
 

          SALUT    LABORAL  NÚM. 13 NOVEMBRE 2012

Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT de Catalunya. Rbla. Raval 29-35, 3r. 08001. BCN. 
   Tel:93 295 61 00 Fax:93 295 61 06 A/E: premsa@feteugt.net Web: www.ugteducacio.cat

Actuació davant l’assetjament laboral
FETE-UGT posa a disposició de la comunitat escolar un protocol 
d’actuació davant l’assetjament laboral

FETE-UGT denuncia l’augment de les malalties psicosocials en el col·lectiu docent com a con-
seqüència de l’actual conjuntura econòmica i social marcada per la política del Govern i per la crisi, 
que es tradueix en augment de les desigualtats, atur, retallades, precarietat, més acomiadaments 
fàcils i canvis en les condicions de treball.

Tot això, unit a les menors inversions en prevenció per part de les empreses i les administracions, 
constitueix un excel·lent brou de cultiu per al desenvolupament dels riscos psicosocials,  com 
l’assetjament laboral o mobbing, en els centres escolars.

L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) es refereix l’assetjament psicològic 
o mobbing com Una situació en què una persona o grup de persones exerceix una violència 
psicològica extrema de forma sistemàtica i recurrent (com a mitjana una vegada per setma-
na), durant un període prolongat de temps (almenys, durant sis mesos) sobre una altra per-
sona o persones en el lloc de treball amb la finalitat de destruir les xarxes de comunicació 
de la víctima, destruir la seva reputació, pertorbar l’exercici de la feina de casa i aconseguir 
que finalment aquesta persona acabi abandonant el lloc de treball.

Protocol d’actuació davant l’assetjament laboral

FETE-UGT aborda aquesta realitat a través de la guia Eines de gestió l’estrès en centres es-
colars i la seva aplicació telemàtica a la pàgina web www.prl-sectoreducativo.es, on presenta a la 
comunitat escolar un protocol d’actuació elaborat per UGT i validat per l’INSHT.

Es tracta d’un sistema que possibilita que cada centre docent pugui solucionar de forma autònoma 
la violència laboral, sense haver de recórrer a la tutela judicial si no es vol, promovent un clima 
favorable que reverteixi en la millora de la salut i la seguretat dels treballadors i de la pròpia orga-
nització. 

Atenent a l’evolució que tenen les situacions de violència, el procediment consta de quatre mo-
ments bàsics explicats i desenvolupats tant a la guia com a la pàgina web:

 ► Moment 1. Prevenció proactiva.

 ► Moment 2. Prevenció primerenca de situacions de risc de violència.

 ► Moment 3. 0rganització i gestió de les situacions de violència.

 ► Moment 4. Respostes de solució des de l’organització.
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Per tal de facilitar seva implantació en el centre docent, s’incorporen en els annexos els documents 
necessaris per aplicar el procediment, perquè la seva utilització sigui el més pràctica i senzilla pos-
sible. Entre els annexos s’inclouen:

 ► Qüestionari de revisió de la situació de l’activitat preventiva.

 ► Qüestionari de clima de violència laboral de baixa intensitat.

 ► Declaració de principis de la organització (proposta orientativa).

 ►Qüestionari de revisió de les situacions preventives dels riscos de violència laboral.

 ► Formulari de comunicació de factors organitzacionals relacionats amb la violència laboral.

 ► Escala breu d’assetjament laboral.

 ► Model de presentació de denúncia interna.

FETE-UGT considera imprescindible la presa de consciència d’aquesta realitat cada vegada més 
present en els centres escolars i defensa una prevenció basada en estratègies organitzacionals 
(sistemes de comunicació clarament definits i eficaços, estil de comandament predominantment 
democràtic i consulta i participació dels treballadors, entre d’altres).

Els programes d’intervenció dirigits per la part empresarial s’hauran de centrar en els següents objectius:

 ► Promocionar directrius per a la reestructuració de l’organització.

 ► Establir procediments adequats de treball.

 ► Canviar les dinàmiques de treball.

 ► Dissenyar i/o redissenyar tasques.

 ► Plantejar les relacions socials i potenciar el concepte de grup humà.

 ► Millorar i tenir cura del clima laboral i les relacions interpersonals.

 ► Desenvolupar plans de formació i reunions formatives.

Totes aquestes mesures van dirigides a les quatre causes potencialment més importants de 
l’assetjament psicològic laboral:

 ► Deficiències en el disseny del treball.

 ► Deficiències en el lideratge.

 ► La posició social de les víctimes.

 ► Els baixos estàndards morals de l’organització.

Els representants dels treballadors, per la seva banda, han d’estar vigilants en l’aplicació de les 
mesures preventives i comprovar que s’adopten i compleixen adequadament els objectius fixats.

FETE-UGT insta la comunitat educativa a la consulta de la guia Eines 
de gestió de l’estrès en centres escolars i la seva aplicació telemàtica a 
la pàgina web www.prl-sectoreducativo.és com a eina de consulta, 
informació i participació en la realitat psicosocial del col·lectiu do-
cent. També posa a disposició dels interessats, entre d’altres orien-
tacions, un protocol específic i eminentment pràctic per abordar un 
dels riscos psicosocials més emergents i amb més repercussions 
en l’individu i en les organitzacions, com és el assetjament laboral o 
mobbing.


