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UU NN II TTAA TT   DD EE   CCOO NN EE II XX EEMM EENN TT   

TTeeccnnooeessttrrèèss    
“Al llarg del segle XX, es viurà una saturació comunicativa i de 

sensacions –predicció de 1917”  

Georg Simmel 
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Què és? 

 El tecnoestrès és un estat fisio-psicològic no saludable relacionat amb 

l'ús de les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) o la 
percepció d'amenaça en el seu ús futur. Aquest estat es produeix quan es 

registra un desajust entre les demandes que planteja l'ús de les TIC i els 
recursos de què disposem per gestionar-les. 

  El tecnoestrès és una manifestació recent de la simptomatologia clàssica 

de l'estrès laboral, definit per l’OMS, com una reacció de l'individu davant 
les exigències d'un entorn laboral que no s'ajusta o que depassa la seva 
capacitat d'enfrontar la situació. Aquesta reacció normalment pren la forma 
d'estats d'angoixa i depressius, tensions musculars (cervicals, esquena) i 
insomni. 

 No hi ha dubte que les noves tecnologies han agilitzat molts processos i 

ens han permès un nivell de transmissió i processament de dades 
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impensable fa unes dècades, però l’ús que se'n faci pot generar riscos per 
a la nostra salut. 

 L’estrès laboral és un dels problemes de salut més freqüents relacionats 

amb la feina i és el principal causant de baixes amb els costos associats que 
aquest fet suposa. El tecnoestrès pot venir imposat per demandes 
externes o ser auto-infligit per una addicció digital. Ja han sorgit 
residències i clíniques que ofereixen estades de desintoxicació digital.  

 Els principals factors generadors de tecnoestrès al món laboral són: 

 Sobreabundància paralitzant d'informació: sota el neologisme 

infoxicació les persones expertes apunten a la sobrecàrrega 
informativa com un dels principals factors que contribueixen a la 

dificultat de discriminar les variables significatives i prendre 
decisions racionals de manera informada. 

 Always ON: els dispositius mòbils han creat la percepció que les 

persones han d'estar sempre connectades i disponibles 
pràcticament les 24 hores del dia. Un/a cap que parteixi d'aquesta 
premissa pot generar uns importants nivells de tecnoestrès entre 
els seus treballadors i les seves treballadores i difuminar les línies 
de demarcació entre la vida personal i la laboral. 

 Complexitat: les noves tecnologies es caracteritzen per la seva 

complexitat i l'obsolescència cada cop més accelerada dels 
sistemes. Això pot produir la sensació d'estar "perseguint ombres"; 
quan arribem a dominar una tecnologia ja és substituïda per una 

altra. 

 Ho sabré fer?: el tecnoestrès sovint pren la forma d'angoixa 

davant uns canvis tecnològics propers. La principal causa és una 
formació inadequada davant l'adopció d'una nova tecnologia o el 
canvi en el funcionament de tecnologies conegudes. S'alimenta del 
temor a ser substituïts per persones més capacitades o provinents 
de generacions de nadius digitals. 

 Síndrome de les finestres obertes: les noves tecnologies 

permeten fer diverses coses alhora (multitasca), però les 
interrupcions que suposen les transicions entre una i altra aplicació 
o les notificacions dels missatges afecten negativament la 

concentració. 

Eines  

En l'àmbit organitzatiu, cal adoptar mesures per introduir de manera 

gradual les noves tecnologies i preveure recursos addicionals específics 
d'acompanyament a les persones treballadores. 
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 Formació de comandaments i treballadors/es: introduir una formació 

adequada perquè les persones reforcin les seves habilitats i competències en 
l'ús de les TIC. Juntament amb els aspectes tècnics, la formació ha de 
millorar la seva capacitat per organitzar les tasques i gestionar el temps. En 
el cas de comandaments, cal incidir en l'impacte que les seves demandes 
digitals poden tenir sobre les persones treballadores. 

 Desconnexions digitals: és una tendència que comença a aplicar-se a 

gran organitzacions (veure ‘L’experiència’), però que encara no ha fet el salt 
a reglaments i a legislacions. A banda de l'establiment de franges horàries 
vedades a la comunicació digital, algunes organitzacions com Google o Intel 
han establert migdiades digitals: períodes curts de desconnexió durant la 
jornada laboral que realitzen una funció anàloga als estiraments en els 
treballs repetitius. 

 Propiciar trobades presencials entre les persones treballadores: cal 

contacte interpersonal per evitar la deshumanització que suposa contactar 
sempre amb l'intermediari de la tecnologia. Per exemple, esmorzars de 
treball, reunions en indrets no habituals, estímul d'esports col·lectius, etc. 

 Dia de descompressió tecnològica: suggerit pels teòrics Weil i Rosen, 
és la fixació d'un dia setmanal dedicat a fer coses "a l'antiga": passejar, anar 

en bicicleta, llegir un llibre (en paper, no digital), etc. També a nivell 
individual, cal ser proactius i fixar els límits de la nostra disponibilitat en 
espai i temps tant en l'àmbit laboral com en el personal. 

 Qüestionaris d'avaluació del tecnoestrès: si la nostra organització 

s'ajusta a un perfil susceptible de generar tecnoestrès, haurem de ser 
proactius en la seva avaluació i en la detecció dels primers símptomes. En 
aquest sentit, s'han proposat diversos qüestionaris d'avaluació: CET 
(Cuestionario de Experiencias relacionadas con el Trabajo), RED.es o el més 
específic RED_TIC dissenyat per a treballadors/es que utilitzen les TICs de 
manera diària i contínua. A banda dels qüestionaris, podem integrar la 

detecció del tecnoestrès en les enquestes de clima, processos d'avaluació i 
prevenció de riscos. La col·laboració amb els serveis mèdics també pot 
contribuir a una detecció precoç. 

La dada 

Segons l’estudi a escala europea Randstad Workmonitor, el 40% de les 

persones treballadores d'Espanya afirmen que estan sobrecarregades 
d'informació a la feina. És un registre superior a la mitjana europea. Un 64% 
dels/les treballadors/es a Espanya assegura que rep trucades telefòniques o 

correus electrònics fora del seu horari laboral. És la xifra més alta d'Europa 
després de Grècia (66%). Holandesos i belgues són els professionals que millor 
separen les esferes professional i privada.  
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Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÈGIES INDIVIDUALS 

 

 Retirada: és l'estratègia menys adaptativa, però 
com hem vist, les retirades o descansos parcials 

poden ser útils. 

 Planificació: desenvolupar la nostra capacitat de 
priorització i organització de tasques i situacions 

comunicatives. 

 Cerca de suport tècnic: recolzar-se en 
companys/es i altres professionals per tal d'anar 
augmentant els nostres recursos davant les 

demandes de les TIC. 

 Reestructuració cognitiva: vèncer les reticències 
sobre les TICs deixant de veure-les com un enemic 

i passant a considerar-les una eina. 

ESTRATÈGIES ORGANITZACIONALS 

 Incrementar els recursos formatius i tècnics de 

suport. 

 Polítiques d'informació que prioritzin els sistemes 
pull davant els push. En un sistema push el/la 
receptor/a rep alertes i missatges de manera 

continuada. En canvi, en un sistema pull, 
l'usuari/ària decideix quan interactuar amb la 

tecnologia i accedir als missatges.  

 Elaboració d'auditories d'informació i comunicació 
que revisin les pràctiques presents i detectin focus 
de tecnoestrès.  

 Publicació de guies de bones pràctiques en àmbits 
comunicatius. Per exemple, una guia de redacció 
de correus electrònics que fomenti la redacció àgil, 

la condensació de la informació i ofereixi consells 
sobre com evitar l'efecte ping-pong (cadena 

interminable de missatges sense tancament). 
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L’experiència 

 

 El sindicat alemany del sector metal·lúrgic IG Metall, amb més de dos 

milions d'afiliats i d’afiliades, és el sindicat més gran d'Alemanya i el sindicat 
industrial més important d'Europa. 

 L’any 2012 plantejà al fabricant d'automòbils Volkswagen la implantació 

d'una desconnexió diària en la recepció de correus electrònics als telèfons 
professionals. Volkswagen acceptà aquesta iniciativa i establí que els 
servidors de l'organització no enviarien cap correu electrònic entre les 18:15 
de la tarda i les 7:00 del matí següent. La mesura beneficià a 5.000 
treballadors i treballadores de l'organització. 

 De resultes de l'impacte mediàtic de la iniciativa, l'organització de 

telecomunicacions Deutsche Telekom també es va adherir a la idea; la 
pròpia Angela Merkel la va lloar amb entusiasme i va anunciar que el seu 

govern treballaria una reglamentació que prohibirà trucar o enviar missatges 
a treballadors/es fora d'horari excepte en casos d'emergències. 

 BMW, organització competidora amb Volkswagen, es pronuncià contrària 

a les regles rígides degut a que poden afectar el règim de treball flexible de 
més de 30.000 treballadors/es que tenen autorització per treballar des de 
fora de les seus de l'organització en horaris especials.  

 A França, un acord sectorial va reconèixer el dret a desconnectar-se 

entre les 6 de la tarda i les 9 del matí a les persones executives 
d'organitzacions digitals que treballen sense horaris fixos. Només és una 
declaració de principis, però es calcula que afecta a més d'un milió de 
comandaments intermedis que solen endur-se la feina a casa. 

 Sindicats europeus com CFE-CGC i IG Metall demanen legislar el temps 
de treball digital per evitar situacions de sobre-explotació o, fins i tot, 

d'auto-explotació.   

 

 

 La tecnologia, a banda de generar estrès, també pot ajudar-nos a 

prevenir-lo. Un dels exemples és el cas dels wearables: dispositius portàtils 



 

Uni ta t de Cone ix ement  –  Te cnoes très 

O c tub r e 2 01 5 

factorhuma.org  -6- 

Fundació Factor Humà 

en forma de braçalets que permeten mesurar paràmetres relacionats amb la 
salut, com ara la qualitat del son, la freqüència cardíaca o la quantitat de 
passes que donem al llarg del dia.  

 La monitorització i posterior correlació d'aquestes mètriques amb les 

dades de salut i d'acompliment laboral planteja dilemes ètics sobre l'àmbit 
de la privacitat, però sens dubte poden arribar a contribuir a una detecció 
precoç dels símptomes d'estrès i de fatiga. Un altre avantatge és que poden 

estimular l'adopció d'hàbits saludables per part de les persones 
treballadores degut a que permeten obtenir una sèrie temporal de dades 
que pot representar de manera molt gràfica l'impacte dels canvis en els 
estils de vida. 

 British Petroleum facilita els dispositius de fitbit als seus treballadors i a 

les seves treballadores i ofereix recompenses a qui acompleixi una sèrie 
d'objectius d'activitat física. Els models més avançats de fitbit permeten, per 
exemple, detectar el nombre d'escales pujades en un dia, fet que els 
converteix en un bon complement per a campanyes sobre l'ús de les escales 
a la feina. 

 La monitorització també permet incidir en la seguretat laboral tot 
millorant els nivells d'atenció i detectant de manera preventiva 

desplaçaments per zones que poden suposar un risc. 

 La utilització d'aquests dispositius tanmateix planteja ombres legals 

sobre la necessitat d'un consentiment explícit de les persones treballadores 
en relació a la recollida de dades personals. Segons una enquesta de PwC, 
només el 40% acceptarien dur un dispositiu d'aquest tipus. 

Materials 
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Powers, William. Hamlet's BlackBerry: Building a Good Life in the Digital Age. 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

“Trobada Grup Salut laboral i benestar: Noves tecnologies, benestar o estrès?”. 
Fundació Factor Humà, 08/07/2015. 

Depenent de com es gestionin, les noves tecnologies poden contribuir al 
benestar i al compromís de les persones o, al contrari, poden provocar el 

conegut com tecnoestrès. Ho vam abordar de la mà de José Francisco Martínez-
Losa, expert en gestió del comportament preventiu i gestió de l’estrès laboral, i 
vam conèixer l’experiència de Danone amb Vanesa Berrido, HR Business 
Partner i Project Manager del programa “Energize” d'aquesta multinacional. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

1742  

 

Tecnoestrès: Concepte, mesura i intervenció psicosocial 

Guia de bones pràctiques de l'INSHT que conceptualitza el tecnoestrès com a 

risc psicosocial i ofereix estratègies d'intervenció primària ja des del propi 
disseny del lloc de treball. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/

Ficheros/701a750/ntp_730.pdf 

 

Ortoll, Eva. “Entre el soroll i el silenci digital”. Fundació Factor Humà, 

27/05/2015. 

Article d'Eva Ortoll, professora i investigadora d'Estudis de Ciències de la 

Informació i de la Comunicació (UOC), sobre la saturació informacional que té 
lloc quan una persona disposa de més informació que el seu temps disponible o 
la seva capacitat cognitiva per processar-la. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

1685 

 

Navarro, Neus. “’Deteching’, el negoci de la desconnexió digital”. VIAempresa, 

10/04/2015.  

Des d’hotels que impulsen estades relaxants fins a programes de tractament 

psicològic, exemples de nous negocis que creixen arran el tecnoestrès al què la 
societat està sotmesa. 

http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2015/04/-deteching-el-negoci-de-la-

desconnexio-digital-11947.php 

 

 “Too much information”, The Economist, 30/06/2011.  

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11742
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11742
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_730.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_730.pdf
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11685
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11685
http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2015/04/-deteching-el-negoci-de-la-desconnexio-digital-11947.php
http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2015/04/-deteching-el-negoci-de-la-desconnexio-digital-11947.php
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Article sobre la cacofonia digital que provoca l'excés d'informació.  

http://www.economist.com/node/18895468 

http://www.economist.com/node/18895468

