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0. Informe executiu 
 

 El Qüestionari sobre l’experiència de teletreball a l’Administració de la Generalitat. COVID-19 té 

com a objectiu conèixer la percepció dels empleats de l’Administració de la Generalitat que, a 

causa de l’actual situació de confinament, han hagut d’adoptar el teletreball com a modalitat 

de prestació de serveis. 

 La recollida de dades sobre la valoració de l’experiència de teletreball en aquest període, tot i 

les condicions extraordinàries en què s’ha dut a terme, ha de permetre detectar-ne elements 

susceptibles de millora a través de la informació, comunicació, formació, etc. 

 El qüestionari s’ha elaborat amb l’eina Forms de l’Office 365 i s’ha difós a través dels mitjans de 

comunicació interna i externa. La resposta ha estat anònima. 

 S’han recollit 4.650 respostes al qüestionari sobre un univers conegut respecte al conjunt dels 

treballadors del col·lectiu d’administració i serveis dels departaments i organismes de 

l’Administració de la Generalitat (exclòs el personal del sector públic) de 16.883 treballadors. 

Aquest univers és únicament orientatiu, atès que el qüestionari era obert i no anava adreçat 

exclusivament al col·lectiu diana. 

 El perfil de treballador que es dibuixa a partir de les respostes és majoritàriament dona, de 40 a 

59 anys, i del grup A1 o equivalent. 

 La percepció global de l’experiència de teletreball es descriu com a Molt satisfactòria pel 32% 

de les persones que no ocupen llocs de comandament, i pràcticament el mateix percentatge (un 

31%) per les que ocupen llocs de comandament. 

 Únicament el 4% de les persones que han respost el qüestionari afirmen que la percepció global 

de l’experiència actual de teletreball és Gens satisfactòria. 

 En l’àmbit de la comunicació, un 80% afirma que, un o diversos cops al dia, ha mantingut 

interacció amb els companys durant aquest període. El nivell d’interacció amb el/la cap ha estat 

lleugerament inferior. 

 El mitjà més utilitzat per comunicar-se i intercanviar informació ha estat el correu electrònic. 

El 77% afirma que l’utilitza molt sovint o sempre. L’ús del xat també comença a ser un mitjà 

habitual per relacionar-se, més del 60% l’utilitza habitualment en la relació amb els companys. 

 Pel que fa al seguiment de tasques, abans de l’experiència de teletreball un 62% dels treballadors 

no utilitzava sistemes o eines de planificació/supervisió de la feina de la unitat. 

 En la gestió del seguiment de les tasques el sistema més utilitzat són les instruccions verbals 

o escrites. L’ús del Planner o d’una eina equivalent de gestió és residual. 

 Les reunions de coordinació es duen a terme majoritàriament de manera setmanal. Cal 

ressaltar que un 26% afirma que es produeixen ocasionalment o mai. 
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 Quant als ítems vinculats a l’eficàcia de la feina, més del 80% dels treballadors consideren que 

tant el seu propi rendiment i qualitat de la feina com el rendiment i qualitat de la feina de l’equip 

s’han mantingut igual o bé han augmentat. 

 El 52% dels treballadors s’organitzen la jornada de manera continuada, amb les pauses 

necessàries per a accions puntuals de desconnexió. Aquesta preferència es manté pràcticament 

igual en dones i en homes. 

 Del conjunt de treballadors que s’organitzen la jornada per trams per compaginar-la amb altres 

obligacions, el 55% conviuen amb persones dependents que requereixen atenció o cura 

freqüent.  

 Sobre els aspectes de prevenció de riscos i clima laboral, un 51% de les persones consideren que 

el seu entorn de treball està preparat pel teletreball. Un 32% considera que hi hauria de fer 

petits canvis, però assumibles. 

 El 90% considera que la implicació de les persones s’ha mantingut o bé ha augmentat i, al 

contrari, es refereix una disminució dels conflictes en un 60% de les respostes. 

 S’evidencia un marge important de millora respecte de l’exercici d’algunes de les 

recomanacions vinculades a la prevenció de riscos. El gaudi del dret a la desconnexió 

digital rep la valoració més baixa, amb una mitjana de 2,3 sobre 4.  

 En el marc de la tecnologia, es demana als enquestats l’autovaloració dels coneixements de les 

eines i recursos TIC i gairebé la meitat (47%) es qualifiquen com a usuaris avançats o experts. 

Únicament el 3% s’autopercep com a usuari amb dificultats. L’autopercepció millora a mesura 

que disminueix la franja d’edat. 

 Pel que fa a la disponibilitat de dispositius, un 67% ha disposat d’un dispositiu corporatiu, del 

qual el 51% també ha disposat de VPN. 

 Pràcticament el 100% de les persones que disposen d’un dispositiu corporatiu i VPN han pogut 

fer les tasques habituals, gairebé el 90% valora que ho han pogut fer sense problemes. 

 Les eines de comunicació síncrona Xat i Teams són les preferides pels usuaris quan han 

necessitat algun tipus de suport en TIC i en dispositius o eines tecnològiques davant d’opcions 

més consolidades com el SAU. 

 En l’àmbit de la formació, 878 persones afirmen que han accedit als continguts del curs per al 

teletreball que estan disponibles en obert a l’Aula Virtual de l’EAPC. D’aquestes persones, 202 

ocupen llocs de comandament. La valoració mitjana que reben aquests continguts és de 3,1 

sobre 4. 

 El qüestionari conté un apartat específic dedicat al rol de comandament com a peça clau en una 

modalitat de treball basada en la responsabilitat de les persones que teletreballen i en un lideratge 

fonamentat en la confiança i la rendició de comptes. 
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 Els comandaments valoren els paràmetres relacionats amb l’acompliment de la feina del seu 

equip amb un notable alt. 

 El 75% dels comandaments utilitzen o tenen previst utilitzar en breu un sistema de seguiment 

de la feina de la unitat. Abans d’aquesta experiència, el percentatge era només del 46%. 

 La incidència del teletreball sobre la manera en què s’exerceix la funció de comandament 

sembla que ha estat escassa. El 70% manifesta que no ha canviat gaire, atès que la unitat ja 

funcionava amb objectius i tasques, i únicament ha calgut fer petits canvis. 

 Els canvis que ha calgut introduir estan vinculats majoritàriament a temes de comunicació, d’una 

banda, i a aspectes de planificació, fixació d’objectius i eines de seguiment, de l’altra. També 

apareix en menor mesura la necessitat de més acompanyament i/o suport a l’equip de treball. 

 El darrer bloc del qüestionari es dedica a explorar la percepció sobre la viabilitat futura del 

teletreball. El 84% de les persones que responen el qüestionari consideren que en el futur el 

teletreball és viable, en el cas de les persones que ocupen llocs de comandament el percentatge 

és també alt (81%). Abans d’aquesta experiència, el percentatge de comandaments partidaris del 

teletreball era del 73%. 

 El percentatge de dones que afirma voler continuar teletreballant és una mica inferior (77%)  

que el percentatge dels homes que opten també per continuar teletreballant (81%). 

 La preferència pel que fa al nombre de jornades setmanals per fer en la modalitat de teletreball 

és de 3 dies, combinada amb el treball presencial. 
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1. Introducció 
 

 

La incorporació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis es va impulsar a l’Administració 

de la Generalitat l’any 2008, fins al maig de 2010, a partir de l’experiència de dos plans pilots als quals 

es va poder acollir el personal dels departaments de la Generalitat i dels seus organismes autònoms 

administratius.  

L’avaluació d’aquests plans pilots, feta a partir de l’anàlisi d’una avaluació continuada i d’una avaluació 

final basada en la metodologia 360º van permetre concloure uns resultats força positius. La satisfacció 

de totes les persones participants va ser alta i van valorar l’experiència amb una qualificació mitjana 

de notable.  

Les experiències anteriors, especialment l’avaluació que se’n va fer, han estat una de les bases de 

l’Acord de Govern aprovat en què es formalitza el teletreball com a modalitat de prestació de serveis 

per al personal que es trasllada al Districte Administratiu. També s’ha elaborat la normativa per 

estendre l’àmbit d’aplicació a tot el personal d’administració i tècnic de l’Administració de la Generalitat, 

actualment en tramitació. 

Derivada de la situació epidemiològica causada per la COVID-19 i d’acord amb la Instrucció 3/2020, 

s’ha estès la prestació de serveis en la modalitat de teletreball al personal que ha de garantir el 

manteniment dels serveis bàsics o estratègics, així com a la resta de personal en funció de les tasques 

que ha de dur a terme i dels mitjans disponibles. La figura 1 mostra el nombre de persones que han 

teletreballat a temps total durant aquests mesos. 

Figura 1. Personal del col·lectiu d’administració i serveis que ha teletreballat, per setmanes 

 

Font: Dades aportades per les direccions de serveis dels departaments. 
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2. Qüestionari 
 
El Qüestionari sobre l’experiència de teletreball a l’Administració de la Generalitat. COVID-19 ha estat 

elaborat per l’Àrea per a la Promoció de la Cultura de la Innovació, adscrita a la Direcció General 

d’Administració Digital, amb l’objectiu de disposar de dades sobre la percepció dels empleats de 

l’Administració de la Generalitat que, a causa de l’actual situació de confinament, han hagut d’adoptar 

el teletreball com a modalitat de prestació de serveis.  

Aquesta situació ha suposat una immersió per la via de fet en una modalitat de teletreball a temps total 

i en condicions no ideals. Per això hem considerat important conèixer la valoració de l’experiència de 

teletreball en aquest període, a fi de detectar-ne elements susceptibles de millora a través de la 

informació, comunicació, formació, etc. 

Les dades que es recullen també seran un element important a tenir en compte en la regulació del 

teletreball quan aquesta modalitat pugui desenvolupar-se en les condicions de la nova normalitat.  

El qüestionari inclou dues tipologies de preguntes: 

 
Per a la confecció del qüestionari s’ha utilitzat l’aplicació Forms de l’Office 365. La participació ha estat 

voluntària i la resposta anònima. La difusió del qüestionari s’ha fet a través de les direccions de serveis 

dels departaments, les intranets corporatives i altres canals com ara butlletins, per exemple, en el cas 

de les entitats del sector públic.  

El període de recollida de respostes ha estat entre el 9 d’abril i el 4 de maig de 2020. 

 

 
 

 

 
 
 
 

S’han rebut 4.650 respostes al qüestionari.  

Sexe

Grup de classificació 
professional

Departament/Entitat

Experiències anteriors 
de teletreball

Percepció global de 
l’experiència de
teletreball

Relacionades 
amb dades 
personals Comunicació 

Seguiment eficaç de la feina

Clima laboral i riscos laborals

Tecnologia

Formació en teletreball

Rol de comandament

Visió del futur del teletreball

Relacionades amb  
el 

desenvolupament 
de la feina
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3. Dades generals 
 

3.1 Distribució per sexe  
 
Més del 70% de les persones que han respost el qüestionari són dones. Es tracta d’una distribució 
similar a la del col·lectiu d’administració i serveis, en què les dones representen el 72% del personal. 
 
Figura 2. Nombre de persones que han respost el qüestionari per sexe 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Distribució per departament 
 
El nombre de respostes rebudes més elevat ha estat del personal que treballa al Departament 

d’Educació, amb 834 respostes. Si comparem, però, el percentatge de respostes rebudes en relació 

amb el nombre de treballadors que estan prestant serveis en la modalitat de teletreball a cada 

departament (figura 4), el percentatge més alt de respostes correspon al personal del Departament de 

la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, amb un 86%, seguit del personal del Departament de 

Polítiques Digitals i Administració Pública, amb un 69%. 

 
Figura 3. Nombre de persones que han respost el qüestionari per departament/entitat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Qüestionari sobre l’experiència de teletreball a l’Administració de la Generalitat. COVID-19  9 

 

 

Figura 4. Personal que teletreballa per departaments a 8 de maig de 2020 

 
Font: Dades aportades per les direccions de serveis dels departaments. 

 

 

3.3 Distribució per grup d’edat  
 
La franja d’edat de 40 a 59 anys engloba el 74% de les persones que han respost el qüestionari. 
 

Figura 5. Nombre de persones que han respost el qüestionari per grup d’edat 
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3.4 Distribució per grup de classificació professional  
 

Gairebé el 50% de les respostes corresponen a persones que ocupen un lloc del grup A1 o equivalent.  

Si comparem aquesta dada amb la distribució per grup professional de les persones que estan prestant 

serveis en la modalitat de teletreball, d’acord amb les dades recollides pel sistema de control horari 

(figura 7), veiem que la distribució és bastant similar.  

 

Figura 6. Nombre de persones que han respost el qüestionari per grup de classificació professional 
 

  
 
Figura 7. Personal que teletreballa per grup de classificació professional  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font de les dades: Registre general de personal de la Generalitat de Catalunya. Personal teletreballador entre el 16 de març i el 19 

d’abril (d’acord amb el sistema de control horari d’ATRI a 20 d’abril).  
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4. Percepció del teletreball 
 

La percepció global de l’experiència actual de teletreball ha estat valorada com a bastant satisfactòria 
en el 47% dels casos. 

La percepció global com a molt satisfactòria és descrita pel 32% de les persones que no ocupen 
llocs de comandament, i pràcticament el mateix percentatge (31%) per les que ocupen llocs de 
comandament. 
 

Figura 8. Percepció global de l’experiència actual de teletreball 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pel que fa als motius de la valoració, l’anàlisi de les respostes aportades pel conjunt de treballadors 

que han optat per la valoració Gens satisfactòria apunta bàsicament a quatre elements que es 

detallen tot seguit per ordre de freqüència: 

1. Manca d’eines i/o dificultat d’accés a funcionalitats o aplicacions o manca de dispositius. 

2. Dificultats per conciliar-lo amb la cura de persones que es tenen a càrrec.  

3. Excés de connexió, sensació d’estar permanentment connectats.  

4. Manca d’adequació de l’espai per teletreballar. 

 

 

Únicament el 4% de les persones que han respost el qüestionari 
afirmen que la percepció global de l’experiència actual de 

teletreball és Gens satisfactòria. 
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En la distribució segons sexe, els percentatges corresponents a les valoracions Bastant satisfactòria 

i Gens satisfactòria es mantenen pràcticament iguals. D’altra banda, s’observa un petit augment en 

el percentatge de dones que trien la resposta Poc satisfactòria. 

 
Figura 9. Percepció de l’experiència actual de teletreball per sexes 
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5. Comunicació 

La comunicació és un factor clau en qualsevol organització, però especialment si les interaccions es 

produeixen de forma no presencial. Una cultura forta que dona suport a la col·laboració facilita el treball 

a distància. Tenir cura a l’hora d’actualitzar la informació sobre l’estat de les tasques que ens han 

encarregat, procurar complir de manera sistemàtica els compromisos que hem adoptat i actuar 

amb diligència i proactivitat a l’hora d’informar sobre l’estat en què es troba la nostra feina, són factors 

que redueixen la incertesa deguda a la manca de presencialitat immediata i constant. 

La figura 10 mostra la freqüència d’interaccions, per motius de feina, que es donen amb diferents 

interlocutors. Gairebé un 80% de les persones que han respost el qüestionari afirmen que un o 

diversos cops al dia interaccionen amb els companys de la unitat. Aquest percentatge disminueix al 

65% quan es tracta de la interacció amb el/la cap. 

Pel que fa a la interacció amb els companys d’altres equips de treball amb els quals col·laboren, la 

interacció encara és menor. En aquest cas, la resposta majoritària és Ocasionalment. 

Figura 10. Durant aquest episodi de teletreball, amb quina freqüència interaccioneu, per motius de 

feina, amb els interlocutors següents? 
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Pel que fa a la freqüència en els mitjans utilitzats per comunicar-se i intercanviar informació amb el/la 

cap, el correu electrònic continua sent el mitjà més utilitzat.  

 
Figura 11. Amb quina freqüència utilitzeu els mitjans següents per comunicar-vos i intercanviar 
informació amb el/la cap? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Els resultats respecte a la freqüència dels mitjans utilitzats per comunicar-se i intercanviar 

informació amb els companys també assenyalen el correu electrònic com el mitjà més utilitzat, tot i 

que més del 60% també fan un ús habitual del xat. 

 
Figura 12. Amb quina freqüència utilitzeu els mitjans següents per comunicar-vos i intercanviar 
informació amb els companys?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

El correu electrònic continua sent el mitjà més utilitzat per 
comunicar-se i intercanviar informació. El 77% de les persones que 

han respost el qüestionari afirmen que l’utilitzen Molt sovint o 
Sempre. 
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6. Seguiment de les tasques i eficàcia de la feina 
 

Disposar d’eines de seguiment facilita la revisió i la comprovació, de manera senzilla, de les tasques i 

el seu estat de compliment. Així mateix, permet identificar la càrrega de treball i l’estat i l’evolució de 

les feines que cal dur a terme. D’aquesta manera, la supervisió de la feina en equips que treballen en 

remot esdevé molt més senzilla i és un dels elements clau a l’hora de superar el control basat en la 

cultura de la presencialitat. 

En relació amb la utilització de sistemes o eines de planificació i supervisió abans de l’experiència de 

teletreball (figura 13), l’elevat percentatge de treballadors (un 62%) que manifesten que no disposen 

d’aquestes eines de seguiment de la feina de la unitat, ratifiquen la idoneïtat d’incloure en la formació 

per al teletreball un bloc de continguts sobre el treball a distància i eines de seguiment.   

 
Figura 13. En el vostre equip utilitzàveu, abans d’aquesta experiència de teletreball, algun sistema o 
eina de planificació/supervisió de la feina de la unitat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relació amb la gestió del seguiment de tasques i l’assoliment de resultats, el qüestionari 

proposa quatre opcions de resposta no excloents (figura 14). En aquest període de confinament, el 

seguiment de tasques i l’assoliment de resultats es continua gestionant majoritàriament per mitjà 

d’instruccions verbals o escrites.  

 

Gairebé el 50% de les persones que responen el qüestionari també assenyalen l’opció de rebre les 

tasques que cal fer de manera automàtica, per la naturalesa de la feina, mentre que l’ús de l’eina 

Planner o una eina de gestió de seguiment de tasques equivalent, encara està poc estès, amb només 

461 persones que marquen aquesta opció. 

  

https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/tlt/inici.html
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/tlt/inici.html
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Figura 14. Com gestioneu el seguiment de les tasques i l’assoliment de resultats aquests dies? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per finalitzar les preguntes sobre seguiment i supervisió de tasques, el qüestionari pregunta sobre la 

freqüència amb què es mantenen reunions de coordinació de la unitat. L’opció majoritària és la reunió 

setmanal. És rellevant el percentatge elevat (26%) de persones que afirmen que aquestes reunions 

de coordinació són ocasionals, o bé no es produeixen mai. 

 
Figura 15. Amb quina freqüència feu actualment les reunions de coordinació amb les persones de la 
vostra unitat? 
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Un dels falsos mites més estesos sobre el teletreball és la pèrdua de productivitat que provoca la 

manca de supervisió i de control directe vinculada a la no presencialitat. Per conèixer quina és la 

percepció dels treballadors se’ls demana que valorin els efectes que està tenint aquesta etapa del 

teletreball en qüestions vinculades a l’eficàcia: el rendiment, la qualitat de la feina, etc.  

 

Dels paràmetres que es proposen valorar (figura 16), els que presenten més canvis són l’organització 

del temps i la capacitat de concentració. En el cas de la capacitat de concentració, un 25% de les 

persones que responen el qüestionari consideren que ha disminuït o ha disminuït molt, mentre que un 

45% valoren que ha augmentat o ha augmentat molt.  

 

En la resta de paràmetres valorats, les valoracions negatives no arriben en general al 20%, i la 

percepció general és que es mantenen igual, o fins i tot es produeix un augment. 

 

 
Figura 16. Durant aquest període de confinament, quins efectes penseu que està tenint el teletreball en:  

 
 
 

 
 
 

 

El bloc es tanca amb una pregunta sobre l’organització de la jornada laboral en aquest període de 

confinament. En la figura 17 s’observa que tant les dones com els homes opten, en la meitat dels 

casos, per dur a terme la jornada de forma continuada. També en els dos casos el percentatge que 

realitza la jornada per trams, per compaginar-la amb altres obligacions, és força similar, amb un 30% 

en el cas dels homes, i un 32% en el de les dones. 

 

 

Més del 80% de les persones que han respost el qüestionari 
valoren que la qualitat de la pròpia feina i de la feina de l’equip 

s’ha mantingut igual o bé ha augmentat. 



Qüestionari sobre l’experiència de teletreball a l’Administració de la Generalitat. COVID-19  18 

 

 

Figura 17. Durant aquesta experiència de teletreball, com us organitzeu la jornada laboral?  

 
 

Si analitzem la forma en què s’organitzen la jornada laboral en funció de la pregunta sobre convivència 

que es fa en l’apartat següent de prevenció de riscos i clima laboral (figura 22), veiem que el 70% de 

les persones que opten per dur a terme la jornada de forma continuada conviuen amb altres persones 

que no entorpeixen, o que fins i tot faciliten, l’activitat laboral. En canvi, els treballadors que conviuen 

amb persones dependents que requereixen atenció o cura freqüent, opten més aviat per organitzar-

se per trams per poder combinar-la amb aquestes obligacions. 

 

Figura 18. Organització de la jornada segons situació de convivència 
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7. Clima laboral i prevenció de riscos 
 

El qüestionari inclou un apartat sobre el clima laboral i la prevenció de riscos en què es pretén recollir 

dades respecte de les condicions del lloc on es desenvolupa el teletreball, valoracions quant als 

possibles riscos i altres ítems específicament vinculats a la relació amb l’entorn o el clima laboral. 

Pel que fa a la idoneïtat del lloc on es desenvolupa el treball, el qüestionari remet al formulari 

habilitat per donar compliment a l’article 5 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 

urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, en què es preveu 

que l’obligació d’efectuar l’avaluació de riscos laborals es pugui dur a terme, amb caràcter 

excepcional, a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament per la pròpia persona 

treballadora. Aquest formulari, que es troba a disposició dels treballadors al portal de l’empleat ATRI, 

ha estat emplenat per un 48% de les persones que han respost aquest qüestionari. 

 

Figura 19. Heu emplenat el Qüestionari d’autoavaluació de les condicions per al desenvolupament del 
teletreball en el domicili en situacions temporals i extraordinàries?  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

En relació amb les condicions del lloc on es desenvolupa el teletreball, el qüestionari proposa 

quatre opcions de resposta no excloents. Les respostes dibuixen un escenari força òptim. Únicament 

un 7% de les persones que responen el qüestionari afirmen que No tenen unes condicions adequades.  

 

Figura 20. Com valoreu el vostre entorn de treball a casa amb vista a una situació futura de teletreball a 
temps parcial? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
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L’apartat de clima laboral i prevenció de riscos inclou també ítems relacionats amb els riscos 

psicosocials associats al teletreball, com l’aïllament o el desarrelament, especialment en aquesta 

modalitat de teletreball a temps total.  

Per conèixer com se senten els treballadors, es proposen sis afirmacions de caràcter no excloent. 

La resposta Em sento sol/a, i tot sovint desitjo poder restablir contacte presencial amb les persones 

de l’entorn laboral és la triada pel major nombre de persones, amb 1.197 respostes.  

Figura 21. Indiqueu quina de les afirmacions següents es correspon millor amb com us sentiu aquests 

dies, en relació amb l’exercici de la feina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al contrari, amb 286 respostes, l’opció Pateixo una dispersió molt gran a l’hora de fer la feina és la 

menys seleccionada.  

Per complementar aquestes valoracions, en el qüestionari s’ha preguntat també sobre aspectes de 

la convivència que poden haver condicionat la resposta anterior. Els resultats (figura 22) mostren 

com les sensacions més negatives (patir dispersió i tenir dificultats de concentració) són 

assenyalades en major proporció per les persones que conviuen amb persones dependents que 

requereixen cura o atenció freqüent. 

 
 
 
 
 
 

Un 51% de les persones que han respost el qüestionari consideren 
el seu entorn de treball preparat pel teletreball. Un 32% hi haurien 

de fer petits canvis, però assumibles. 
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Figura 22. Quins elements penseu que poden haver condicionat la vostra resposta a la pregunta?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte a la valoració de les condicions actuals de treball, els resultats apunten a un marge 

important de millora respecte a l’exercici d’algunes de les recomanacions vinculades a la prevenció 

de riscos. Dels quatre paràmetres plantejats, la possibilitat de fer les pauses recomanades té la 

mitjana més elevada.  

Figura 23. Valoreu en una escala de l’1 (molt baix) al 4 (molt alt) els aspectes següents relacionats amb 
les condicions actuals de la feina 

 

El 68% de les persones que afirmen patir una dispersió molt 
gran a l’hora de fer la feina conviuen amb persones dependents 
que requereixen atenció o cura freqüent. 

Mitjana= 2,6 

Mitjana= 2,7 

Mitjana= 2,3 

Mitjana= 2,3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Grau d'estrès que us produeix la feina

Gaudi del dret a la desconnexió digital

Possibilitat de fer les pauses recomanades

Realització d'estiraments o moviments per
prevenir dolors musculars

1 (molt baix) 2 3 4 (molt alt)
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Per finalitzar aquest bloc, s’analitza en quina mesura ha afectat la situació de teletreball a temps total 

les persones de l’entorn laboral en aspectes com la comunicació, la col·laboració, la implicació de 

les persones i els conflictes.  

Els resultats mostrats en la figura 24 evidencien que en el cas dels conflictes, gairebé un 60% de 

persones té la percepció que han disminuït. Al contrari, es percep que la comunicació, la col·laboració 

i, especialment, la implicació de les persones han augmentat en aquest període. 

Figura 24. En la situació actual de teletreball, valoreu els aspectes següents en relació amb les persones 

del vostre entorn laboral 

  

 

 

 

 

  

El gaudi del dret a la desconnexió digital rep la valoració més 
baixa. Un 21% de les persones que han respost el qüestionari li 

atorguen la puntuació d’1 (molt baix). 

El 90% de les persones que responen el qüestionari consideren 
que la implicació de les persones s’ha mantingut o bé ha 

augmentat. 
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8. Tecnologia 
 
La prestació de serveis en la modalitat de teletreball s’entén com la forma d’organització del treball en 

virtut de la qual una part de la jornada laboral es desenvolupa de manera no presencial i mitjançant 

l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Així, l’apartat de teletreball i tecnologia del 

qüestionari inclou aspectes relacionats amb la pròpia percepció com a usuari de la tecnologia, la 

disposició de dispositius i eines per teletreballar, així com el suport rebut. 

 

Pel que fa a l’autopercepció del coneixement de les eines i recursos TIC, la meitat de les persones 

que han respost el qüestionari es qualifiquen com a Usuaris estàndard. Gairebé l’altra meitat es 

consideren usuari avançat o bé expert, i únicament un 3% consideren que tenen dificultats. 

 
Figura 25. Quin és el vostre coneixement de les eines i recursos TIC? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquests resultats s’han combinat amb la variable edat a la figura 26. La distribució de les opcions 

de resposta per franja d’edat mostra la tendència a valorar millor l’autopercepció dels coneixements 

de les eines i recursos TIC a mesura que disminueix la franja d’edat. 

Figura 26. Coneixement de les eines i recursos TIC per franja d’edat 
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Pel que fa la disponibilitat de dispositius i eines TIC, el 67% de les persones que han respost el 

qüestionari afirmen que disposen d’un dispositiu corporatiu. El 51% també disposen de VPN.  

 
Figura 27. Disposeu de dispositiu corporatiu per teletreballar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot i que el percentatge de persones que afirmen que disposen d’un dispositiu corporatiu és del 

67%, augmenta fins al 93% el nombre de persones que diuen haver pogut fer les tasques habituals.  

 
Figura 28. Valoreu el nivell d’accessibilitat de les aplicacions, funcionalitats, programes i eines 
ofimàtiques 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gairebé la meitat de les persones que han respost el qüestionari (47%) 
es qualifiquen com a Usuari avançat o Expert. Només un 3% es 

consideren Usuari amb dificultats. L’autopercepció millora a mesura que 
disminueix la franja d’edat. 

El 93% de les persones que han respost el qüestionari afirmen que 
han pogut fer les seves tasques habituals. En el 70% dels casos ho 
han pogut fer sense problemes, i en un 23% ho han pogut fer 
parcialment perquè no han pogut accedir a les aplicacions o a les 
unitats de xarxa. 

70%

23%

7%

He pogut fer les tasques habituals
sense problemes

He pogut fer les tasques habituals
parcialment perquè no he pogut
accedir, en algun cas, a
aplicacions o a les unitats de xarxa

No he pogut fer moltes de les
tasques habituals perquè no he
pogut accedir a les aplicacions o a
les unitats de xarxa
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L’anàlisi de les dues variables (accés a dispositius i possibilitats de dur a terme les tasques) mostra 

que pràcticament el 100% de les persones que disposen de dispositiu corporatiu i VPN han pogut fer 

les tasques habituals, i gairebé el 90% valoren que ho han pogut fer sense problemes. El percentatge 

del 0,7% de persones que, malgrat tenir ordinador portàtil i VPN, no han pogut fer moltes de les 

tasques habituals perquè no han pogut accedir a les aplicacions o a les unitats de xarxa és residual. 

En algun cas es tracta de persones que durant el primer període de confinament no han disposat d’un 

dispositiu corporatiu, o bé que no han pogut accedir a programes específics instal·lats en l’ordinador 

de la feina, per exemple. 

 

Les persones que en la valoració del nivell d’accessibilitat a les aplicacions, programes, etc. han 

manifestat no haver pogut fer moltes de les seves tasques habituals corresponen majoritàriament al 

grup de les que no han disposat d’un ordinador corporatiu, i en menor mesura, al de les persones del 

grup que, tot i disposar d’un ordinador portàtil, no han disposat de VPN.  

 
Figura 29. Valoració del nivell d’accessibilitat a les aplicacions, funcionalitats, programes i eines 
ofimàtiques en funció de la disposició d’un dispositiu corporatiu 
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Per tancar aquest bloc, s’ha preguntat als treballadors sobre el tipus de suport en TIC i en 

dispositius o eines tecnològiques que han tingut a l’abast i que han utilitzat durant aquest període, 

així com la valoració que en fan.  

 

El suport rebut a través del Teams ha estat el més utilitzat. També ha estat el tipus de suport que ha 

obtingut una millor valoració amb una qualificació de Molt bo per un 40% de les persones que han 

respost. Li segueix com a sistema de suport millor valorat, tot i que menys utilitzat, el Xat.  

 
Figura 30 : Quin suport en TIC i en dispositius o eines tecnològiques al vostre abast heu utilitzat durant 
aquest període? Valoreu el suport rebut 
 
 

 
 

 

 
 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Suport SAU

Corner virtual

Materials de formació en línia

Xat

Teams

Deficient Adequat Bo Molt bo No l'he utilitzat

Les eines de comunicació síncrona Xat i Teams són les preferides 
pels usuaris quan han necessitat algun tipus de suport en TIC i en 

dispositius o eines tecnològiques davant d’opcions més 
generalitzades i consolidades com el SAU. 
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9. Formació sobre teletreball 

En aquest apartat es presenten les dades recollides en relació amb les qüestions referents a la 

formació que l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, amb la col·laboració de la Secretaria 

d’Administració i Funció Pública i de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, ha posat a disposició 

de tots els teletreballadors.  

La formació per al teletreball inclou continguts sobre treball a distància i eines de seguiment; 

ciberseguretat i protecció de dades, i prevenció de riscos laborals del teletreball.  

Per a les  persones que han d’exercir el rol de supervisió del teletreball, aquesta formació de base 

es complementa amb l’aprofundiment en tasques de supervisió en el curs de formació per a la 

supervisió del teletreball. 

Un total de 878 persones afirmen haver accedit als continguts, de les quals 202 ocupen llocs de 

comandament. 

Figura 31. Heu accedit als continguts del curs per al teletreball que estan disponibles en obert a l’Aula 
Virtual de l’EAPC? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/tlt/inici.html
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Figura 32. En cas afirmatiu, quina valoració en feu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Finalment, a les persones que han manifestat que han accedit als continguts de la formació, se’ls 

planteja si els caldria alguna informació/formació addicional i, en cas afirmatiu, quina seria.   

La síntesi de les respostes a aquesta pregunta s’ha classificat en funció de si està relacionada amb 

els continguts de la formació, o bé amb el format: 

 
 
 
 

 
  

Les persones que han accedit als continguts de la formació en 
teletreball en fan una valoració positiva (amb una puntuació 

mitjana de 3,1 sobre 4), tant de la formació per al teletreball com 
de la formació per a la  supervisió del teletreball. 

Mitjana= 3,16 

Mitjana= 3,10 

Eines Office365 (OneDrive, 
Planner, Teams)

Eines TIC i configuració de 
dispositius (impressores...)

Ampliació de la formació en 
ciberseguretat

Eines de planificació i 
seguiment del treball

Treball per objectius i 
coordinació d’equips

Seguretat de la informació

Eines de treball per projectes

Continguts

Continguts més pràctics

Formació amb vídeos

Formació amb tutor

Formació més sintètica

Formacio presencial

Infografies-resum dels 
continguts

Format
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10.  Rol dels comandaments 
 

La prestació de serveis en la modalitat de teletreball està basada en la responsabilitat de les persones 

que teletreballen i en un lideratge fonamentat en la confiança i la rendició de comptes, és per això que 

el rol dels comandaments esdevé una peça clau. Per aquest motiu, s’ha incorporat una part específica 

de qüestions a respondre per les persones que ocupen llocs de comandament en relació amb com 

valoren l’acompliment del seu equip i a com estan desenvolupant aquest rol vers els seus equips en 

aquesta situació de teletreball forçat.  

 

La valoració de les persones que ocupen llocs de comandament respecte a alguns paràmetres 

vinculats a l’acompliment per part de les persones del seu equip és força alta. Tots els paràmetres 

estan valorats amb una mitjana superior a 3 sobre 4. 

Figura 33. En aquest període de teletreball, valoreu en una escala de l’1 (molt baix) al 4 (molt alt)  les 

qüestions següents relacionades amb el vostre equip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En aquest període de teletreball, els comandaments valoren els 
paràmetres relacionats amb l’acompliment de la feina del seu 

equip amb un notable alt. 

Mitjana= 3,2 

Mitjana= 3,2 

Mitjana= 3,2 

Mitjana= 3,2 

Mitjana= 3,3 

Mitjana= 3,3 
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Un dels elements essencials en la gestió de l’equip, sobretot en equips que treballen a distància, és 

disposar d’un sistema o eina de seguiment del treball de la unitat.  

 

Un 47% dels comandaments que han respost el qüestionari utilitzen sistemes o eines de seguiment 

de la feina de la unitat que dirigeixen. D’aquests, un 35% ja l’utilitzaven abans d’aquesta experiència 

de teletreball. 

Arran d’aquesta experiència, també un 28% de comandaments que actualment no estan utilitzant cap 

sistema, tenen previst adoptar-ne un en breu. 

 

Abans de l’experiència de teletreball, el percentatge de treballadors que afirmava no disposar d’un 

sistema o eina de planificació/supervisió de la feina de la unitat era un 62% (figura 13). Aquest 

percentatge disminueix notablement després d’aquest període, però encara hi ha un 25% de persones 

que ocupen llocs de comandament que afirmen que no consideren necessari disposar d’un sistema o 

eina de seguiment. 

 

Figura 34. Utilitzeu cap sistema o eina de seguiment de la feina de la unitat que dirigiu? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per finalitzar el bloc relacionat amb el rol de comandament, es demana als comandaments si aquest 
sistema de prestació de serveis ha provocat canvis en la forma d’exercir aquesta funció.  

El 70% manifesten que no ha canviat gaire, atès que la unitat ja funcionava amb objectius i tasques, i 
únicament ha calgut fer petits canvis.  
 
Figura 35. El teletreball ha canviat la manera en què exerciu la funció de comandament? 
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objectius i les tasques
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Per completar la pregunta anterior, es planteja una pregunta oberta respecte als canvis que ha implicat 

el teletreball en la manera en què els comandaments exerceixen la seva funció.  

L’anàlisi qualitativa de les respostes que es mostra en format de núvol de paraules a la figura 36 

evidencia que la comunicació és l’aspecte en què s’han produït més canvis. 

La situació de no presencialitat òbviament provoca un canvi en els sistemes de comunicació, però més 

enllà que ara es produeix de forma virtual, les respostes dels comandaments refereixen com el fet de 

substituir les interaccions que abans es produïen de forma espontània i verbal, ara requereixen més 

planificació. L’entorn virtual també fa que sovint les comunicacions hagin de ser més clares i 

concises per tal d’assegurar-ne la comprensió.  

Ressaltem especialment l’observació cal esforçar-se més per mantenir la comunicació perquè aflori la 

creativitat i l’intercanvi d’idees. 

L’altre concepte que apareix sovint és el relacionat amb la planificació, l’assignació de tasques, la 

definició d’objectius i les eines de seguiment. L’assignació de tasques, i en alguns casos delegar, 

la planificació, la fixació d’objectius per fer una supervisió més acurada de l’assoliment de resultats, i, 

de manera reiterada, la possibilitat de disposar d’eines de seguiment, han estat també canvis que els 

comandaments refereixen de manera recurrent. 

 

En menor mesura, conceptes com l’acompanyament o el suport a l’equip, apareixen com a aspectes 

que en aquest període s’han intensificat.  

 

Figura 36. El teletreball implica dur a terme algun canvi en la manera en què exerciu la funció de 

comandament? 
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11.  Viabilitat futura del teletreball 

 
En aquest darrer bloc del qüestionari es plantegen preguntes relacionades amb l’escenari futur del 

teletreball i amb la influència que la situació actual de teletreball, derivada del confinament, ha tingut 

en la percepció que tenen els treballadors d’aquesta modalitat de prestació de serveis. 

Abans de la situació actual, el percentatge de persones no partidàries del teletreball era del 24%. En 

el cas de les persones que ocupaven llocs de comandament el percentatge augmentava fins al 27%.  

 

L’experiència actual ha comportat que el percentatge de persones que opinen que la prestació de 

serveis en la modalitat de teletreball és viable és ja del 84%. 

Figura 37. La situació de teletreball actual ha influït en la vostra opinió sobre la seva viabilitat en 
condicions normals? 

 

 

 
 
 
  

El 81% de les persones que ocupen llocs de comandament 
consideren que la prestació de serveis en la modalitat de 

teletreball és viable. Abans d’aquesta experiència, el percentatge 
de comandaments partidaris del teletreball era del 73%. 

62%

11%

8%

19%

Comandaments

67%
9%

7%

17%

N'era partidari/ària i
l'experiència actual m'ha
confirmat que és viable

N'era partidari/ària, però
l'experiència actual m'ha fet
qüestionar-ne la viabilitat

No n'era partidari/ària, i
l'experiència actual m'ha
confirmat que és inviable

No n'era partidari/ària, però
l'experiència actual m'ha
confirmat que és viable
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Per finalitzar el qüestionari, es demana als treballadors sobre la voluntat de continuar amb la prestació 

de serveis en la modalitat de teletreball i, en cas afirmatiu, quantes jornades setmanals. 

El percentatge global de persones que afirma voler continuar teletreballant és del 78%. En la 

distribució, en funció de si ocupen un lloc de comandament o no, la diferència que s’observa és només 

de 5 punts per sota en el cas dels comandaments que voldrien continuar teletreballant. En la 

comparació per sexes, el percentatge d’homes que voldria continuar teletreballar augmenta fins al 

81%. 

Figura 38. En el futur, crec que... 

 

 

 

 

 

 

 

 

El percentatge de les persones que afirmen voler continuar 
teletreballant és del 77% en el cas de les dones i del 81% en el 

cas dels homes. 
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Figura 39: En cas afirmatiu, quants dies a la setmana? 

 

 

Pel que fa al nombre de dies a la setmana, la resposta majoritària és de 3 dies setmanals, i dos com 

a segona opció. En el cas dels comandaments, tot i que l’opció majoritària és també de 3 dies, la 

diferència entre els que han optat per respondre dos dies, és menor que en el cas dels treballadors 

que no ocupen llocs de comandament. En l’anàlisi per sexe, la distribució és bastant similar, sense 

que s’evidenciïn diferents preferències entre uns i altres. 

En tractar-se d’una pregunta amb resposta oberta, hi ha hagut també força respostes en el sentit que 

voldrien més flexibilitat a l’hora de prestar serveis en la modalitat de teletreball, i que no respongués 

a un criteri estàtic de jornades setmanals/dies de la setmana, sinó que es pogués determinar en 

funció de les tasques que s’han de dur a terme. 

 

 

 

 
  

L’opció preferent és la modalitat de 3 dies a la setmana de 
teletreball combinats amb el treball presencial. 
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Annex.  
 

 

 

 
Qüestionari sobre l’experiència de teletreball a l’Administració 
de la Generalitat. COVID-19 
 
Benvolgut company, 
Benvolguda companya, 
 
L’actual situació de confinament ha comportat que moltes persones empleades de la Generalitat de Catalunya 
hem adoptat el teletreball com a modalitat de prestació de serveis.  
Aquesta situació ha suposat una immersió per la via de fet en una modalitat a temps total i en condicions no 
ideals. Per això és important conèixer la vostra valoració  de l’experiència actual de teletreball, i us proposem 
una enquesta que la reflecteixi (temps de resposta aproximada: 10 minuts).  
Les dades que es recullen es tindran en compte quan aquesta modalitat pugui desenvolupar-se en condicions 
de normalitat.  
Us agraïm la col·laboració i l’esforç afegit que ha suposat l’adaptació a aquesta forma de treball d’una manera 
tan precipitada i tan al marge dels procediments habituals en la implementació de projectes. 
 
Direcció General d’Administració Digital 

 

Situació personal i professional 
 
1. Sexe 

o Dona 

o Home 

o Sexe no binari 

 

2. Edat 

o Menor de 30  

o 30-39  

o 40-49  

o 50-59  

o 60 o més 

 
3. Grup de classificació professional del lloc que ocupeu 

o A1 o equivalent 

o A2 o equivalent 

o C1 o equivalent 

o C2 o equivalent 

o Agrupacions professionals  
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4. Departament en què treballeu 

(En cas que treballeu en un organisme autònom, indiqueu a quin departament està adscrit; en cas que 
treballeu en el sector públic —empreses, consorcis, fundacions—, marqueu l’opció Entitat del sector públic) 

 
o Departament de la Presidència 

o Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 

o Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

o Departament d’Interior 

o Departament d’Educació 

o Departament de Salut 

o Departament de Territori i Sostenibilitat 

o Departament de Cultura 

o Departament de Justícia 

o Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

o Departament d’Empresa i Coneixement 

o Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública 

o Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

o Entitat del sector públic 

 
5. Havíeu teletreballat anteriorment? 

o Sí, a l’Administració pública 

o Sí, a l’empresa privada 

o No 

 

6. Quin és el nombre de fills i/o persones dependents amb qui conviviu durant aquest període de 

confinament? (resposta numèrica) 

 
7. Quin és el nombre de persones no dependents i autònomes amb qui conviviu durant aquest 

període de confinament? (resposta numèrica) 

 
8. Quina és la vostra percepció global de l’experiència actual de teletreball? 

o Molt satisfactòria 

o Bastant satisfactòria 

o Poc satisfactòria 

o Gens satisfactòria 

 
9. Expliqueu, de forma breu, els motius de la vostra valoració: (resposta oberta)   

 

Teletreball i comunicació 
 
10. Durant aquest període de teletreball, amb quina freqüència interaccioneu, per motius de feina, amb 

els interlocutors següents?  

 Gairebé 
mai 

Ocasionalment Un cop al 
dia 

Diversos 
cops al 

dia 

Amb el/la cap     

Amb els companys de la 
unitat 

    

Amb els companys d’altres 
equips de treball amb els 
quals col·laboreu 
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11. Amb quina freqüència utilitzeu els mitjans següents per comunicar-vos i intercanviar informació 

amb el/la cap? 

 Mai Poc sovint Sovint Molt sovint Sempre 

Telèfon      

Correu electrònic      

Videconferència individual      

Videoconferència grupal      

Xat      

Altres      

 
12. Amb quina freqüència utilitzeu els mitjans següents per comunicar-vos i intercanviar informació 

amb els companys? 

 Mai Poc sovint Sovint Molt sovint Sempre 

Telèfon      

Correu electrònic      

Videoconferència individual      

Videoconferència grupal      

Xat      

Altres      

 
Teletreball i seguiment de les tasques 
 
13. En el vostre equip utilitzàveu, abans d’aquesta experiència de teletreball, algun sistema o eina de 

planificació/supervisió  de la feina de la unitat? 

 No 
 Sí 

 
14. En cas afirmatiu, indiqueu quina eina? _______________________________________________________ 
 
15. Com gestioneu el seguiment de les tasques i l’assoliment de resultats aquests dies? (podeu marcar 
més d’una resposta)  

 Seguim un pla de treball  

 Rebem instruccions verbals o escrites  

 Rebem les tasques que hem de fer de manera automàtica, per la naturalesa de la feina (per exemple, 
gestió d’expedients) 

 Utilitzem el Planner o una eina equivalent de gestió de tasques 

 
16. Amb quina freqüència feu actualment les reunions de coordinació amb les persones de la vostra 

unitat?  

Ocasionalment / 
Mai 

Diàriament Setmanalment Quinzenalment 
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Teletreball i eficàcia de la feina 
 
17. Durant aquest període de confinament, quins efectes penseu que està tenint el teletreball en:  

 Ha 
disminuït 

molt 

Ha 
disminuït 

Es manté 
igual 

Ha 
augmentat 

Ha 
augmentat 

molt 

El vostre rendiment      

El rendiment de l’equip       

La qualitat de la vostra feina      

La qualitat de la feina de l’equip      

La vostra gestió de prioritats      

L’organització del vostre temps       

La vostra capacitat de concentració en 
les tasques 

     

 
18.  Durant aquesta experiència de teletreball, com us organitzeu la jornada laboral? 

 De manera continuada, amb les pauses necessàries per a accions puntuals de desconnexió 
(esmorzar, cafè, estiraments...) 

 Per trams, per compaginar-la amb altres obligacions  
 No tinc una pauta única de distribució de la jornada 

 
Teletreball, clima laboral i riscos laborals 
 
19. En la situació actual de teletreball, valoreu els aspectes següents en relació amb les persones del 

vostre entorn laboral.  

 Ha disminuït 
molt 

Ha 
disminuït 

Es manté 
igual 

Ha 
augmentat 

Ha 
augmentat 

molt 

La  col·laboració      

La comunicació      

La implicació de les persones      

Els conflictes      
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20. Valoreu en una escala de l’1 (molt baix) al 4 (molt alt) els aspectes següents relacionats amb les 

condicions actuals de la feina 

 1 2 3 4 

El grau d’estrès que us produeix la feina      

El gaudi del dret a la desconnexió digital     

La possibilitat de fer les pauses recomanades     

La realització d’estiraments o moviments per 
prevenir dolors musculars 

    

 
21. Heu emplenat el Qüestionari d’autoavaluació de les condicions per al desenvolupament del 

teletreball en el domicili en situacions temporals i extraordinàries?  

A l’apartat web de Teletreball i al portal ATRI s’ha habilitat aquest Qüestionari  per donar compliment  a 
l’article 5 del Reial decret 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacte econòmic i social de la COVID-19 
- Sí 

- No 

 
22. Com valoreu el vostre entorn de treball a casa amb vista a una situació futura de teletreball a temps 

parcial? (podeu marcar més d’una resposta) 

o Està preparat per al teletreball 

o Hi he de fer petits canvis, però són assumibles 

o No tinc unes condicions adequades 

o Preferiria anar a un espai de cotreball (o dependències d’organismes públics prop del meu domicili)  

 
23. Indiqueu quina de les afirmacions següents es correspon millor amb la manera com us sentiu 

aquests dies, en relació amb l’exercici de la feina 

 

 Em sento sol/a, però en certs moments ho agraeixo 

 Em sento sol/a, i tot sovint desitjo poder restablir contacte presencial amb les persones de l’entorn 
laboral 

 M’és indiferent 

 Tinc dificultats de concentració 

 Pateixo una dispersió molt gran a l’hora de fer la feina 

 L’experiència actual m’aporta millor qualitat de vida laboral 

 
24. Quins elements penseu que poden haver condicionat la vostra resposta a la pregunta anterior? 

 Estic vivint el confinament en solitari. No comparteixo domicili amb ningú 

 Convisc amb persones dependents que requereixen de la meva atenció o cura de manera freqüent 

 Convisc amb altres persones que no entorpeixen, o fins i tot faciliten, la meva activitat laboral 

 
 
 
 
 
 



Qüestionari sobre l’experiència de teletreball a l’Administració de la Generalitat. COVID-19  40 

 

 

Teletreball i tecnologia 
 
25. Quin és el vostre coneixement de les eines i recursos TIC? 

 Expert 

 Usuari avançat 

 Usuari bàsic 

 Usuari amb dificultats 

 

26. Disposeu de dispositiu corporatiu per treballar?  

 

 Sí, ordinador portàtil 
 Sí, ordinador portàtil i VPN 
 No 

 
27. Valoreu el nivell d’accessibilitat de les aplicacions, funcionalitats, programes i eines ofimàtiques de 

treball que utilitzeu habitualment 

 He pogut fer les tasques habituals sense problemes 

 He pogut fer les tasques habituals parcialment perquè no he pogut accedir, en algun cas, a les 
aplicacions o a les unitats de xarxa 

 No he pogut fer moltes de les tasques habituals perquè no he pogut accedir a les aplicacions o a les 
unitats de xarxa 

 
28. Quin suport en TIC i en dispositius o eines tecnològiques al vostre abast heu utilitzat durant aquest 

període? (podeu marcar més d’una resposta)  
 

 SAU (Suport tècnic d’Atenció a l’Usuari) 

 Corner virtual 

 Materials de formació en línia 

 Teams 

 Xat 

 
Valoreu el suport rebut: Deficient, Adequat, Bo, Molt bo, No l’he utilitzat 

 
 

Teletreball i formació 
 

29. Heu accedit als continguts de la formació per al teletreball que estan disponibles en obert a l’Aula 

Virtual de l’EAPC?  

    

a. Sí, al curs Formació per al teletreball  

b. Sí, al curs Formació per a la supervisió del teletreball  

c. No 

 
30. En cas afirmatiu, quina valoració feu dels continguts? 

Valoració  1 2 3 4 

 
31. Us caldria alguna formació addicional? En cas afirmatiu, quina? (especifiqueu-la)___________ 

(pregunta oberta)  
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32. Actualment ocupeu un lloc amb funcions de comandament d’equips i persones? 

 Sí  
 No  

 
 

En cas afirmatiu: Teletreball i funció de comandament 
 
33. En aquest període de teletreball, valoreu en una escala d’1 (molt baix) a 4 (molt alt) les qüestions 

següents relacionades amb el vostre equip 

 1 2 3 4 

El grau de compliment en la prestació del 
servei 

    

La qualitat de la feina      

L’agilitat en la comunicació      

La fluïdesa en la comunicació      

El grau de coordinació     

L’eficiència per donar resposta a problemes 
i/o incidències 

    

 
34. Utilitzeu cap sistema o eina de seguiment de la feina de la unitat que dirigiu? 

 

a. Sí, ja l’utilitzava abans 

b. Sí, hem començat a utilitzar-ne arran d’aquesta experiència de teletreball  

c. No, però tinc previst adoptar-ne un en breu 

d. No, no ho trobo necessari 

 
35. Quina eina utilitzeu  Resposta oberta 

 
36. El teletreball ha canviat la manera en què exerciu la funció de comandament?  

 
a. No gaire, hi he fet petits canvis, però la unitat ja funcionava amb objectius i tasques i ha estat fàcil 

b. Bastant, m’ha obligat a replantejar-me com puc fer el seguiment dels objectius i les tasques 

c. Molt, he hagut d’adaptar el meu rol i m’ha costat, però crec que em serà útil 

d. Estic en crisi i dubto com he d’exercir les meves funcions en aquest nou escenari  

 
37. El teletreball implica dur a terme algun canvi en la manera en què exerciu la funció de 

comandament? En quin sentit? (resposta oberta)  

 

Viabilitat futura del teletreball 
 
38. La situació de teletreball actual ha influït en la vostra opinió sobre la seva viabilitat en condicions 

normals?  

a. N’era partidari/ària i l’experiència actual m’ha confirmat que és viable 

b. N’era partidari/ària, però l’experiència actual m’ha fet qüestionar-ne la viabilitat 

c. No n’era partidari/ària, però l’experiència actual m’ha confirmat que és viable 

d. No n’era partidari/ària, i l’experiència actual m’ha confirmat que és inviable 
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39. En el futur crec que... 

o Voldria continuar teletreballant ____ 

o No voldria teletreballar  

 
40. En cas afirmatiu, quants dies a la setmana? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bústia de contacte:  
innogent.politiquesdigitals@gencat.cat  
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