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El mobbing  fa  re ferènc ia 
fonamentalment al maltractament 
psicològic en l’àmbit laboral. 

Aquest terme és relativament 
recent i s’utilitza de manera 
freqüent. Això fa que de vegades, 
per aquesta “popularitat” que ha 
adquirit, s’utilitzi sense que hagi 
una consciència real de les 
dimensions que comporta i pot 
arribar a provocar malentesos. Crea 
confusió en el sentit que de 
vegades els/les treballadors/es  
etiqueten diferents situacions 
diàries del seu treball com a 
mobbing quan realment no ho són; 
o bé que els empresaris no facin 
res o ho considerin “normal”. 

Això indica que parlem molt i molt 
sovint de mobbing però com 
distingir quan és mobbing de 
quan no ho és? 
En aquest butlletí explicarem en 
què consisteix i com actuar davant 
d’una situació d’assetjament 
laboral. 

El concepte mobbing fa referència a 
la pressió laboral destinada a 
aconseguir l’autoeliminació del 
treballador/a a través de la seva 
denigració professional, utilitzant 
abusivament o de mala fe les 
facu l ta ts  organ i tzat ives de 
l’empresari. 

El mobbing és un maltractament 
continu deliberat i asimètric que 
exerceix una o vàries persones 
s o b r e  u n a  a l t r a .  A q u e s t 
maltractament va augmentant amb 
el temps amb la intenció de destruir 
físicament i psicològicament a la 
persona assetjada i provocar que 
marxi de l’empresa voluntàriament. 

Els comportaments característics 
del mobbing són: 

-la intencionalitat 

-la repetició 

-la temporalitat 

-l’assimetria 

-l’agressió 

-la freqüència 

-la continuïtat 

Una de les coses que s’acostuma a 
observar quan parlem de mobbing 
és que es redueix la comunicació 
de la víctima (se la interromp, se la 
ignora quan parla, rep crítiques 
sobre el seu treball contínuament, 
s’intervé la seva correspondència, 
etc); també es redueixen els seus 
contactes socials (no li permeten 
dirigir-se a la resta de companys, 
és exclosa del grup de companys 
de treball, no li passen trucades 
telefòniques de l’exterior, la deixen 
de banda en les conversacions de 
l’esmorzar, en els descansos, etc); 
és atacada la seva reputació 
personal (rep insults, és objecte de 
tafaneries ofensives, de burla, li 
posen etiquetes, la imiten…); es 
qüestiona la seva professionalitat 
(veu minvades les seves tasques, li 
encarreguen tasques inútils o per 
sota de la seva qualificació, fa 
activitats humiliants, desapareix 
material necessari per al seu 
treball, no la motiven ni valoren el 
seu treball (atribueixen el seu èxit a 
l’atzar o a d’altres factors…); és 
víctima d’accions  contra la seva 
salut física i psíquica (rep 
amenaces físiques, en ocasions pot 
ser agredida, és infravalorada i 
menyspreada, etc.). 

Aquesta situació es pot donar degut 
als atacs dels caps o responsables 
(bossing) o bé a través dels 
treballadors subordinats o dels 
mateixos companys de la víctima 
(bulling). 

Els/les treballadors/es que pateixen 
aquesta situació, sovint recorren als 
metges i aconsegueixen diferents 
diagnòstics per la simptomatologia 
diversa que experimenten. 

La situació es torna destructiva a 

mesura que s’incrementen les 
pe t i t es  d iscuss ions  sense 
importància de l’inici, petits 
conflictes, diferents punts de vista... 
fins a crear certa confusió en la 
víctima, que acaba pensant que és 
la culpable de tot el que passa. 

Davant d’aquesta situació es pot 
actuar de diferents formes: 

1. Denúncia a la Inspecció de 
Treball i la Seguretat Social. Es 
valorarà si existeix una conducta 
contrària a la dignitat del 
treballador/a per part de l’empresa 
o per part de la resta de 
treballadors d’aquesta. En aquest 
cas el/la cap responsable pot ser 
sancionat/da per tenir una conducta 
activa o per no complir l’obligació 
general de prevenir riscos laborals 
a l’empresa d’acord amb l’article 14 
de la Llei de PRL (segons la 
Seguretat Social pot ser considerat 
accident de treball el malestar 
psicològic derivat de les conductes 
de mobbing, si s’estableix un nexe 
entre la pèrdua de salut del 
treballador/a i l’assetjament). 

2. Demanda judicial.  El 
treballador/a pot demanar la 
extinció del contracte de treball sota 
l’article 50.1 de l’Estatut dels 
Treballadors. Es té dret de marxar 
d e  l ’ e m p r e s a  a m b  u n a 
indemnització de 45 dies per any 
treballat sense que se superin les 
42 mensualitats. Cal tenir en 
compte, però, que s’ha de continuar 
treballant fins que la sentència sigui 
ferma. Per tal de redactar la 
demanda i per rebre assistència es 
pot recórrer a un suport gratuït del 
Servei d’Orientació Jurídica, del 
Departament de Justícia, al C/St 
Antoni Ma Claret, 17 de Tarragona. 
Tel.: 977 250 755 Fax: 977250756 
cajg.tarragona@gencat.cat Horari: 
de dl. a dj.: de 8.30 a 17 h. I dv. de 
8.30 a 14.30. Horari d'estiu (de l'1 
de juny al 30 de setembre): de dl.-
dv. de 8 a 14.30h● 

MOBBINGMOBBING  
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Formació Virtual a Distància 

El Servei d'Ocupació de Catalunya, 
en col·laboració amb la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), ha 
creat  una formació telemàtica 
adreçada principalment a persones 
treballadores en situació d'atur.  

El programa e-formació UOC-
SOC ofereix un ventall de 
possibilitats formatives a través 
d'internet, per tal de  formar-se i 
millorar les expectatives de trobar 
feina.  

Programa e-formació UOC-SOC 

Aquest programa inclou diferents 
cursos de 50 especialitats 
diferents, de durada  variable i dins 
d e l s  s e g ü e n t s  à m b i t s : 
Competències digitals (informàtica i 
i n t e r n e t ) ,  C o m p e t è n c i e s 
l i n g ü í s t i q u e s  ( i d i o m e s ) , 
Competències professionals i de 

recerca de feina (tècniques de 
recerca de feina, gestió de la 
carrera professional, millora de la 
comunicació, etc.), Competències 
professionals en logística i 
o p e r a c i o n s  ( l o g í s t i c a 
d'aprovisionament i distribució), 
Competències professionals en 
activitats socio-sanitàries (nutrició i 
salut, gestió de la dependència, 
etc.), Competències professionals 
en activitats TIC i gestió de la 
informació i la comunicació 
(cinema, vídeo, publicitat, etc.), 
Competències professionals en 
turisme (Destinacions turístiques, 
etc.), Competències professionals 
a l'empresa (Competències TIC a 
l'empresa, relacions públiques, 
etc.). 

Tots els cursos són gratuïts per als 
alumnes i estan co-finançats pel 
Fons Social Europeu. 
Alguns d’aquests cursos s’han 
iniciat el 2 de juny, d’altres 
començaran en els propers dies. 

La metodologia de treball és a 

distància i de manera virtual dins el 
Campus de la UOC, amb 
assessorament permanent del 
professorat expert. 

L'alumne ha de seguir el curs 
llegint els continguts de suport que 
trobarà a l'aula, llegir els missatges 
que s’enviïn i participant en les 
activitats proposades.  

El  seguiment comporta un 
compromís de treball diari 
d'aproximadament una hora i mitja. 

Una vegada finalitzat i superats els 
continguts plantejats, es lliurarà un 
certificat de superació acreditant la 
participació en el curs. 

Com hem comentat ja, aquesta 
formació s'adreça fonamentalment 
a persones treballadores en 
situació d’atur, tot i que, algunes 
places podran destinar-se a 
persones treballadores en actiu. 
Per a qualsevol consulta us podeu 
adreçar a: eformaciosoc@uoc.edu 
o  c o n s u l t a r  l a  w e b 
www.oficinatreball.cat ● 

Psicologia tradicionalment ha estat una llicenciatura, estudis 
universitaris de 1r i 2n cicle. Actualment, amb el Pla Bolo-
nya, es tracta d’un grau de la branca de ciències de la salut, 
amb una durada mínima de 4 anys i un total de 240 crèdits 
ECTS (European Credit Transfer System). Aquests crèdits 
estan desglossats en formació bàsica, crèdits obligatoris, 
optatius, pràctiques externes i crèdits del treball de fi de 
carrera. Cada universitat estableix les seves pròpies direc-
trius quant als diferents crèdits a superar en cada apartat. 

El títol permet treballar en àmbits d’actuació molt diferents. 
En l’actualitat la Psicologia ha experimentat un creixement 
en el nombre de professionals de la psicologia en exercici i 
en la implantació en diferents àmbits d’actuació professional 
ja que s’ha produït una diversificació de les funcions. 

Els principals àmbits d’actuació de treball amb joves són les 
vessants clínica i de la salut; psicologia de l’educació, i la 
de la psicologia evolutiva. 

Quant a clínica, es desenvolupen tasques de diagnòstic per 

d e t e r m i n a r 
l ’ ex is tènc ia 
de patologies, 
aplicant trac-
taments com 
per exemple 
per evitar el 
consum de 
grogues. En el camp evolutiu es treballa la prevenció de 
l’aparició de retards del desenvolupament i de 
l’aprenentatge. Es treballa l’estimulació precoç, la psicomo-
tricitat, etc. En nens i en adolescents es facilita la construc-
ció de la identitat, l’autoconcepte, l’autoestima, etc. En el 
camp educatiu, realitza un estudi dels alumnes,  actua indi-
vidualment fent adaptacions curriculars. Fa rehabilitació i 
acollida de nens i adolescents en centres tutelats. Intervé 
en els processos d’aprenentatge en les relacions interper-
sonals. Ajuda a analitzar l’adequació dels objectius i els 
continguts d’aprenentatge en la classe, analitza la idoneïtat 
dels mètodes pedagògics per prevenir el fracàs escolar...● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:                                                                           

TREBALL AMB JOVES: PSICÒLEG/A EDUCATIU/EVOLUTIU I CLÍNIC 
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DADES D’INTERÈS 

UNIVERSITAT: La URV ofereix aquest ensenya-
ment. Es tracta d’un grau de 240 crèdits ECTS 
impartit a la Facultat de Ciències de l’Eduació i 
Psicologia (http://www.urv.cat/cae/graus/
graudepsicologia.html); així com també es pot fer 
a distància a través de la UOC (www.uoc.edu). 
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AJUTS AL LLOGUER JUST  

per joves fins a 35 anys.  

Convocatòria 2009. 

Aquest ajut és incompatible amb 
la prestació de la Renda Bàsica 
d’Emancipació (RBE).  

Les condicions de la convocatòria 
e s  p o d e n  c o n s u l t a r  a 
ww.gencat.cat/joventut a l’apartat 
d’habitatge, on també trobareu els 
impresos de sol·licitud.  

És un ajut dirigit a joves fins a 35 
anys. Han de demostrar tenir uns 
ingressos bruts anuals mínims, 
ser titulats d’un contracte de 
lloguer i tenir una renda mensual 
de com a mínim 90€. 

La quantitat de l’ajut és la 
diferència entre el lloguer 
d’equilibri i el lloguer just sense 
superar un màxim i un mínim. 

Lloguer concertat o d’equilibri: és 
el lloguer establert en el contracte 
de lloguer que queda reflectit en 
l’últim rebut. Com dèiem el lloguer 
mínim que haurà de satisfer el 
llogater directament serà de 90€ 

mensuals. 

Lloguer just: és l’import màxim 
que hauria de satisfer el llogater. 

Per sol·licitar aquesta subvenció 
cal presentar la sol·licitud 
corresponent segons el model 
normalitzat per la Secretaria 
d’Habitatge i una sèrie de 
documentació: 

- original i fotocòpia del DNI/NIE/
NIF del/la sol·licitant i de la resta 
de membres de la unitat de 
convivència;  

- original i fotocòpia del contracte 
de lloguer a nom de la persona 
sol·licitant;  

- original i fotocòpia dels rebuts de 
lloguer corresponents a l’any 2009 
pagats;  

- certificat de convivència que 
a c r e d i t i  e l  d o m i c i l i 
d ’ e m p a d r o n a m e n t  d e l / l a 
sol·licitant i de les persones que hi 
conviuen;  

- justificant dels ingressos del/la 
sol·licitant i els membres de la 
unitat de convivència; 

 - full de transferència bancària; 
declaració responsable d’altres 
ajuts per la mateixa finalitat;  

- declaració responsable de les 
obligacions tributàries;  

- declaració responsable de les 
obligacions amb la Seguretat 
Social; 

- autorització de l’interessat i de la 
resta de persones de la unitat de 
convivència. 

El termini per presentar les 
sol·licituds és el 30 de juny. 
Aquest ajut el rebrà el/la titular del 
contracte de lloguer, el/la 
arrendatari/a. 

Les sol·licituds s’han de presentar 
a les Borses d’Habitatge 
convingudes amb la Secretaria de 
Joventut o a les Borses de 
Mediació per al Lloguer Social, 
que hi ha a la comarca: 

Borsa Jove d’Habitatge  

 A Tarragona CPU, C/Méndez 
Nuñez, 23. Tel. 977242906 (cal 
s o l · l i c i t a r  h o r a ) . 
marqueting@cambrapropietat.org 

A Vila-Seca, C/De la Font, 12. 
Tel. 977393542. jtous@vila-
seca.cat, evidal@vila-seca.cat 

Borses de Mediació per al 
Lloguer Social 

A Salou, Passeig del 30 
d’octubre, 4. Tel. 977309200 

A Tarragona, C/Dels Descalços, 
15/Pl de Sant Antoni. (Ajuntament 
de Tarragona). Tel. 977244056● 

HORARI PIJ, PUNT DE SUPORT UOC I AULA 
D’ORDINADORS 

DE 9H A 14H DE DILLUNS A DIVENDRES 

HORARI DEL SAL  

DE DILLUNS A DIJOUS DE 10 A 14H 

Si teniu algun dubte o  
suggeriment contacteu amb  

nosaltres al Tel. 977244500 o bé a 
joventut@tarragones.org o 

sal@tarragones.org 

RECURSOS: AJUTS AL LLOGUER PER A JOVES 
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