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RECOMANACIONS GENERALS 

L’ordinador que s’utilitzi per teletreballar ha de seguir les recomanacions de seguretat vigents, com per exemple mantenir el software actualitzat a les 

darreres versions, aplicar les mesures de protecció necessàries o utilitzar una contrasenya segura.  

En un entorn d’oficina es produeixen pauses naturals que no es produiran a casa. Les interaccions amb els companys de treball, passejos ràpids fins 

un altre Departament o a recollir documents a la impressora, són oportunitats per a canviar la posició del cos que potser no es donen a casa.  

Cal doncs vigilar de no sobrecarregar-se. Un horari extens en la mateixa postura o els moviments repetitius en períodes llargs poden provocar lesions 

a l’aparell locomotor.  

Com que no ens hem de desplaçar fins el lloc de treball, la quantitat d’exercici que realitzem durant el dia tendeix a reduir-se. Per tant, resulta útil fer 

passejos curts abans de començar a treballar i també a l’acabar. És molt important determinar quines interrupcions estan bé i quines no. Els altres 

ocupants de la llar han de tenir molt clar que s'està treballant i no interrompre innecessàriament. 

Un despatx a casa ha de complir els mateixos estàndards d’ergonomia que té el lloc de treball habitual. Cal assegurar-se de tenir una taula, una cadira i 
altres accessoris de qualitat similar, que l’alçada és l’adient i que la il·luminació és la correcta.  

 

Un espai de treball adequat a la llar ha d'incloure:  

✓ Un espai o habitació en la qual sigui fàcil de concentrar-se.  

✓ El nivell de seguretat requerit pel lloc de treball.  

✓ Bona connexió a internet.  

✓ Climatització, il·luminació i nivell de so adients.  

 

A continuació, us relacionem unes recomanacions sobre ergonomia i mesures de prevenció per evitar els riscos inherents al teletreball 
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RISCOS I FACTORS DE RISC MESURES PREVENTIVES EQUIPS DE PROTECCIÓ I ALTRES RECOMANACIONS 

Fatiga  física (deguda a una mala postura 
per la distribució incorrecta del lloc de 
treball). 

 S’ha de procurar estar assegut amb l’esquena lleugerament reclinada, amb 
la zona lumbar de la columna recolzada al respatller. 

 Els peus han de recolzar-se sempre al terra. En el cas de no ser possible 
haurà d'utilitzar un reposapeus. 

 Davant del teclat, s’ha de deixar lloc suficient per a què els canells es puguin 
recolzar sobre la taula de treball, mantenint un angle recte, 90 graus, amb el 
braç. 

 Alternar les postures de peu amb les d’assegut/da. 
 Els treballadors han de disposar de l'espai suficient per les cames, sota la 

taula, que els permeti un confort postural adequat. 
 Les dimensions òptimes, pel que fa a l'espai lliure de treball per cada 

treballador, ha de ser de 2 metres quadrats. 
 La pantalla ha de col·locar-se de forma que la part superior de la mateixa 

coincideixi amb la horitzontal dels ulls de l’usuari. Si utilitzes ordenador 
portàtil, es recomana disposar de ratolí i teclat independent per tal de 
poder elevar la pantalla.  

 
 

  
 

 
Fatiga Visual (treball continu davant de les 
pantalles de visualització de dades). 
 

 Establir breus pauses i freqüents quan s’està de manera continuada davant 
de la pantalla de visualització de dades.  

 Orientar i inclinar la pantalla de manera que s’evitin els enlluernaments i 
reflexes a la mateixa. 

 Adaptar l’alçada de la pantalla i la distancia de la mateixa, recomanat 40 i 
50 cm a l’usuari. 

 Ajustar el contrast i la lluentor de la pantalla. 
 No ubicar la pantalla ni d’esquenes ni davant de les finestres.  
 L’angle de visió haurà de tenir entre 0 i 20 graus per sota de la horitzontal 

de visió. 
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Fatiga postural (temps de treball 
prolongats en una mateixa postura i 
repetició de moviments).  
 
 
 
 
 
 

 Recomanable realitzar exercicis de relaxació amb el cap, muscles, esquena, 
cintura, braços,... per tal d’actuar sobre la columna vertebral i sobre la irrigació 
sanguínia de la musculatura.  

 Utilització de calçat còmode, transpirable. 
 És convenient realitzar pauses per a contrarestar els efectes de fatiga física. 
 Per evitar moviments constants amb el cap, es recomana la col·locació dels 

documents sobre la taula, si no utilitzar un porta-documents que es situarà 
just al costat de la pantalla.  

 

 
Caigudes al mateix nivell (per 
cablejat accessible pel terra, 
obstacles en les zones de pas 
(caixes, arxivadors, etc.)). 
 

 Mantenir net i ordenat el lloc de treball, deixant lliures d’obstacles les zones 
de pas. 
 

 

Cops amb objectes immòbils (mobiliari 
d’oficina, calaixos oberts, material 
abassegat en zones de pas, ...). 

 Mantenir els armaris  i calaixos tancats mentre no s’utilitzen. 
 Evitar l’abassegament de material a sobre d’arxivadors, armaris, ... 
 Mantenir les zones de trànsit lliures d’obstacles (caixes, papereres, ...). 

 

 

Risc d’incendi 
 No sobrecarregar els endolls. Si utilitza lladres, regletes o cables allargadors 

per a connectar aparells elèctrics a un mateix punt de corrent, consulti abans 
a personal especialitzat.  

 En cas de fumar, utilitza els cendrés i mai llencis les burilles a les papereres. 

 
 
 
 
 
 

  
Contactes elèctrics (per la 
manipulació d’aparells 
elèctrics). 
 

 Agrupar tot el cablejat elèctric per una mateixa regleta de manera que tots 
els cables quedin endreçats i protegits. No utilitzar les regletes amb múltiples 
preses de connexió elèctrica.  

 Desendollar des de l’endoll i no del cable.  

 

 
Caigudes a diferent nivell (per 
transitar per les escales). 
 

 Evitar caminar en presses i saltar-se esglaons. Agafar-se a la barana.  


