
Jaume Sarramona ¡Gonzalo Vázquez 

111 El teletreball. Implicacions socials i per a la 
formació 

El teletreball com a expressió del desenvolupament 
tecnologic 

Si actualment és possible realitzar una compra des del propi domicili , 
comunicar-se en temps real amb persones allunyades milers de quilometres, 
si un programa informatic pot ser capturat per mitja d'lntemet, si podem 
deixar a la bústia de I'ordinador d ' un col·lega un document en qüestió de 
segons, que hi ha d ' estrany en que poguem fer realitat activitats laboral s 
fora del marc convencional de I'empresa? 

Es podria dir que aixo, de fa cto , s' ha realitzat des de sempre. Efectivament, 
ha ex istit el treball autonom dut a terme en el domicili de I'artesa o 
profess ional per sati sfer les necessitats de c1ients di stants, de la mateixa 
manera que persisteix tota una economia submergida que realitza fases deis 
processos industrial s o de servei s en el mateix domicili deis treballadors. 
Pero avui apareix un nou concepte, e l denominat teletreball, que no fa 
referencia a aquestes situacions de treball a domicili . ¿Que és , dones, el 
teletreball ? 

No existeix una definició única de teletreball. Vegem-ne algunes: 
• Modalitat d 'organització i d 'execució d 'un treball que s'exerceix 

habitualment .. . a distancia .. .fora de lOta possibilitat de supervisar l ' execució 
o la presta ció del teletreballador per part de qui ordena el trebaLl; ... 
(desenvolupat per mitja d 'e ines informatiques ... ) i qu e implica 
necessariament la transmissió, per mitja de tecnica de telecomunicacions, 
de dades útils per a la realització o bé del treball o bé en curs de realització . 

• Tipus de treball que (. .. ) es realitza en un l/oc al/unyat de les oficines 
centrals o de les insta[.facions de producció, allunyant així el treballador 
del contacte personal amb altres treballadors (i en el que]( ... ) les noves 
tecnologies permeten aquest allunyament mitjanrant I'ajuda de la 
comunicació. 

Com pot advertir-se hi ha tres característiques comunes en aquestes 
definicions: la referencia a l' allunyament del treballador respecte del centre 
principal de treball , la manca de comunicació i de control cara a cara i I'ús 
de les noves tecnologies per al desenvolupament del treball. 
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Teletreball es 
tracta d'una 

activitat laboral 
realitzada lIuny 

del centre de 
producció o de 

servei 
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Tret d ' aquestes característiques basiques i comunes, quasi no hi ha acord 
en allo que s'entén per teletreball , en bona mesura degut a la dinamica deis 
processos organitzatius, economics i laborals. De fet, la veu teletreball (i 
les seves analogues telework, télétravail, telearbeit, ... ) ha adquirit major 
fortuna que altres analogues -com treball [electronic] a domicili- deixant 
l' expressió treball a distimcia per referir-se a una diversitat d ' organitzacions 
de centres flexibles amb diferents combinacions de treball en les oficines 
centrals, en les ubicacions dels clients, en centres satel·lits o a domicilio 

Una definició generalment acceptada de teletreball és que es tracta d ' una 
acti vitat laboral realitzada lIuny del centre de producció o de servei, en la 
qual s' utilitzen tecnologies modernes de transmjss ió i de tractament de la 
informació per comunicar-se amb la resta de l personal del centre en qüestió. 
Per conseqüent, encara que habitualment e l teletreball es dugui a terme en 
el domicili , no ha de confondre's amb el treball a domicili ; el factorclau que 
els diferencia és la utilització d ' una infraestructura de comunicacions. 

Aquesta infraestructura comunicati va permet mantenir el contacte del 
treballador amb I' empresa, així com també facilitar I'accés als sistemes 
d ' informació empresarial. L' activitat laboral realitzada no té perque ser una 
novetat, la novetat consisteix en realitzar-Ia fora del marc habitual. Es 
manté, per tant, la relació de dependencia del treballador respecte de 
I' empresa si bé no s' apliquen els mateixos sistemes habituals de control 
vigents a I'interior de l centre: horari rígid, ubicació fi xa, etc., encara que sí 
e ls referents al rendiment general. 

A part de les possibilitats de la tecnologia, el teletreball es veu influenciat 
per l' actual augment de l' individualisme i uns desitjos més grans d ' autonomia 
d 'acció personal, sense oblidar les noves possibilitats que s'ofereixen per 
la creació de 1I0cs de treball , tal i com s' ha indicat des de la mateixa 
Comjssió Europea per a les petites i mitjanes empreses. 

Després de ressenyar aquestes característiques queda ciar també que no es 
tracta d ' un treball independent a I'estil del profess ionallliberal, ja que aquí 
roman el grup laboral de I'empresa i també els recursos posats a di sposició 
de I' acti vitat laboral realitzada fora d 'ell a. El te letreball és una feina 
realitzada a di stancia, en sentit geografic, del centre laboral responsable de 
la producció o del servei en el seu conjunt. Si parlem deis escenari s on té 
1I0c el teletreball , es pot djferenciar entre: 

• Treballadors que laboren en el seu domicili . Com a exemple tenim 
els correctors de proves d 'edic ió o e ls dí ssenyadors grafics de materi als 
impresos que reben a domicili e ls originals vía correu electronic i e ls 
remeten, ja reelaborats, per aquesta mateixa via. 



• Centres específics de teletreball situats habitualment en 1I0cs 
propers al domicili deIs treball adors. En aquests centres hi ha persones 
vinculades o no a una mateixa empresa, pero la feina de cada una d 'ell es es 
realitza de manera independent. Es pot citar com a exemple el cas de la 
Pacific Bell d 'EEUU que té aquest sistema. 

• Les empreses de di stribució o descentralitzades que, situades en 
1I0cs geografics diferents, es estan intercomunicades amb una xarxa 
comuna per sumar e ls seus esfor~os laborals com si foss in en un mate ix 
centre. Es pot citar el cas de la BC TEL de Vancouver. 

• El treball mobil : quan no hi ha una locali tzació fixa del treball ador 
sinó que gracies a la telecomunicac ió (te lefonia portatil) es transmeten les 
indicacions de I' ac ti vitat a realitzar i el 1I0c on s' haura d 'executar. De 
manera habitual es realitza aquesta comunicació amb els treball adors que 
tenen servei de guardia en determinats dies o hores, pero pot ser una 
modalitat permanent com el cas de la British Telecom. 

No obstant, el desenvolupament del teletreball esta més vinculat al fac tor 
temps que al factor espai. En altres termes: el desenvolupament de l 
te letreball ha corregut en paral·le l a la fl ex ibilitat en el temps de treball. La 
progressiva substitució de I' ocupació (plena) pel treball i el d ' aquest per 
I' ac ti vitat laboral ha fet que siguin , o ens semblin , imatges d 'altres temps 
les sirenes, campanes i timbres . Avui són usuals, sobretot en empreses 
industri al i de serveis, els calendari s de treball/vacances flex ibles, com 
també ex isteix la possibilitat d 'entrar i sortir del treball a hores diferents, 
dins de certs Iímits. 

Temps i espai són dues ca
racterístiques amb valors molt 
peculi a rs en I' ac tu al món 
laboral. La fl ex ibilitat en el 
temps (fins i tot en el contracte; 
si prescindim del treball deIs 
fun cionari s ja quas i ningú 
compta amb seguretat en el 
contracte laboral) i la mobilitat 
geografica van de la ma de la 
mobilitat funcional. D'aques
ta manera, funcions-tasques, 
espai i temps, són condic ions 
alterables fins i tot dins de la 
mateixa professió bas ica ja 
que no dins del maleix lloc de 
treball. Pero de les tres dimen-
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sions és la temporal (símbol de l' organitzac ió taylori ana del treball ) la 
veritable unitat de mesura del canvi impres per i en e l teletreball. 

D' altra banda, la dinamica del teletreball esta lIigada a l'increment en el 
sector serveis (fin s i 101 al desenvolupament d ' alló que s' ha anomenat 
aparició del sector quatemari, al de les tecnologies de la informac ió i de la 
comunicac ió) , a la pe rdua de tamany de les empreses , a la seva 
desestructuració, a la disminució deis costos fixes de les empreses , a 
l' increment en la dimensió internacional de I 'economia i al desenvolupament 
de les empreses multinac ionals, a la subcontractac ió, al desenvolupament 
de les funcions pericial i d ' assessorament , al cultiu -s i no al culte- de la 
individualitat en el treball , etc. 

Es desconeix amb exactitud les xifres reals de treballadors que se situarien 
en la modalitat de l teletreball peró en paYsos com EEUU el seu número és 
creixent. S 'estima que e l 1995 els teletreball adors suposaven ja e l 6,6% de 
la massa total de treballadors, als quals cal afegir e ls qui realitzen par! de 
la seva acti vitat laboral a domicili que farien créixer aquests percentatge 
fin s a superar el 30%. En el Regne Unit s'estimava en uns dos milions i mig 
e l nombre de treball adors en les mateixes dates . A Espanya es calculaven 
en uns 180 .000 els te letreba lladors ex istents e l 1994, amb a lgunes 
experiencies altament desenvolupades com és el cas d ' IBM-Espanya que 
calculava per al 1996 prop de mil treballadors laborant d 'aquesta manera. 
En qualsevol cas la diferencia entre sectors és evident, despuntant els 
vinculats a la informació, venda i comptabilitat. 

Avantatges i inconvenients del teletreball 

Per a no allargar excessivament aquest treball en l' estricte apartat sociológic 
i deixar marge a la refl exió pedagógica ens limitarem a enunciar els 
principals avantatges i inconvenients que envolten el món del teletreball , 
amb la clara consc iencia que cadascun d 'ell s podria mereixer un lIarg 
comentari i les corresponents mati sacions. 

Avantatges 

• De {ipus general 
• Disminució dei s desplar;aments massius en hores punta, amb els 

conseqüents perjudicis sobre I'ecologia, les des peses generals de transport 
i d 'energia i la perdua de temps general per part deis treballadors . 

• Obertura a noves maneres de treballar en uns moments d 'e levat atur 
i de reconversions laborals constants: telemedicina, telemarketing, assessora-



ment a di stancia, ajuda a dom ici li , etc. 
• Auglllent de la importanc ia de les tasq ues basades en la in fo rlllació 

respecte a les estrictalllent vincul ades a la producc ió. 
• Actuac ió de reequili bri territorial, en no ex igir la concentració de is 

treball adors en e ls mateixos 1I0cs de les xarxes empresari als. 
• Fac ilitac ió de I'accés al món labora l de sec tors amb di ficultats: 

di smunuHs, dones amb fill s petits, presos, etc. 

• Pe ,. a l 'empresa 
• Disminuc ió de costos en alguns apartats, com in fraestructu res, 

desplac;aments, etc. 
• Augment de la producti vitat general de is teletreba ll adors, en espec ial 

en I'ambit de les ac ti vitats Illés creati ves. 
• S' int rodueix en I'empresa una cultura d ' organitzac ió fl exib le que 

trenca amb ri gideses de jerarqui a i de funcionament. 
• Crea un sistema de comunicació intern i ex tern propi , de ti pus 

descen tra l i tza!. 
• Augment de la qualitat general del treba ll realitzat, en vincular-se 

més a criteri s que a horari s. 
• Flex ibilitat en la captac ió de personal per a I' empresa. 

• Per al trehallador 
• Estalvi de des peses de des pl a~ament de desgas t tensiona l, 

cansament, etc . 
• Augment de l temps de lliure di sposició. 
• Flex ibilitat e n la util itzac ió de l temps labo ra l que permet 

compatibilitzar-Io amb altres acti vitats. 
• Possibil itat d ' accés a empreses i fe ines distants allloc de residenc ia. 
• Possibilitat d 'augment d ' ingressos. 
• Adaptac ió de l treball a les necessitats famili ars. 

Inconvenients 

• De tipus general 
• Possible marginació de les estructures generals de soc ialització del 

teletreballador, que passen per les organitzac ions laborals de les empreses. 
• Dependencia de la in fras tructura comunicati va establerta, que pot 

plantejar problemes tecnics de saturació, avaries, interferencies, etc. 
• Debilitament dei s sistemes organitzats convencional s (sindicats) 

de defensa deis treballadors. 
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• Per a I'ernpresa 
• La di sminució de des peses no és absoluta i depen de la situac ió 

concreta. 
• L'augment de la producti vitat no és tampoc un principi abso lut ; en 

algunes activitats pot ser inferior, perque s ' introdueixen factors de di stracc ió 
fruit de l contex t famili ar o soc ial on es treball a. 

• Perill de perdre la in formac ió confidencial. 
• Ex istencia de problemes tecnics derivats del sistema comunicatiu . 
• Perdua del control sobre el temps laboral, que pot dur a constatar un 

fracas només al final del procés. 
• Perdua de la possibilitat d 'aprenentatge per imitac ió i comunicac ió 

in formal que succeeix a I' empresa. 
• Perdua de la dinamica interac ti va que comporta e l treba ll en equi p 

tot i que es mantingui I' estructura formal de treball compartil. 

• Per al treballador 
• En certes condicions d 'ex igencia de resultats e l ni vell d 'estrés pot 

augmentar. 
• Poden sorgir sensac ions d 'a'ill ament i de dificultat en prendre 

dec isions. 
• Poden ex igir des peses ex traordinaries a causa de I 'acondic ionament 

del domic ili i de la necess itat d 'equips informatics si no els paga I' empresa. 
• Poden sorgir problemes respecte a la protecc ió soc ia l en cas 

d 'acc ident, malalti a, incapacitat, etc. 
• Fac ilitat de 1I0cs de treball precari s. 
• Poss ibilitat d 'ex plo tac ió per part de I'empresa, amb ni ve ll s 

d 'ex igencia superi ors als convencionals. 
• Dificul tats de promoció i de tenir un pes específi c important en 

I' empresa. 

La lIi sta no pretén ser exhaustiva ni definitiva per poder determinar la 
conveniencia o no del teletreball. Com quasi totes les situac ions soc ials 
complexes, es tracta d ' una realitat de múltiples perspecti ves que pot 
despertar I'optimisme o el pess imisme segons hom es col·loqui i segons la 
idea mateixa que es tingui de la hi storia i de l pervenir. Es diu aixo darrer 
perque el te letreball acostuma a contraposar-se al treball loca litzat en 
organitzac ions que coneixem com a empreses, oblidant-nos d 'entrada que 
aquestes foren una invenc ió de la primera revolució industri al, no rea litzada 
prec isament per assolir aquests objectius que ara ens poden semblar tan 
1I0ables d ' interacció social, soc ialitzac ió, defensa d ' interessos laborals, 
obtenció de benefi cis soc ials, etc. Sense pretendre fer futurologia, algú 
podri a pensar en la consecució d 'aquestes realitzacions amb la futura 
evo lució de l te letreball. 



En qualsevo l cas podríem situar e l teletreball en I' epoca post moderna, en 
I' ambit de la rea litat virtual, en el sentit que es tracta de formar part 
d 'empreses virtuals la constituc ió de les quals no té perque respondre a les 
reals sinó prendre les fo rmes variables que convenen a ls objectius, naturalesa 
de la producc ió i interessos de is seus laborants. Cal advertir que quan ens 
re ferim a un grup de persones que tenen una ernpresa de fn rmació se' ns 
trenquen la majori a deis esquemes convenc ionals sota al lo que entenem per 
reto l empresa. 

El teletreball com a qüestió política, social i tecnologica 

La qüesti ó del teletreball esta cobrant un progressiu interes públic tant pe r 
als organi smes intern ac iona ls com per a ls poders leg islatius i admini stratius 
internac ional s i, ev ide ntment, per als agents economics i soc ials. 

D' una banda, I'OIT (Organitzac ió Internac ional de l Treball ) ha rea litzat 
estudi s, com l' assenyalat de 1990, dins de l PI ACT (Programa Internac ional s 
per al Millorament de les Condicions i Medi Ambient de l T reball ) que té 
com a un de is seu s princ ipals objectiu sfer més hUlná ellreball . Precisament 
aquesta és una qüestió pedagog ica (si el teletreball és una manera de 
treball ar més humana que e l treball convencional , en igualtat de condic ions). 
D'altra banda, els poders públics i e ls agents soc ialmostren una preocupac ió 
continuada pe l desenvo lupament d ' aquesta nova forma de treball . Ho prova 
així l' ori ge n de la major part de les publicac ions di sponibles, sobrelOt en la 
decada deIs vuitanta, j a que en e ls últims anys s'esta detectant un interes 
més pro fessional i de mercal. En l' Assemblea Nacional francesa es va 
arribar a constituir, a finals de 1993, un grup de treball format per vuitanta
quatre diputats pertanyents a di versos partits polítics amb el proposit 
d 'estudiar e ls e fectes que e l te letreball ocasionara sobre els fets soc ials. 
S ' han fet altres estudi s s' han fetdes de diferents departaments governamentals 
a Alemanya, Finlandia, Suec ia, Regne Unit, Estats Units, Australia, ... 

Una bona part de la preocupac ió pública es re lac iona amb aspectes de 
planificac ió i de gestió territorial. El teletreball estacontribuint, conjuntament 
amb altres fenomens prev iament indicats aquí, a una nova di stribució de is 
recursos productius i humans, a un can vi -amb una petita di sminució 
encara- en I' ús del transport públic i pri vat i a un millor aprofitament de les 
possibilitats de treball en les zones rurals (el fenomen de I' anomenada 
rururbanilzació inelos). En el cas que aquestes tendencies es mantinguin i 
augmentin en el futur és possible que es pugui assolir una més gran 
rendibilitat de les inversions públiques. Hi entra que s'arribi a produir una 
di sminuc ió, com a mínim un me nor inc reme nt, e n les despeses de 
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manteniment de les infraestructures viari es i es pugui utilitzar par! d 'aquests 
recursos en e ls nuclis rural s o suburbans en els quals hi viuen els treballadors; 
d' aquesta manera les ciutats-dormitori podrien millorar les seves condic ions 
de vida. 

Des d ' una perspecti va més ideologica, I' interes se centra en la qi.ies ti ó de 
la perdua o guany de I'autonomia per part del teletreballador. Judicis i 
valoracions semblen dividits, probablement perque uns i alU'es es refereixen 
a diferents aspectes de l problema. Així, mentre uns canten els avantatges 
d'una més gran autonomia (real en alguns punts com el de la di stribució del 
temps dins de la jornada, sigui aquesta realment així, di aria o no de treball ) 
del treballador, altres han arribat a plantejar la qüestió de la /libertat 
vigilada. En efecte, si d ' una banda el control soc ial sobre e l treball se fa 
menys penetrant , és poss ible que d ' una altra (en e l nucli dur del te letreball , 
aixo és, el del treball a través de les telecomunicacions) el subjecte pot ser 
controlat pe l mateix sistema tecnologic, ja sigui a través del módul tutor o 
d'algun altre artificio En tot cas, resulta ev ident que les empreses que 
recorren al mercal del teletreball han de tenir molta cura en la selecc ió deis 
seus treballadors i de la convergencia entre els seus interessos personals ( 
i deis microclimes soc ials i familiars) i els interessos de I'organit zació. 

El món del treball rota, com hem vist, en torn a I'ús de les tecnologies de 
la informació i de les comunicacions. No resulta estrany, per tant , que hi 
hagi un gran interes tecnologic respecte I'evolució que va adq uirint aquest 
fenomen. Una bona part de l' interes és c1arament venal : e l te letreball 
constitueix un formidable mercal emergent per a les comunicacions, 
sobretot amb els programes que permeten treballar en xarxa. Pero, a més 
d 'aquest hi ha un altre interes tecnologic de naturalesa més cogniti va que 
convencionalment física i, per tant, més propera a la concepció de la 
tecnologia com saber fer . Estem amb aixo en un deis punts crítics per a la 
pedagogia, tant per a la social com per a la tecnologica. 

Conseqüimcies del teletreball per a la pedagogia laboral 

Hi ha indicadors que assenyalen que I'escola pertany a la primera revolució 
industrial , a r epoca moderna, pero I'escola com a institució centralitzadora 
d 'educació haura de desapareixer davant d ' estructures descentralitzades i 
de sistemes personalitzats d 'aprenentatge. És la conseqüencia logica de les 
tendencies provocades per la introducció de les noves tecnologies en tots els 
ambits de la vida quotidiana i de la resta de les característiques que 
defineixen el s temps postmoderns: flexibilitat , fi de les ce rteses, 
individualisme, simulació ... 



Com a mostra de l que s' ha dit no més ca l pensa r que av ui és una rea lit at 
I'ex istencia d ' un ('mnpll.\· "ir/l/al pe r a ús i ga udi deis alumnes de la 
Universitat Obert a de Catalunya que j a vo ldri en per a e ll s e ls alumnes (no 
sé si també e ls docent s) de les nostres uni vers it ats conve ncio nals. El 
te leensenyame nt , pe r ta nt , ha e ntra t j a e n la creac ió d 'es truc tures 
organit zati ves fl ex ibles, de ca racter virtual, en substituc ió d ' una part de les 
conve nc io nal s . 

Com passa amb e l treball a domicili . e l teleensenyament és lambé un 
concepte que ve de fo n; a te mps enrere i que ara es bene fi c ia de l' ús de les 
noves tec no log ies de la co municaci ó co nn ec tades e n xarxa o bé 
descentral it zades per a ús en ordinador personal sense altl'es requi s its. Sobre 
les poss ibilit a ts i rea litat s de I'aut ofonnac ió o ensenya me nt a dist ancia no 
ins istirem ara perque són sufi cientment conegudes i ja ens hem prodigat 
fon;:a sobre e ll es. 

Com ja vúre m ava n<;ar fa uns quants anys un grup de co l· legues. e l 
te le treball se situa en la línia de prevalenc ia del treball sobre I'ocupac ió. 
També I' educac ió a di stanc ia es situa en la líni a de I'aprellen/a/ge i no de 
l ' ensenyalllell/ . L ' e mfasi. per tant , es posa en l' acti vitat de l subjec te que 
treballa o que aprc n més que en les estructures o rganitzati ves que propicien 
aq uesta ac ti vital. 

Se mbla més que ev ident que e l te letreball és una modalit at labora l que 
tindra un aug me nt progressiu e n la mesura que es desenvolupin i s· escampin 
e ls s iste mes comunicatius que el fan possible. Sense max imali smes, cal 
pensar que durant mo l! de te mps conviura amb el treball institucionalil zat 
en les empreses i que en un futur pot arribar a ser la modalitat laboral més 
difosa. Hi ha dades sufi c ients per avalar aquest pronosti co 

Pero si ens situem en el terreny estri cte del te le treball i les se ves conseqüenc ies 
di rectes sobre I' escola, pode m afirmar que: I'escola /'1 0 /é el pa/rimoni 
exclusiu de I 'espai educaliu sempre que, ni I'aprenen/a/ge ni /an soIs 
/'educació es redueixen als processos que /enen l/oc en la ins/i/ució escolar. 
1, no obs/an/, l'escola no acaba de /robar uns solució flexible per al 
/ra c/amen/ de la qües/ió de I 'espai precisamen/ en 1 'era del/eleaprenen/a/ge, 
de l'autoformació i del /reba/l a dis/ancia. 

Les conseqüeneies d ' aquesta nova situae ió laboral per a I' educac ió, a més 
d ' una transcendencia personal i social de primera magnitud , es desenvolupen 
en dos fronts: la preparac ió específi ca per al domini de la tecnolog ia de la 
eomunieaeió a la que es vincula e l tel etreball , i la re lativa a l tipus de 
soc ialitzac ió que comporta o de ixa de proporcionar. 
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Amb I'ús de la tecnologia 

informatica s'ha trencat la 
possible dicotomia entre la I/etra 
impresa i els mitjans 

audiovisuals 

Pel que respecta a I'ús de les tecnologies de la comunicac ió en la fo rmació 
laboral, ca ldra recordar que s ' enclaven dins de la Iormació tecnológica, 
entenent com a tal, no només e l domini deis recursos en perspecti va d' usuari 
que poss ibiliti la seva aplicació futu ra en I'acti vitat laboral, s inó també el 
roment d ' actituds pos iti ves vers la tecno logia quant a poss ibilitadora de 
projectes innovadors i instauradora de cerLs habits personals que resulten 
ex ig ibles en qualsevol contex l laboral: ri gor, prec is ió, control, ordre, 
estructu ra, e tc. En de finiti va , es tracta de dominar e ls mitj ans pe rde nt la por 
que poden susc itar a causa de l desconeixement , per a així rentabilitzar-Ios 
com a projectes personals. 

Cal tenir present que amb I' ús de la tecnologia in formati ca s' ha tre ncat la 
poss ible dicotomia entre la lIe tra impresa i e ls mitjans aud iov isuals. El 
teclat de I'ord inador serveix tant pe r governar la utilitzac ió d ' imatges i so 
com per comunicar-se mitj an~ant e l lI enguatge escrit. No és que I'home 
e lectronic hag i despl a~at I'home tipograFic, com pronosticava McLuhan, 
sinó que I' home in format ic e ls ha reunit en un de sol. Com a prova els 
responsables de FICOSA, empresa de Catalunya que ha rea litzat una 
experiencia de te letreball , van conclourequeentre els avantatges aconseguits 
hi ha e l fe t que tot queda escrit. 

Els objectius abans indicats només es podran aconsegui r en la formac ió si 
e ls recursos tecnologics en formen pan integral, si són emprats com a suport 
material de les in fo rmac ions i parti cipen també e n el contro l de is processos 
d ' ensenyament-aprenentatge . El princ ipi resulta tan obvi que la seva 
aplicació només depen de la mentalització previa de is formadors que han 
de modi ficar la seva excl usiva fo nt in formati va trad ic ional. El canvi va moIt 
més avan~at en e l marc de la formac ió que es rea litza en les empreses que 
en el s istema escolar convencional. 

Només els centres d ' ensenyament a distancia, amb e ls seus mitjans instructius 
més o menys sofisticats, fa temps que van canviar les funcions del docent 
en antic ipar I' ensenyament mitj an~ant una planifi cac ió prev ia, dipos itar els 
missatges en suports instructius di versos i després quedar com a tutor i 
avaluador de processos i resul tats. El missatge estri ctament docent queda 
així di ferit en el temps, en I'espai o en ambdues dimensions. 

Aq uesta ex igencia de tecni ficació de la formac ió laboral i, per ampliac ió, 
de l conjunt de l sistema educatiu no potjustificar-se sois des de la perspecti va 
de I' aq uí comentat teletreball , sinó que resulta igualment necessari a per fer 
qualsevol ac ti vitat laboral present i futuraja que I'ús i domini de les ac tuals 
tecnologies de la in formac ió és part integrant de totes e lles. Cal tenir en 
compte, doncs, I'absurd que resulta seguir plantejant des de la pedagogia 



academica, la poss ible confrontac ió de models instructius i encara més la 
condemna inicial del denominat tecnologic. Tota excl usió resulta simplista 
en ex trem pero, en aquest cas, a més, resulta també perjudic ial per les metes 
propies de la formació laboral. 

I ens queda la segona Iíni a de fo rmac ió. la que respondri a una manera més 
prox ima al reto l de la Pedagogia Social; la que es refere ix a la soc ialit zac ió 
de les persones que després poden ser te letreball adores sense que se les hag i 
de fo rmar concretament per a aixo. Es tracta sens dubte d ' un punt críti co 

La re tlex ió s' ori enta vers dues perspec ti ves : 
a ) d ' una bancla, e l desenvolupament tecnologic propicia la consecució 

de metes pedagog iques de soc ialit zac ió per altres vies que les convencional s 
de presenc ia fís ica consistents en compartir un mateix marc arquitectonic; 

b) d 'a ltra ba nda, I'ex igenc ia de posse ir ca rac te rís tiqu es de 
soc ialitzac ió específiques per ser utilitzades amb la comunicació te l em~lIi ca. 

Defensem I' escola, entre altres motius, perque la considerem altament 
soc ialitzadora. En ell a es desenvolupen e ls habits de convivenc ia que 
després s' hauran d 'aplicar a situac ions socials de la vida quotidi ana, i més 
ara que la fa míli a ha perdut e l seu paper preponderant en aquest ambit a 
causa de la forma de viure instaurada i del redu"\t nombre de membres que 
la composen. Pero quan ens referim a la socialitzac ió proporcionada per 
I' educac ió formal rarament fe m referenc ia a les actituds i als habits soc ials 
que deri ven de les relac ions no presencials. Per c itar uns exemples ens 
podríem preguntar que fa I' esco la a propos it de l foment de la soc ialització 
a través de la comunicac ió posta l o te le fonica per no citar la j a amplament 
difosa del fax o correu electronic . ¡Qui dubta que es pugui ser desconsiderat, 
marginador, despectiu o ofensiu tant presenc ialment com per te lefon, carta, 
fax o missatge electronic ! La socialitzac ió de I' home d 'avui ex igeix 
contemplar totes les situac ions presenc ials i no presencials que composen 
la nostra vida quotid iana. Segur que la propia experiencia personal avala 
aquests plantejaments, ja que tots som agents i pacients de les situac ions 
desc rites. 

Esta ciar que la soc ialitzac ió pedagogica no només contempl a les acti vitats 
que cal realitzar en el context soc ial. L 'educac ió sempre ha consistit en el 
foment d 'actuac ions que es consideren pertinents a les metes finals a 
aconseguir i també en ev itar aque lles actuac ions que allunyin d 'aquestes 
metes. La dec isió personal sobre que cal fer i que ca l no fer és el resultat de 
la refl ex ió responsable sobre el context; en definiti va, és e l resultat de 
I' exercici de la crítica. Doncs bé, la soc ialització haura de comprendre 
aquesta acti vitat crítica personal per advertir quan e l contex t resulta 
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insufic ient per a sati sfer les necessi tats d'interacció personal amb e ls altl'es 
i, per tant , convé buscar o crea r les s ituacions que les propici"in. 

Pensant novament en e l teletreba ll , pero amb va lidesa de carac ter general , 
la formació laboral haura de preocupar-se de desenvo lupar tot allo que es 
vincul a a la soc ialit zac ió de l món laboral, tant en la seva perspec ti va 
presencial com a di stanc ia, pero també de fomentar I ' habil de complementar 
en altl'es contex tos les limitac ions que pugui tenir. Aixo pass a pel foment 
de I' associacio ni sme i la vincul ac ió amb o rga nitzac ions soc ials de diversa 
índole, des de les més estrictament soc ials a les esporti ves o cultural s. 

Tal vegada e ls col·lectius en qüestió no siguin els sindicats en la scva 
concepc ió actual pero poden resultar igualment valids e n la defensa deis 
interessos en joco Com a prova del que s ' ha dit n' hi ha prou amb comparar 
com defensen els seus interessos els profess ionals liberals o alguns seCIOrs 
profess ionals en que e ls sindicats tenen escassa implant ac ió. A noves 
situac ions també es poden aplicar solucions noves, sempre i quan ex isteixi 
allo que antany s'anomenava consciencia de classe i que ara podem ampli ar 
en catalogar de consciencia crítica per a I'exercici pie deis drets c iutadans. 

Si el te letreball és un ambit més de treball la Pedagogia (concretament la 
Pedagog ia Laboral) hauri a d ' ocupar-se d ' aquest nou fenomen . Els pedagogs 
de l treball hauran d 'actuar en dos tipus de situacions: 

a) en e l centre d ' una empresa promocionant la cultura del te letreba ll 
i desenvolupant acc ions específiques per a I' assoliment d 'aquest objectiu; 
els destinataris d ' aquests programes seran e l conjunt de I'organitzac ió (per 
actuar sobre el clima de la mateixa), e ls qui di ssenyin i ava lu'in programes 
destinats als futurs lelelreballadors i e ls que s'acolliran a aquesta modalitat 
de treball (en el suposit que ja formin part de I'empresa); 

b) en la periferia de I'empresa actuant sobre e ls propis treballadors; 
e ls programes perseguiran , sobretot , les metes de la vinculació entre el 
treballado r "a di stanc ia " i I' empresa, actuara sobre I'autonomi a del 
treballador, sobre la seva relació amb altres lelelreballadors, amb els 
clients -en el seu cas- i amb el conjunt de I' organització. 

Tant en un cas com en I'altre la formaci ó ha de procurar el desenvolupament 
de programes centrats en els tres ambits d'objectius : 

• Ambit cognitiu (del saber): 
• coneixer el conjunt de l' organització, la seva estructura, els seus 

productes i serveis; 
• coneixer el contingut del treball que se li assigna, els límits de les 

seves responsabilitats, la seva dependencia (a qui informar, a qui acudir en 



cas de dubtes que no siguin reso lt s pe l mateix programa de treba ll ); 
• cone ixer alu-es te letreball adors amb qui hagi o pugui treball ar all/b 

xarxa; 

• Ambit de les competencies (del saber fer): 
• dominar les compelencies pro pies de la func ió encomanada ; 
• identificar els principals ri scos de l propi treball (errors poss ibles); 
• sabe r di stri buir e l te mps aco mplinl e ls p l a~os prev istos i e ls 

objectius intermedis; 
• dominar les poss ibilit ats que li ofere ixen les noves tecno logies 

disponibles per a la resolució de les seves tasques ; 
• manten ir-se en comunicac ió amb I' organit zac ió d ' una manera 

e fica~ i sempre que s igui necessari ; 
• saber sol-li c it ar i oferir aj uda quan es requereix; 
• identificar e ls principals ri scos que puguin afectar la seguretat i 

higiene en el treba ll , com prevenir-los i com actuar en e l moment adequat; 
• saber conc ili ar i d istri buir els temps de lreba ll i d'oc i; 
• preparar les visites a I'empresa i oble ni r d ' e lles la in fo rmació 

necessa ri a_ 

• Ambit de les actituds (ser, saber ser, saber comportar-se): 
• senti r-se a gust en aq uesta modalitat de treball ; 
• valorarpositi vament les possibilitats laboral s i de rea lilzac ió personal 

propies del teletreba ll ; 
• tenir una actitud favo rable vers e l treball autonom; 
• dese nvo lu pa r una actitud pos iti va que dugui a apro fit ar les 

poss ibilitats de I' aprene ntatge cooperatiu ; 
• preocupar-se per la propia pro moció profess iona l supera nt la 

tendenc ia a refu giar-se en el teletreball com a modalitat laboral poc exigent 
o que fac ilita la rutina i la inerc ia; 

• desenvolu par una actitud favorable vers les noves tecnologies de la 
informació i de la comunicac ió; 

• generar una actitud crítica vers la comunicac ió a di stanc ia, de 
manera que se sapiguen utilitzar e ls canal s sense generar servituds o 
comportaments addictius; 

• manten ir una actitud de responsabilitat e n el treball , sobretot en el 
maneig de la informac ió, sen se fac ilitar-la indegudament a tercers, sigui 
dins de l propi 1I0c de treball (llar), s igui fora del mateix a altres persones 
o organitzacions_ 

Fela aquesta re tl ex ió estricta sobre e l leletreball no podem obl idar e l 
contex t en que aquest es desenvolupa i que suposa j a l' ex istencia de 
col-Iectius, espec ialment joves i dones, que estan sotmesos a contractes 
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empresari als de caracter prov isional, de curta durada, davant de is quals no 
posseeixen gaire poder de negoc iac ió ni per si mate ixos ni a través deis 
sindicats. 

En de finiti va, e l te letreball és aq uí. Entre nosaltres té encara una difusió 
limitada tot i que sí prodiguem di verses formes de treball a domicili , ent re 
les quals destaca la que exerc im e1s mate ixos professors uni versitaris, pero 
el seu desenvo lupament cre ixent sembla inev itab le. La Comiss ió Europea 
té la prev isió que hi hagi deu milions de teletreball s a Europa a la fi del 
mil ·lenni , fe t que sembla assolible. No obstant, e l te letreball s ' enfronta a 
barreres de di versa índo le per a la seva difusió a més de tota la re lac ió 
d' inconvenients j a explicitada. Per exemple, cal insistir que no totes les 
tasques es presten igua lment a ser executades amb aquesta modalitat. pero 
el més gran obstacle sembla residir en els executius de les empreses, 
desconeixedors de com organitzar i plani ficar e l te letreball. 

Com a síntes i de l que hem ex posat veg i's la següent relac ió de normati va 
pedagogica basica, que caldri a considerar en rambit de la Pedagogia 
Laboral per contemplar la modalitat de l teletreball com a poss ible opció 
total o parcial per als treball adors presents i futu rs: 

o Formació en I'ús de les tecnologies te lematiques, de manera que 
s ' arribi a ser un usuari habil en les mate ixes i se' n pugui obtenir la max ima 
rentabi I ital. 

o Desenvolupament d 'actituds positi ves vers la tecnologia, en el 
sentit de sentir-se segur en e l lIoc de treball i no desenvolupar fobies, 
consc ients o inconscients, que puguin bloquejar el seu ús rac ional. 

o Foment deis habits propis de I' autoformació, aixo és, habits d 'estudi 
en solitari , organitzac ió personal de les ac ti vitats, autocontro l de l procés, 
e tc. 

o Desenvolupament de la capacitat d ' innovac ió dins I'acti vitat laboral 
que inclou la presa de decisions i I'assaig de solucions novedoses. 

o Ús de les noves tecno logies en els mateixos processos de formació 
com a estrategia per aconseguir e ls propos its anteri ors a més d ' eliminar les 
possibles fobies respecte el seu ús. Aquest abrar;a tant la consideració de 
suport informatiu com I 'estructura comunicati va per fer poss ible la tutoria 
a di stanc ia. 

o Desenvolupament de les practiques soc ialitzadores propies del 
treball institucionalitzat pero també de les propies del teletreball , on es duen 
a te rme inte racc ions pe rsona ls i, sota e ls condic ionaments tecnics 
corresponents, també es desenvolupen acti vitats de grupo 

o Foment de la capacitat crítica soc ial que permeti prendre consciencia 
de les poss ibilitats de parti cipació que ofere ixen les di verses modalitats 
labo ra ls, a ix í co m les seves limitac io ns, pe r bu scar les opc io ns 



complementaries pertinents. 
• Foment de I' assoc iac ioni sme di vers que infunda la necess itat de 

vincular-se a organitzacions soc ials de tipus d ivers com a mitj a de partic ipac ió 
en projectes col·lectius. 

• Desenvo lupament de les inquietuds i de is hab its que fac in fac tible 
la formac ió permanent insistint en la seva consecució mitjanvant iniciati ves 
personals, com de fet j a passa en les professions libera ls. 

Conclusió 

Les possibilitats de transferencia del teletreball són molt amplies, tant que 
gairebé no hi ha ambit de I'acti vitat laboral que no pugui rea lit zar-se en part 
- i a lguns plenament- a través d ' aquesta modalitat. Aqu í s' ha adoptat una 
perspecti va d 'anali si de liberadament generica pero ex iste ixen algunes 
possibilitats específiques en el cas de is serveis pedagogics. Els treball s 
d ' assessoria, més institllcionals, pero també els personals, són suscepti bles 
de desenvo lupament a través del te letreball. 

D' altra banda, i en cas que acceptéssiml' analogia estudi -treball , el te letreba ll 
adquiriri a tot e ljoc de poss ibilitats de l' autoaprenentatge i de l' auto formac ió. 
Pensem, per exemple, e l desenvolllpament poss ible per a l' educac ió 
superior on concebim el grllp d ' estudiant s (alumnes-professor) com un grup 
d 'aprenentatge en xarxa o bé com "una empresa virtual d 'aprenentatge". 
Pero aquesta és "una a ltra hi stori a" que esta encara per fer i explicar: 
transferir a I' organitzac ió de I' aprenentage formal les característiques de 
I'empresa virtual. 

Jaume Sarramona ¡Gonzalo Vázquez 

~ 
ü 
o 

(J) 

\~~~~ .~ 
ti:! 
u 
::J 

D 
W 

_~~i~";;...J '0 
u 
ti:! 
u 
e 
::J 

E 
o 
u 
Q) 

D 
(j) 
e 
ti:! 
B 

7 Ed ucacl6 Social 1 127 


	Page 1

