Recomendaciones para organizar la jornada laboral
	Recomendaciones para poder seguir trabajando de manera eficaz con los compañeros de trabajo
	Recomendaciones y recursos prácticos fuera de la jornada laboral
	Recomendaciones y recursos prácticos sobre hábitos posturales
	Recomendaciones y recursos prácticos sobre Higiene

	Cartell-Binestar_psicologico: 
	Cartell-nuevas_tecnologias: 
	Cartell-Transtornos_musculo-I: 
	Cartell-Trabajo_pantallas: 
	Cartell-Trabajo_pantallas 2: 
	Doc-Pantallas: 
	Doc-Espalda: 
	Doc-Transtornos_musculo: 
	video_pantallas: 
	Cartell-Higiene_manos: 
	Button 6: 
	Button 5: 
	Button 7: 


