
RESPONSABILITAT PSICOSOCIAL 
EN TEMPS DE CONFINAMENT

   RONAVIRUSCO

El present qüestionari té com a objectiu conèixer l'impacte de la situació de confinament i / o 
teletreball en les persones de la nostra organització. Com a resultat, es podran identificar 
oportunitats i incorporar mesures per millorar l'experiència de confinament i teletreball. 
Volem que totes les persones tingueu oportunitat de participar i de compartir idees i missat-
ges positius de suport entre els membres de l'organització.

El qüestionari està dividit en sis apartats. Quatre apartats són comuns per a tots els partici-
pants: variables sociolaborals; descripció de la situació de confinament; impacte físic, cognitiu, 
emocional i conductual; i un apartat al final del qüestionari on compartir missatges positius. 
Els altres dos apartats estan destinats a les persones que teletreballen, en relació a les condi-
cions ergonòmiques i operatives, així com psicosocials i de conciliació.

Es tracta d'una enquesta CONFIDENCIAL i ANÒNIMA. El seu emplenament ha de ser VOLUN-
TARI i els resultats només podran presentar-se i tractar-se de forma col·lectiva, mai de forma 
individualitzada. Et demanem que, si us plau, responguis de manera sincera, sense consulta 
prèvia, seguint de forma detallada les instruccions de cada pregunta.

Aquesta eina està dissenyada per Audit & Control Estrés i Intime per a ser usada per les àrees vinculades a la gestió de persones, 
prevenció de riscos psicosocials i responsabilitat, i dóna suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible 3, 5 i 8 de l'Agenda 
2030 de l'ONU.

Audit & Control Estrés i Intime comparteixen de manera lliure aquesta eina en els següents termes de Creative Commons:
Aquesta obra està llicenciada sota la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional. Para 
ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

MOLTES GRÀCIES PEL TEU COMPROMÍS

audit control estres



QÜESTIONARI R 3.0 TELETREBALL I CONFINAMENT

Assenyala l'opció que més s'ajusti a la teva situació actual:

Visc sol
Comparteixo pis amb altres persones (que no són la parella o la família)
Visc en parella o amb companyia, sense filles o fills (ni familiars a càrrec)
Visc en família amb un/a o més fills/es petits/es
Visc amb familiars a càrrec que necessiten cures (gent gran, etc.)
Visc amb familiars que no necessiten cures

Sexe

Dona Home 25 anys o menys 26 a 35 anys 36 a 50 anys Més de 50 anys

Edat

Sí No

En el cas de viure acompanyat/da, la teva parella algun altre membre resident de la unitat familiar 
treballa fora de casa durant la situació actual:

Si la teva parella o algun altre membre o resident de la unitat familiar, per la seva feina (sanitat, 
seguretat i protecció, transport, atenciócomercial, etc.) està exposat a situacions de risc de contagi, 
si us plau, valora el seu nivell d'exposició:

Sí No

Molt baix (1)               Baix (2)                Mig (3)                    Alt (4)                  Molt alt (5)                No aplica

A casa teva, convius amb alguna mascota (gossos, gats, etc.):

La situació d'emergència pot tenir un important impacte en els nostres comportaments, pensaments i en 
la nostra experiència afectiva iemocional; a més a més, afecta de manera directa en la gestió de la 
coresponsabilitat de gènere i la soledat. Contesta tenint en compte el període total de confinament. 
Per a les últimes 7 preguntes, en cas que no s'ajusti a la teva realitat, respon No aplica.

M'he sentit cansat/da, sense energia

He sentit més tensió muscular del que és habitual

He tingut problemes per relaxar-me

He sentit mal de cap o migranyes

He sentit que s'accelera el meu ritme cardíac 

M'he sentit angoixat/da o amb ansietat

M'he sentit baix/a de moral, desanimat/da, trist/a 

He estat irritable 

He tingut problemes per poder concentrar-me (en una tasca, activitat...) 

No podia parar de donar-li voltes als problemes que tenia al cap

He incrementat el consum de cafè i/o alcohol i/o tabac diari 

He tingut problemes per agafar el son o m'ha afectat la seva qualitat 

He descuidat els hàbits d'higiene i cura personal

He abandonat les obligacions domèstiques i/o familiars 

Mantinc el contacte amb les persones que són importants per a mi (i que no es troben 
confinades amb mi)

Visc la meva situació de solitud com una mala experiència

Visc sol i trobo a faltar poder tenir contacte presencial amb familiars, amistats... 

Visc sol i no disposo d'una xarxa social per buscar el suport emocional o instrumental necessari 

Pel que fa a les càrregues familiars i/o de la llar, hi ha equilibri home/dona 

He sentit necessitat d'aïllar-me de les persones 

He tingut problemes amb la meva parella

He tingut problemes amb algun membre de la família que no és la meva parella

SEMPRE (1)  MOLTES VEGADES (2)  DE TANT EN TANT (3)  POQUES VEGADES (4)  MAI (5)  NO APLICA 



Què consideres que podria millorar l'experiència de teletreball?

En el cas que, a més a més d'estar confinat, portis a terme teletreball, si us plau, respon a les següents preguntes.

En quina mesura les següents condicions, eines, etc., són adequades per treballar des de casa o funcionen 
adequadament:

Espai propi i diferenciat dins de la casa per treballar

Equip informàtic (ordinador, pantalla...)

Eines i aplicacions informàtiques (comunicació / videoconferència, processador de text, etc.) 

Accés a la informació per exercir la feina 

Connexió a la xarxa de qualitat 

Mobiliari (taula i cadires)

Il·luminació, soroll, temperatura... 

Nivell d'aïllament davant interrupcions i/o distraccions

Poc adequades
Funcionen malament (2)

Gens adequades 
No funcionen (1)

Funcionen més 
omenys bé (3)

Adequades 
Funcionen bé (4)

Molt adequades  (5)
Funcionen perfectament

No 
aplica

En el cas que com a conseqüència de l'actual situació les teves tasques s'hagin vist reduïdes, creus que 
podries (indica totes les que creguis convenients):

No aplica, la meva càrrega de treball s'ha mantingut o augmentat
Millorar la meva formació en procediments, tasques, etc. de la meva funció i/o àrea
Millorar la meva formació en aplicacions i eines informàtica que utilitzo habitualment en el meu lloc de treball
Elaborar/revisar/millorar procediments, manuals, documents, aplicacions, etc. que utilitzo habitualment en el meu lloc 
de treball
Identificar oportunitats i elaborar propostes de millora de la meva funció i/o àrea

Si n'hi ha altres, indica quines i com:



Moltes gràcies per respondre l'enquesta. Creiem que pot ser molt positiu que compartim idees i trucs per 
portar millor aquesta situació de confinament, així com missatges que ens ajudin a mantenir l'ànim, la il·lusió 
i el sentiment de l'equip que formem l'organització. Et convidem que comparteixis tot el que creguis que pot 
ajudar a la resta de companys i companyes.

Valora el teu grau d'acord amb les següents afirmacions, relatives al teletreball i la teva organització:

Des de que teletreballo crec que sóc una persona MÉS productiva

Ara tinc MENYS càrrega de treball

Les meves tasques NO es demoren

SEMPRE puc acabar les meves tasques i NO s'acumulen

Puc organitzar el meu temps de treball

Puc fer pauses i descansos sempre que vull/necessito

Disposo del temps necessari per atendre les exigències familiars i/o de la llar

Tinc prou temps per a mi i les meves aficions

El/la meu/va comandament està accessible i m'ofereix ajuda (coordinació, supervisió)

Puc contactar i compartir la informació de treball que necessito amb els/les meus/ves companys/es

L'organització es preocupa que les meves condicions de treball siguin el més adequades donades 
les circumstàncies

Rebo la informació necessària per realitzar el meu treball

L'organització envia informació suficient i adequada sobre l'impacte que està tenint la situació 
d'emergència 

L'organització m'ha facilitat recomanacions i consells adequats per a teletreballar

Disposo de les competències/habilitats necessàries per a utilitzar les eines, tecnologia, programes, etc. 
que necessito

Sé gestionar el meu temps correctament (organitzar i prioritzar tasques, ...)

Tinc clar què és el que he de fer 

El teletreball és una oportunitat per aprendre coses noves

La meva feina pot contribuir al fet que l'organització superi millor aquesta emergència

En desacord (2) Totalment en
desacord (1) Nivell mig (3) D'acord (4) Totalment 

d'acord (5)
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