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Què és? 

Fins fa poques setmanes la cultura de teletreball estava poc estesa al nostre país, 

però la crisi mundial del coronavirus ha canviat aquesta situació. El treball en 

remot s’ha convertit en l’alternativa que permet mantenir una part de l’activitat 
econòmica i, al mateix temps, complir amb les directrius dels governs i de les 

persones expertes per tal de disminuir el risc de contagis.  

 
Davant aquestes inesperades circumstàncies, és important que les organitzacions 

i les pròpies persones treballadores sàpiguen quins són els principals avantatges 

i inconvenients del teletreball i que, a més, coneguin les eines més útils per 

implementar-lo.  

 El teletreball o treball a distància és l’activitat professional que una 

persona realitza per una empresa des d’un indret allunyat de les oficines 

centrals o instal·lacions de l’organització. Així doncs, el teletreball permet 

a l’empleat/da treballar des del propi domicili, o qualsevol altre lloc, fent 

ús de mitjans informàtics i/o de telecomunicacions.  

 La situació de les empreses espanyoles respecte al teletreball és molt 

diversa. Algunes ni tan sols poden plantejar-se aquesta opció, degut a la 

naturalesa de la seva activitat. Altres no havien contemplat aquesta 
possibilitat fins que s’ha convertit en una mesura necessària per donar 

resposta a una pandèmia sense precedents. També hi ha empreses, però, 

que fa anys que aposten pel treball en remot, desenvolupant i posant en 
pràctica polítiques de flexibilitat. L’experiència d’aquestes últimes ens 

permet apuntar alguns dels beneficis del teletreball:  

 Major conciliació de la vida laboral i familiar: si s’ofereix la 
possibilitat de treballar en remot, l’empleat/da pot organitzar-se la 

jornada laboral de la manera que li resulti més efectiva.  

 Reducció de l’estrès i millora de la productivitat: tal com exposa 
la consultora Robert Walters, l’ús habitual del transport públic per 

arribar a l’oficina, la difícil conciliació de la vida laboral i la personal o 
els sorolls i distraccions pròpies del treball en una oficina, poden 

desencadenar situacions d’estrès en algunes persones. El teletreball 

resol aquesta problemàtica, augmentant el benestar i la motivació 
dels/de les empleats/des. D’aquesta manera, es pot arribar a millorar 

també la productivitat.  

 Millora de la imatge corporativa: oferir la possibilitat de treballar 
en remot és una manera de mostrar preocupació pel benestar de les 

persones empleades. A llarg termini, es pot traduir en una millora del 

seu nivell d’engagement i en una major atracció i retenció de talent.  

 Reducció de temps i de despeses: des del punt de vista de 

l’empleat/da, el teletreball permet estalviar el temps i els costos 
derivats dels desplaçaments entre l’oficina i el lloc de residència. A 

https://www.robertwalters.es/contratacion/hiring-advice/por-que-empresas-deberian-apoyar-teletrabajo.html
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més, des de la perspectiva de l’empresa, també permet reduir 
despeses generals (electricitat, dietes, etc.).  

 Facilita la inserció laboral per a persones amb mobilitat 

reduïda: la possibilitat de teletreballar permet a aquestes persones 
ocupar el seu lloc de treball sense haver de moure’s d’un espai 

adaptat a les seves necessitats, com pot ser el propi domicili.  

 Impacte positiu sobre el medi ambient: la implementació del 
teletreball redueix l’ús del transport (ja sigui públic o privat), de 

manera que es contribueix a la reducció dels nivells de contaminació.  

 Tot i els múltiples avantatges del teletreball, cal tenir en compte que la 

seva implementació pot topar amb algunes dificultats com la cultura de 

presencialisme existent en la major part d’organitzacions espanyoles i la 
necessitat que treballadores i treballadors disposin de tecnologies que els 

permetin desenvolupar la seva activitat. Un altre aspecte a tenir en compte 

és que el risc de patir atacs cibernètics augmenta quan es treballa en 
remot. Per tal d’evitar-los, les empreses han de realitzar una inversió que 

els permeti disposar dels sistemes de seguretat adequats.  

 

Eines 

Teletreballar pot ser més senzill si utilitzem eines que ens ajudin a organitzar el 
temps, que ens facilitin el treball conjunt i que ens permetin reunir-nos amb el 

nostre equip. A continuació, n’exposem algunes de les que considerem més útils: 

 Per gestionar el temps de treball:  

 Microsoft To Do: és una eina gratuïta que permet planificar el temps 

a través de l’elaboració de llistes, l’assignació de tasques i 
l’organització d’idees i projectes.  

 Google Calendar: es tracta d’un calendari virtual que es pot 
compartir i integrar amb Gmail, Drive, Sites i Hangouts. Amb aquesta 

eina es pot gestionar i planificar el temps de forma més senzilla.  

 Toggl: és una aplicació de seguiment del temps de treball que té com 
a objectiu garantir la productivitat. Aquesta eina et permet saber com 

inverteixes el teu temps i com el distribueixes entre els diferents 
projectes i/o clients.  

 Per treballar col·laborativament:  

 Google Drive: aquesta coneguda plataforma de Google permet 
treballar conjuntament i compartir documents en línia amb altres 

integrants de l’equip.  

https://todo.microsoft.com/tasks/es-es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar&hl=es
https://toggl.com/
https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/
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 Office 365: aquest paquet d’Office compta amb diverses eines al 
núvol que permeten crear i compartir documents des de qualsevol 

dispositiu. Tal com s’explica des de Microsoft, combina aplicacions 

com Excel i Outlook, amb serveis de gran utilitat al núvol com 

OneDrive i Microsoft Teams.  

 Slack: és una eina que permet xatejar i gestionar projectes 

compartits, facilitant l’intercanvi de tot tipus d’arxius. Compta amb 
una versió gratuïta, una versió estàndard i una premium.  

 Trello: és un software d’administració de projectes que permet 
organitzar tasques, adjuntar documents, crear llistes, establir dates 

d’entrega i compartir comentaris.  

 Mural: es tracta d’una pissarra digital que permet apuntar les idees 
que sorgeixen en un procés de brainstorming. Els membres de l’equip 

poden compartir la pissarra en temps real i afegir-hi comentaris, 

imatges i enllaços.  

 Per reunir-se:  

 Skype: es tracta d’una eina que permet realitzar trucades d’àudio i 
videotrucades. Compta amb una versió gratuïta que permet que es 

reuneixin fins a 50 persones, mentre que la versió de pagament té 
fixat el límit en els 250 usuaris. A més, ofereix la possibilitat 

d’enregistrar la trucada i compartir la pantalla amb les persones que 

participen en la conversa.  

 Hangouts: és una aplicació vinculada al compte de Gmail i que 
permet fer videotrucades amb un màxim de 10 participants.  

 Microsoft Teams: és una plataforma que forma part d’Office 365 i 
que en la seva versió gratuïta ofereix la possibilitat d’utilitzar el xat 

de forma il·limitada i de realitzar trucades i videotrucades (limitat a 
300 persones usuàries).  

 Messenger: aquesta eina vinculada a Facebook també permet 

realitzar trucades i videotrucades amb un màxim de 50 participants.  

 

La dada 

Segons l’Estudio de teletrabajo y dispositivos para la conexión, elaborat per Ipsos 

Digital i Celside Insurance, el 92% de treballadors/es enquestats/des valora 

positivament el teletreball.  

https://www.office.com/
https://slack.com/intl/es-es/
https://trello.com/es
https://www.mural.co/
https://www.skype.com/es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.talk&hl=es
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://es-la.facebook.com/messenger/
https://www.equiposytalento.com/noticias/2020/03/16/al-36-de-espanoles-le-han-planteado-el-teletrabajo-este-ano-y-un-92-lo-ve-con-buenos-ojos/
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 Tot i això, tal com evidencien les dades relacionades amb la freqüència 
del teletreball, la majoria de les persones optarien per combinar el treball 

a distància amb la presència a l’oficina:  

 El 42% de les persones enquestades considera que la millor opció 
seria connectar-se en remot entre un i dos dies cada setmana.  

 El 14% entén que seria suficient optar pel teletreball entre un i dos 
dies cada dues setmanes.  

 El 37% preferiria únicament anar a l’oficina de forma puntual.  

 A més, en el mateix estudi es fa referència al rendiment esperat per 

treballadors/es en cas d’optar pel treball en remot i el 86% considera que 

no es percebrien diferències o que fins i tot rendirien més. 

 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNT DE PARTIDA 

Per tal d’implementar el teletreball, el/la líder ha de saber quina és la situació actual 
de l’organització. Per aquest motiu, és imprescindible:  

 Realitzar un anàlisis dels recursos, de la cultura i de la capacitat d’adaptació 
de l’empresa. D’aquesta manera, es podrà detectar allò que cal millorar per 
aconseguir que la implementació del teletreball sigui efectiva.    

 Definir els objectius que es pretenen aconseguir amb la implementació del 
teletreball i comunicar-los.  

 Analitzar els diferents llocs de treball per valorar quines tasques es poden 
adaptar a la modalitat de treball a distància.  
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L'experiència 

 

Bynder és una empresa fundada l’any 2013 que es dedica a oferir solucions 

al núvol per a la gestió d’arxius digitals. Aquesta plataforma permet a les 
seves més de 500.000 persones usuàries crear, trobar i utilitzar fàcilment 

SEGUIMENT 

Finalment, cal valorar si el teletreball està tenint un impacte positiu a 
l’organització:  

 Analitzant si els objectius que s’han proposat inicialment s’estan complint.  

 

LIDERATGE D’EQUIPS EN REMOT 

L’èxit o fracàs de la implementació del teletreball depèn en bona part del lideratge. 
Des d’Aiwin, un servei al núvol de videojocs corporatius, fan les següents 
recomanacions per gestionar equips a distància:  

 Assumir els canvis que implica el teletreball i afrontar-los d’una manera 
positiva. És important que el/la líder parteixi d’un punt de vista nou per a la 
consecució dels projectes.  

 Tenir present el context socioeconòmic de l’organització i convertir 
qualsevol circumstància en una oportunitat.  

 Anticipar-se als canvis per donar-hi resposta d’una forma estratègica, evitant 
les decisions precipitades.  

 Motivar l’equip per afavorir que sorgeixin noves idees i propostes, 
especialment en escenaris complexos com el de la crisi provocada pel virus de 
la Covid-19.  

 Conèixer les eines que faciliten la comunicació i el treball a distància 
per tal de poder transmetre el seu funcionament a empleats/des.  

 Informar les persones treballadores per ajudar-les a prevenir els 
ciberatacs.   

https://www.equiposytalento.com/noticias/2020/03/23/cinco-consejos-para-teleliderar-equipos-y-empresas-en-tiempos-de-teletrabajo/
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contingut digital, possibilitant així la col·laboració dels equips a través del núvol. 
Es tracta d’una companyia global, on hi treballen més de 350 persones repartides 

en set oficines. 

Bynder apostava pel teletreball des de molt abans de la seva implementació 
massiva pel confinament. De fet, es considera una empresa capdavantera pel 

que fa a les polítiques de gestió de persones, ja que ofereix a les seves persones 

col·laboradores beneficis com les vacances pagades il·limitades, a més 
d’horaris flexibles. Una altra de les seves iniciatives és la Remote Week, que 

consisteix en tancar totes les seves oficines durant cinc dies hàbils i animar 

empleats i empleades a treballar des de casa seva o des de qualsevol altre indret.  

 Segons explica TalentCulture, Bynder va posar en marxa la setmana del 

treball a distància per tal d’assolir tres objectius: 

 Encoratjar treballadors i treballadores a utilitzar els beneficis que 
ofereix l’empresa en termes de flexibilitat, sense por a que des de la 

direcció se’ls jutgi per fer-ho.  

 Posar a prova la tecnologia de la pròpia organització. Tenint en 

compte que Bynder comercialitza un software per treballar al núvol, 

el teletreball els serveix per conèixer millor les seves pròpies eines i 

processos.  

 Obtenir més informació sobre com funciona la col·laboració dins de 

Bynder i explorar què es pot fer per convertir el treball en remot en 

una millor experiència.   

 Després de cada edició, l’empresa convida empleats/des a donar la seva 

opinió per tal de millorar. A continuació, s’exposen algunes de les 
qüestions que s’han anat observant al llarg dels anys:   

 Alguns/es treballadors/es necessiten un espai per reunir-se. 
Per aquest motiu, Bynder es va associar amb WeWork amb l’objectiu 

de facilitar que empleats/des disposessin d’un lloc de reunió.   

 Un aspecte clau és que la comunicació sigui efectiva. Per 
treballar en remot és important que els equips es comuniquin entre 

ells i que empleats/des estiguin fàcilment localitzables. A més, cal 

disposar de les eines adequades. Segons els/les treballadors/es de 
Bynder, les més útils són Zoom, Google Hangouts i Slack.   

 En general, els treballadors i les treballadores de Bynder valoren 
positivament la Remote Week. De fet, el 70% afirmen sentir-se feliços i 

relaxats treballant des de casa i gairebé el 40% consideren que se senten 

més productius i concentrats. Tot i això, el 60% d’empleats/des de Bynder 
continua sense optar per treballar en remot de forma habitual.  

 

 

https://talentculture.com/the-results-of-a-remote-work-experiment/
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Ernst & Young (EY) és una firma de serveis professionals amb seu a 

Londres i més de 700 oficines entre Amèrica, Àsia, Àfrica, Europa, Orient Mitjà i 

el Pacífic. Entre els serveis que ofereix s’hi inclou Auditoria, Finances, 

Comptabilitat, Assessoria legal, Assessorament en la gestió empresarial i 
Realització de càlculs i estudis actuarials. EY, que actualment té més de 230.000 

empleats/des, és considerada una de les quatre empreses més importants a 

nivell mundial en el sector de la consultoria i l’auditoria.  

 Aquesta companyia global destaca per la seva aposta per la flexibilitat 

laboral, un fet que els ha permès crear una cultura de treball àgil, atreure 
i retenir talent i satisfer les necessitats dels seus equips i dels clients. Però, 

quines són les mesures concretes que els han servit per fomentar 

el treball flexible? A continuació, en destaquem les més significatives:  

 Afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar a través de la creació 
d’un programa de lactància i de polítiques concretes vinculades als 

permisos de paternitat i maternitat.  

 Facilitar l’adaptació de l’horari laboral a les necessitats del/de la 

treballador/a.  

 Facilitar el teletreball proporcionant les tecnologies i eines 

necessàries per tal que aquest sigui productiu i còmode per a 
empleats/des.  

 Totes aquestes mesures que EY ha adoptat tradicionalment, els han 

permès reaccionar amb rapidesa a les complicacions sorgides arran de la 
crisi de la Covid-19.  

 La darrera setmana de febrer, la companyia va posar en marxa el 
seu protocol de prevenció per fer front al coronavirus, activant 

la fase 1. Aquest protocol no només restringia els viatges de 

treballadors/es a les zones que en aquell moment es veien més 
afectades per la Covid-19, com era el cas d’Itàlia. També 

contemplava que els/les professionals que s’havien desplaçat 

recentment a les regions afectades o que tenien familiars propers 
que ho havien fet, treballessin en remot durant 14 dies.  

 A principis de març de 2020, quan les autoritats sanitàries 

espanyoles encara no havien decretat el confinament, Ernst & Young 
es va veure obligada a passar a la fase 2 en les seves oficines de 

Madrid després de detectar un positiu en coronavirus. Això va 

suposar que 3.100 empleats/des passessin a treballar en remot, a 
més de suspendre tots el viatges que estaven previstos a la seu de 

la capital espanyola. Tal i com explica Federico Linares, president 

https://www.expansion.com/empresas/2020/03/05/5e611aab468aeb6d7d8b45c3.html
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d’EY a Espanya, l’objectiu d’aquestes mesures era garantir la 
seguretat i salut de la plantilla, sense deixar d’oferir els seus serveis 

amb la màxima qualitat possible.  

 Tot i la complexitat de la situació, la firma va poder optar pel treball 
en remot massiu d’una forma immediata perquè disposava dels 

mitjans i recursos tecnològics que li permetien fer-ho.  

Materials 

Bibliografia bàsica 

Díaz, Viviana Laura. Teletrabajo y neurotecnología. Una guia imprescindible para 
gestionar el trabajo 4.0. Buenos Aires: Ediciones Granica Argentina, 2018.  

De las Heras, Aranzazu. El teletrabajo en España: un anàlisis critico de normes y 
prácticas. Barcelona: Centro de Estudios Financieros (CEF), 2016. 

Blay, David. ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa? Madrid: Bubok 
Publishing, 2014. Accessible des d’AQUÍ.  

 

Materials en línia 

“Adaptar-se al teletreball en temps rècord”. MC MUTUAL, 01/04/2020.  

En el context actual, en el qual moltes empreses s’han vist obligades a instaurar 
el teletreball, MC MUTUAL ofereix una sèrie de recursos i consells bàsics per a 

empreses i treballadors.  

https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias-de-los-socios/14531-adaptar-se-
al-teletreball-en-temps-record  

 

Vídeo TED Talks: Why working from home is good for business | Matt 
Mullenweg | The Way We Work  
 

Matt Mullenweg, cofundador de la plataforma Wordpress i conseller delegat 
d’Automatattic, parla de la seva experiència amb el teletreball. En una xerrada 

TED comparteix els secrets per assegurar que totes les persones empleades se 

senten connectades, tant si treballen des de l’oficina com si ho fan des de casa.    

https://www.ted.com/talks/matt_mullenweg_why_working_from_home_is_goo

d_for_business 

 

https://www.linkedin.com/posts/davidblaytapia_libro-por-qu%C3%A9-no-nos-dejan-trabajar-desde-ugcPost-6642827209235054593-WkaI
https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias-de-los-socios/14531-adaptar-se-al-teletreball-en-temps-record
https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias-de-los-socios/14531-adaptar-se-al-teletreball-en-temps-record
https://www.ted.com/talks/matt_mullenweg_why_working_from_home_is_good_for_business
https://www.ted.com/talks/matt_mullenweg_why_working_from_home_is_good_for_business
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Mateos, Montse. “Estem preparats per treballar sense sortir de casa?”. 
Expansión, 13/03/2020. 

Article publicat a Expansión on es parla de la implementació massiva del 

teletreball, degut a la pandèmia del coronavirus. S’hi exposen les experiències 
d’algunes empreses i, a més, s’analitza el futur de la gestió de persones.  

https://www.expansion.com/expansion-empleo/desarrollo-de-
carrera/2020/03/13/5e6bb0d1468aeb89288b45cb.html 

 

Sánchez-Silva, Carmen. “La bretxa laboral que obre el teletreball”. El País, 
15/03/2020. 

L'expansió del coronavirus accelera la feina a distància a Espanya. Però, està 

preparat el país per al teletreball? El problema més gran per a l'auge de la feina 

en remot fins ara ha estat la cultura del presencialisme que impregna les 
companyies espanyoles. A més, només alguns oficis i les grans empreses s’ho 

poden permetre. 

https://elpais.com/economia/negocio/2020-03-14/la-brecha-laboral-que-abre-
el-teletrabajo.html 

 

Unitats de coneixement relacionades  

 Registre horari (2019): https://factorhuma.org/ca/unidades-de-

conocimiento-blog/14179-registre-horari  
 Desconnexió digital (2019): https://factorhuma.org/ca/unidades-de-

conocimiento-blog/14089-desconnexio-digital  

 

 

https://www.expansion.com/expansion-empleo/desarrollo-de-carrera/2020/03/13/5e6bb0d1468aeb89288b45cb.html
https://www.expansion.com/expansion-empleo/desarrollo-de-carrera/2020/03/13/5e6bb0d1468aeb89288b45cb.html
https://elpais.com/economia/negocio/2020-03-14/la-brecha-laboral-que-abre-el-teletrabajo.html
https://elpais.com/economia/negocio/2020-03-14/la-brecha-laboral-que-abre-el-teletrabajo.html
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/14179-registre-horari
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/14179-registre-horari
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/14089-desconnexio-digital
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/14089-desconnexio-digital

