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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10558 - Estrès Laboral en Profesionals de la Salut
Crèdits 1 presencials (25 hores) 4 no presencials (100 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Joana Fornés Vives

joana.fornes@uib.es

16:00h 17:00h Dimecres 03/10/2011 27/07/2012 Guillem

Cifre, C-208

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster U. de Ciències Socials Aplicades a l'Atenció
Sociosanitària

Postgrau Postgrau

Doctorat de Ciències Biosociosanitàries Postgrau Postgrau

Contextualització

Observacions: Totes les denominacions que en aquest text apareguin en gènere masculí o femení, s’han
d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

L'assignatura Estrès laboral en professionals de la salut forma part del Màster en Ciències Socials Aplicades
a l'Atenció Sociosanitària de la UIB per al curs 2011-2012 i del Doctorat per la UIB de Ciències
Biosociosanitàries (Optativa). S'imparteix en el segon curs del Màster i pretén aprofundir en el coneixement
de l'estrès laboral i en els mecanismes per prevenir-lo i afrontar-lo.

Els continguts més rellevants fan referència a diferents aspectes i situacions relacionats amb l'estrès (estímuls
i conseqüències) i la salut. Saber identificar aquestes situacions i ser capaç d'actuar de manera adient, pot
ajudar a la persona a prevenir problemes que a la llarga afecten la relació amb els demés, la satisfacció
laboral i la pròpia salut personal.

Bona part dels continguts poden estar relacionats amb altres assignatures del Màster, com per exemple,
“Comportament social en les organitzacions sociosanitàries” i “Entrenament en habilitats comunicatives i
socials”. Fer ús dels coneixements d'aquestes assignatures i d'altres complementàries, com per exemple les
destinades a orientar la recerca bibliogràfica i científica, ajudarà a l'aprofitament de l'assignatura.

Requisits
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Essencials

Títol de Grau.

Recomanables

_ Nivell d'anglès per fer recerca bibliogràfica amb aquest idioma i lectures de texts.
_ Actitud cooperativa per poder treballar en equip.
_ Esperit crític, capacitat d'anàlisi i síntesi.

Competències

L'assignatura Estrès laboral en personal sanitari té el propòsit de contribuir a l'adquisició de les competències
que s'indiquen a continuació.

Específiques

1. Capacitat per analitzar, descriure i explicar el fenomen de l'estrès en el context sociosanitari: conceptes,
fonts, respostes, tipus de mesura, incidència, etc..

2. Capacitat per conèixer i explicar diferents línies de recerca en el context de l'estrès laboral..
3. Capacitat per conèixer, descriure i utilitzar estratègies de prevenció i afrontament de l'estrès..

Genèriques

1. Capacitat per realitzar recerques d'informació sobre la matèria d'estudi a les bases de dades pertinents,
fent ús apropiat d'anàlisi i síntesi de la informació..

2. Capacitat per treballar en grup i per establir relacions entre la informació del curs i la d'altres matèries.
Utilitzant de manera apropiada la crítica i l'autocrítica..

3. Capacitat per exposar verbalment i redactar per escrit els resultats de recerques, treballs, memòries o
estudis realitzats..

Continguts

Continguts temàtics

Bloc I. Marc conceptual de l'estrès

Unitat didàctica 1. Concepte d'estrès: Record històric, definicions actuals i característiques
específiques.

Unitat didàctica 2. Models teòrics, factors i variables, relacionats amb l'estrès.

Unitat didàctica 3. Respostes habituals d'estrès i sistemes implicats.

Bloc II. L'estrès en el treball.

Unitat didàctica 4. Conceptes, fonts i tipus d'estressors laborals.

Unitat didàctica 5. Identificació de l'estrès en el treball. Instruments de mesura.

Unitat didàctica 6. L'assetjament psicològic com a font d'estrès laboral.

Unitat didàctica 7. Conseqüències de l'estrès en el treball.

Bloc III. Afrontament i control de l'estrès
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Unitat didàctica 8. Conceptes d'afrontament, de recurs i de resposta d'estrès.

Unitat didàctica 9. Estratègies de prevenció i control de l'estrès.

Unitat didàctica 10. Mesures organitzatives de prevenció i control de l'estrès en el treball.

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial (o autònom) previstes amb
l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment.

S'intentarà que sigui una metodologia eminentment pràctica i participativa, on l'alumne a més d'analitzar la
seva situació personal i la del seu entorn, pugui trobar estratègies i recursos per prevenir i afrontar l'estrès.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Lliçó magistral Grup gran (G) Amb la finalitat d'adquirir els coneixements essencials de la matèria,
mitjançant el mètode expositiu, la professora explicarà els continguts més
importants de les unitats didàctiques. També es realitzarà un comentari
sobre el mètode de treball aconsellat i el material didàctic que ha d'utilitzar
l'alumne per preparar de forma autònoma els continguts. L'assistència i
participació activa a les classes es tindrà en compte per millorar la nota
final.

Seminaris i tallers Exposicions orals
en grup

Grup mitjà (M) Pretenen fomentar l'estudi de la matèria treballant en equip. Consistiran
en sessions monogràfiques dirigides i supervisades per la professora.
Per desenvolupar aquesta activitat els estudiants hauran d'organitzar-se
en grups. Amb anticipació es determinarà el grup que ha d'exposar el
contingut d'una determinada matèria a la resta de companys. Els grups
tindran l'assessorament de la professora per preparar els continguts de
l'exposició. En alguns casos, la professora proveirà de material didàctic,
en altres, es donaran les directrius per obtenir-lo. Mitjançant un protocol
estructurat cada grup s'autovalorarà i serà avaluat per la resta del grup i
per la professora. Es obligatòria la participació de tot el grup que exposa.
L'assistència i participació a les exposicions d'altres grups, es podrà tenir
en compte per millorar la nota final.

Classes pràctiques Gestió de l'estrès Grup mitjà (M) Tenen la finalitat d'adquirir habilitats per gestionar les experiències
d'estrès. Consistiran en la pràctica de tècniques d'afrontament de l'estrès.
La metodologia emprada estarà en funció de la estratègia a treballar.
L'assistència i participació a les classes es veurà reflectida a la nota final.

Avaluació Examen global Grup gran (G) Es realitzarà un examen global del contingut de l'assignatura. Pot consistir
en una prova objectiva i/o preguntes a desenvolupar.

Activitats de treball no presencial
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Preparació unitats
didàctiques

La finalitat es que l'alumne aprofundeixi en la matèria a través de l'estudi personal i de
les lectures recomanades. Per facilitar aquesta tasca, l'alumne rebrà indicacions precises
sobre referències i manuals a consultar, així com a pautes seguir.

Estudi i treball
autònom en grup

Preparació exposicions
orals

La finalitat d'aquesta activitat es preparar l'exposició oral dels seminaris. Disposarà de
documentació facilitada per la professora que haurà de completar en recerca pròpia.
Cada grup haurà de lliurà un resum (màxim 5 pàgines) de la seva exposició oral a través
de la plataforma Moodle de l'assignatura amb les condicions que s'especifiquin a prinicpi
de curs.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Preparació informes/
memòries

Amb la finalitat de treballar les competències de identificació, classificació i anàlisi de
l'estrès, aquesta activitat consistirà en la redacció i presentació de informes/memòries
breus sobre qüestions plantejades per la professora. Els informes es lliuraran a través de
la plataforma Moodle de l'assignatura, amb les condicions que s'especifiquin a principi
de curs i tindran un màxim de 5 pàgines .

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Recerca bibliogràfica i
anàlisi de contingut

Amb la finalitat de conèixer bases de dades específiques de la matèria d'estudi, així com
la capacitat d'anàlisi i síntesi, seguint indicacions de la professora, es faran cerques de
continguts específics. Posteriorment, es treballaran de manera individual i es lliurarà un
resum (màxim 10 pàgines) a la professora per a la seva avaluació. El resum es lliurarà
a través de la plataforma Moodle de l'assignatura. Aquest resum ha d’incloure una part
tècnica referida al procediment seguit per fer la recerca: bases i períodes consultats,
descriptors i limitacions utilitzades, total de resultats o cites aconseguides. Una segona
part que farà referència als resums personals (no el de la publicació) de 10 de les cites
bibliogràfiques de la recerca publicades en els deu darrers anys.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 25 1 20

Classes teòriques Lliçó magistral 7 0.28 5.6

Seminaris i tallers Exposicions orals en grup 8 0.32 6.4

Classes pràctiques Gestió de l'estrès 8 0.32 6.4

Avaluació Examen global 2 0.08 1.6

Activitats de treball no presencial 100 4 80
Estudi i treball autònom individual Preparació unitats didàctiques 40 1.6 32

Estudi i treball autònom en grup Preparació exposicions orals 30 1.2 24

Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació informes/memòries 10 0.4 8

Estudi i treball autònom individual o en grup Recerca bibliogràfica i anàlisi de

contingut

20 0.8 16

Total 125 5 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els
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estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de
procediments d'avaluació. A la taula del present apartat es descriu per a cada procediment d'avaluació, la
tipologia (recuperable: R, no recuperable: NR), els criteris d'avaluació i el seu pes en la qualificació de
l'assignatura.

L'alumne obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 per a cada activitat avaluativa, la qual serà
ponderada segons el seu pes, a fi d'obtenir la qualificació global de l'assignatura. Per superar l'assignatura,
l'alumne ha d'obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 mitjançant la suma ponderada de totes les activitats
realitzades.

Alumnes que no hagin superat l'assignatura en el període d'avaluació complementària (febrer o juny): Es
guardaran les notes de les activitats No Recuperables fins el període d'avaluació extraordinària (setembre).

Exposicions orals en grup

Modalitat Seminaris i tallers

Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Pretenen fomentar l'estudi de la matèria treballant en equip. Consistiran en sessions monogràfiques

dirigides i supervisades per la professora. Per desenvolupar aquesta activitat els estudiants hauran

d'organitzar-se en grups. Amb anticipació es determinarà el grup que ha d'exposar el contingut d'una

determinada matèria a la resta de companys. Els grups tindran l'assessorament de la professora per preparar

els continguts de l'exposició. En alguns casos, la professora proveirà de material didàctic, en altres, es

donaran les directrius per obtenir-lo. Mitjançant un protocol estructurat cada grup s'autovalorarà i serà

avaluat per la resta del grup i per la professora. Es obligatòria la participació de tot el grup que exposa.

L'assistència i participació a les exposicions d'altres grups, es podrà tenir en compte per millorar la nota

final.

Criteris d'avaluació _ Equilibri en la participació de tots els membres del grup _ Eficàcia del format de presentació per millorar

la comprensió de la matèria _ Adequació del ritme de l'exposició _ Adequació de l'ordre dels continguts _

Claredat de l'exposició per a la comprensió de la matèria _ Grau de preparació de la matèria per fer l'exposició

_ Capacitat per treballar en equip

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Gestió de l'estrès

Modalitat Classes pràctiques

Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Tenen la finalitat d'adquirir habilitats per gestionar les experiències d'estrès. Consistiran en la pràctica de

tècniques d'afrontament de l'estrès. La metodologia emprada estarà en funció de la estratègia a treballar.

L'assistència i participació a les classes es veurà reflectida a la nota final.

Criteris d'avaluació _ Assistència a les classes pràctiques _ Adequació dels procediments utilitzats en funció de la naturalesa

i les característiques de la pràctica _ Habilitat demostrada en la tècnica que es treballi _ Adequació de les

interpretacions i lliurament de conclusions en funció de la naturalesa i les característiques de la pràctica.

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A
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Examen global

Modalitat Avaluació

Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció Es realitzarà un examen global del contingut de l'assignatura. Pot consistir en una prova objectiva i/o

preguntes a desenvolupar.

Criteris d'avaluació _ Adequació de les respostes a les qüestions plantejades _ Consistirà en proves objectives i/o preguntes a

desenvolupar. Poden entrar qüestions relatives als seminaris i a les classes pràctiques.

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Preparació informes/memòries

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup

Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció Amb la finalitat de treballar les competències de identificació, classificació i anàlisi de l'estrès, aquesta

activitat consistirà en la redacció i presentació de informes/memòries breus sobre qüestions plantejades

per la professora. Els informes es lliuraran a través de la plataforma Moodle de l'assignatura, amb les

condicions que s'especifiquin a principi de curs i tindran un màxim de 5 pàgines .

Criteris d'avaluació _ Presentació del treball _ Estructura del contingut _ Identificació correcte de les qüestions plantejades _

Propostes adients de correcció o millora de les fonts i/o respostes d'estrès.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Recerca bibliogràfica i anàlisi de contingut

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup

Tècnica Altres procediments (Recuperable)
Descripció Amb la finalitat de conèixer bases de dades específiques de la matèria d'estudi, així com la capacitat

d'anàlisi i síntesi, seguint indicacions de la professora, es faran cerques de continguts específics.

Posteriorment, es treballaran de manera individual i es lliurarà un resum (màxim 10 pàgines) a la professora

per a la seva avaluació. El resum es lliurarà a través de la plataforma Moodle de l'assignatura. Aquest

resum ha d’incloure una part tècnica referida al procediment seguit per fer la recerca: bases i períodes

consultats, descriptors i limitacions utilitzades, total de resultats o cites aconseguides. Una segona part que

farà referència als resums personals (no el de la publicació) de 10 de les cites bibliogràfiques de la recerca

publicades en els deu darrers anys.

Criteris d'avaluació _ Presentació del treball _ Estructura del contingut _ Contingut de la recerca bibliogràfica: Fons revisades,

estructuració del tema, plantejament de la seva utilitat, resum personal...

Percentatge de la qualificació final: 15% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Arco, J.L.; coord (2005). Estrés y trabajo: Cómo hacerlos compatibles: Caracterización, evaluación e
intervención de las relaciones disfuncionales entre ambos. Sevilla: Instituto Andaluz de Administración
Pública.
Bosqued, M. (2008). Quemados. El síndrome de burnout. Barcelona: Quebecor, S.A.
Dewe, Ph.; O’Driscoll, M.P.; Cooper, C.L. (2010). Coping with work stress. A review and critique. UK:
John Wiley & Sons.
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Einarsen, S.; Hoel, H.; Zapf, D.; Cooper, C.L. (2002). Bullying and emotional abuse in the workplace.
London: Taylor & Francis.
Fornés, J.; Martínez-Abascal, M.A. y García de la Banda, G. (2008). Análisis factorial del Cuestionario de
Hostigamiento Psicológico en el Trabajo en profesionales de Enfermería. International Journal of Clinical
and Health Psychology, 8(1), 267-283.
Fornés-Vives, J.; Martínez-Abascal Martínez, M.A.; García-Banda García, G. (2008). Variables
socioprofesionales implicadas en el hostigamiento psicológico en enfermería. Enfermería Clínica, 18(3),
127-33.
Fornés, J.; Cardoso, M.; Castelló, J.M. y Gili, M. (2011). Psychological Harassment in the Nursing
Workplace: An Observational Study. Archives of Psychiatric Nursing, 25(3), 185–194.
Gil-Monte, P.R. (2005). El síndrome de quemarse en el trabajo. Madrid: Pirámide.
Know-bun, Ch. (2006). Work stress and coping among professionals. The Netherlands: IDC Pub.
Manassero, M.A.; Vázquez, A.; Ferrer, V.A.; Fornés, J.; Fernández, M.C. (2003). Estrés y burnout en la
enseñanza. Palma: Edicions UIB.
Moran, C. (2005). Estrés, burnout y mobbing: recursos y estrategias de afrontamiento. Salamanca: Amarú.
Peiró, J.M. (2005). Desencadenantes del estrés laboral. Madrid: Pirámide. Sandín, B. (2008). Estrés
psicosocial: Conceptos y consecuencias clínicas. Madrid: UNED.

Bibliografia complementària

Al inici de curs es facilitarà un llistat de referències bibliogràfiques adient i actualitzat.

Altres recursos

Mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle, l'alumne tindrà a la seva disposició una sèrie de recursos
d'interès per a la seva formació, com documents electrònics sobre la matèria elaborats pel professorat
responsable de l'assignatura i enllaços a internet.


