
 

 

RESULTATS ENQUESTA CCOO 
 

Com la majoria de treballadors i treballadores 
professorat de la UB ha hagut de treballar a casa i no sempre en les millors condicions d'espai, dotació 
tècnica i disponibilitat de temps, i a més a més, amb poques directrius metodològiques. Així és com 
s'ha desenvolupat l'activitat habitual de docència, investigació i gestió que realitza habitualment el 
Personal Docent i Investigador (PDI
notícies sobre activitats i estats d'ànim, CCOO ha considerat imprescindi
percepció del PDI de la UB sobre les seves condicions de treball, estat d'ànim i inquietuds davant el 
futur pròxim. L'enquesta realitzada ens mostra un quadre preocupant sobre la nostra situació i la de la 
UB, així com sobre el futur pròxim.
 

L'enquesta ha obtingut 875 respostes, és a dir el 15,5% dels 5.652 professors i investigadors de la UB. 
A continuació s’exposen els principals resultats extrets de l’explotació de l’enquesta i amb el suport de 
les principals dades que es mostren als gràfics de l'annex 1 i les taules de l'annex 2.
 
ASPECTES MÉS RELLEVANTS DELS RESULTATS:
 

En primer lloc, cal destacar que el 
adequada durant el confinament (gràfic 5). Això ha compo
connexions per fer l’activitat lectiva i d’atenció als estudiants, cosa 
professorat i estudiants. 
 

A més a més, la immensa majoria (83,8%) 
forçat per necessitats diverses
disponibilitat de mitjans tècnics de connexió i treball en l'àmbit de la residència familiar. Sovint les 
jornades de treball s’han hagut d’allarg
persones a càrrec (fills/filles) i a haver de compartir ordinador, connexió i espai amb altres membres 
de la família. 
 

Entre els col·lectius que han hagut de modificar l’horari per necessitats 
de la mitjana el Lectors, generalment el prof
d’universitat (TU)/Agregats/Catedrà
 

No hi ha diferències significatives de gènere en el canvi
 
Augment del temps dedicat a docència i gestió i reducció del temps dedicat a recerca
Al llarg del confinament, el PDI ha hagut de augmentar el temps dedicat a la docència i a la gestió, 
per contra, s'ha reduït el temps dedicat a la 
 

En efecte, segons el gràfic 8, el 74,6% del PDI ha augmentat el temps dedicat a la docència
particular un 27,2% l’ha augmentada
seva dedicació (el 2,6% en una quantia del 50% o superio
dedicat a la docència no s’ha fet en les millors condicions tècniques ni d’horari, com s’ha esmentat 
abans.  
 

Tanmateix, aquesta major dedicació no ha tingut correspondència amb una major valoració o 
satisfacció del professorat amb la seva activitat.
comparar la satisfacció amb els períodes anteriors al confinament, 
satisfet de la seva activitat docent i de com aquesta activitat ha pogu
mitjana que el mateix PDI concedeix a aquesta variable és 
situació anterior (dit d’un altra manera: el 57,9% del PDI ha vist reduïda la seva satisfacció, mentre que 
només pel 21,5% ha augmentat).
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ENQUESTA CCOO AL PDI UB I DEMANDA DE SOLUCIONS

i treballadores del nostre país al llarg del temps de confinament, el 
professorat de la UB ha hagut de treballar a casa i no sempre en les millors condicions d'espai, dotació 
tècnica i disponibilitat de temps, i a més a més, amb poques directrius metodològiques. Així és com 

ivitat habitual de docència, investigació i gestió que realitza habitualment el 
PDI). Davant d'aquesta situació d'aïllament domiciliari i amb escasses 

notícies sobre activitats i estats d'ànim, CCOO ha considerat imprescindible conèixer de forma clara la 
percepció del PDI de la UB sobre les seves condicions de treball, estat d'ànim i inquietuds davant el 
futur pròxim. L'enquesta realitzada ens mostra un quadre preocupant sobre la nostra situació i la de la 

el futur pròxim. 

L'enquesta ha obtingut 875 respostes, és a dir el 15,5% dels 5.652 professors i investigadors de la UB. 
A continuació s’exposen els principals resultats extrets de l’explotació de l’enquesta i amb el suport de 

mostren als gràfics de l'annex 1 i les taules de l'annex 2.

ASPECTES MÉS RELLEVANTS DELS RESULTATS: 

En primer lloc, cal destacar que el 17,6% del PDI de la UB no ha pogut treballar amb una connexió 
durant el confinament (gràfic 5). Això ha comportat retard i manca d’eficàcia a les 

connexions per fer l’activitat lectiva i d’atenció als estudiants, cosa que han patit tots dos col·lectius

A més a més, la immensa majoria (83,8%) ha modificat el seu horari de treball i 
forçat per necessitats diverses, majoritàriament relacionades amb la conciliació familiar o la 
disponibilitat de mitjans tècnics de connexió i treball en l'àmbit de la residència familiar. Sovint les 
jornades de treball s’han hagut d’allargar durant la nit, degut als inconvenients derivats d’atenció a 
persones a càrrec (fills/filles) i a haver de compartir ordinador, connexió i espai amb altres membres 

Entre els col·lectius que han hagut de modificar l’horari per necessitats familiars, destaquen per sobre 
de la mitjana el Lectors, generalment el professorat més jove de la UB, i el

tedràtics d’escola universitària (CEU). 

No hi ha diferències significatives de gènere en el canvi horari per necessitat. 

t a docència i gestió i reducció del temps dedicat a recerca
el PDI ha hagut de augmentar el temps dedicat a la docència i a la gestió, 

per contra, s'ha reduït el temps dedicat a la recerca. 

el 74,6% del PDI ha augmentat el temps dedicat a la docència
un 27,2% l’ha augmentada en un 50% o més, mentre que només el 9,1% ha disminuït la 

(el 2,6% en una quantia del 50% o superior). Òbviament, aquest augment del temps 
dedicat a la docència no s’ha fet en les millors condicions tècniques ni d’horari, com s’ha esmentat 

Tanmateix, aquesta major dedicació no ha tingut correspondència amb una major valoració o 
professorat amb la seva activitat. Al contrari, tal i com es mostra en el gràfic 11 al 

comparar la satisfacció amb els períodes anteriors al confinament, el PDI expressa que està menys 
de la seva activitat docent i de com aquesta activitat ha pogut arribar als estudiants. La nota 

mitjana que el mateix PDI concedeix a aquesta variable és de 4,25 davant d’un 5 
(dit d’un altra manera: el 57,9% del PDI ha vist reduïda la seva satisfacció, mentre que 

. 

I DEMANDA DE SOLUCIONS. 06/2020 

el temps de confinament, el 
professorat de la UB ha hagut de treballar a casa i no sempre en les millors condicions d'espai, dotació 
tècnica i disponibilitat de temps, i a més a més, amb poques directrius metodològiques. Així és com 

ivitat habitual de docència, investigació i gestió que realitza habitualment el 
. Davant d'aquesta situació d'aïllament domiciliari i amb escasses 

ble conèixer de forma clara la 
percepció del PDI de la UB sobre les seves condicions de treball, estat d'ànim i inquietuds davant el 
futur pròxim. L'enquesta realitzada ens mostra un quadre preocupant sobre la nostra situació i la de la 

L'enquesta ha obtingut 875 respostes, és a dir el 15,5% dels 5.652 professors i investigadors de la UB. 
A continuació s’exposen els principals resultats extrets de l’explotació de l’enquesta i amb el suport de 

mostren als gràfics de l'annex 1 i les taules de l'annex 2. 

17,6% del PDI de la UB no ha pogut treballar amb una connexió 
rtat retard i manca d’eficàcia a les 

que han patit tots dos col·lectius, 

de treball i el 65,6% ho ha fet 
, majoritàriament relacionades amb la conciliació familiar o la 

disponibilitat de mitjans tècnics de connexió i treball en l'àmbit de la residència familiar. Sovint les 
ar durant la nit, degut als inconvenients derivats d’atenció a 

persones a càrrec (fills/filles) i a haver de compartir ordinador, connexió i espai amb altres membres 

familiars, destaquen per sobre 
essorat més jove de la UB, i el professorat titular 

t a docència i gestió i reducció del temps dedicat a recerca 
el PDI ha hagut de augmentar el temps dedicat a la docència i a la gestió, 

el 74,6% del PDI ha augmentat el temps dedicat a la docència, en 
només el 9,1% ha disminuït la 

r). Òbviament, aquest augment del temps 
dedicat a la docència no s’ha fet en les millors condicions tècniques ni d’horari, com s’ha esmentat 

Tanmateix, aquesta major dedicació no ha tingut correspondència amb una major valoració o 
Al contrari, tal i com es mostra en el gràfic 11 al 

el PDI expressa que està menys 
t arribar als estudiants. La nota 

 que es concedeix a la 
(dit d’un altra manera: el 57,9% del PDI ha vist reduïda la seva satisfacció, mentre que 



 

 

 
 
Pel que fa a la recerca, al gràfic 9
investigadora, el 13,9% la va reduir totalment, mentre que 
seva activitat investigadora. Tot i tenir menys visibilitat, aquest és un resultat molt preocupant des 
del punt de vista de l’activitat universitària, doncs 
la UB es va reduir, aproximadament, en un 37%
suposa una reducció neta de l'output
el 19,2% del PDI que no va modificar la seva dedicació investigadora es troben els qui "
previst fer recerca". 
 
També ha augmentat el temps dedicat pel PDI a la gestió, tal i com s'observa en el gràfic 10. Si bé en 
aquest cas una part de la gestió està relacionada amb el confinament i desconfinament; gairebé el 
32% ha hagut de dedicar més temps a tasques administratives (relac
amb la institució, introducció de qualificacions, rebre i donar informació, etc.), mentre que el 9,4% 
manifesta haver reduït la seva dedicació. Particularment complexa ha estat l’activitat del professorat 
amb responsabilitats de gestió als múltiples organismes i comissions de la UB.
 
L’augment del temps dedicat a docència i la reducció del temps dedicat a recerca han afectat a tots els 
col·lectius, tot i que de forma diferent. Així, dos col·lectius, el de TU/Agregats/CEU i 
han estat els més afectats per l’augment de la dedicació docent. La reducció de l’activitat de recerca 
ha afectat lleugerament per sobre de la mitjana als professors Lectors i molt per sobre de la mitjana 
als TU/Agregats/CEU; aquests dos c
(CU), porten a terme la major part de l’activitat de recerca a la UB.
 
Atenció especial mereix el col·lectiu de 
docència amb condicions d’horari dependents d’altres activitats laborals externes, i amb remuneració 
molt precària a la UB. Més del 75% d’aquest col·lectiu que ha modificat el seu horari ho ha fet per 
necessitat i, a més a més, més del 76% ha hagut d’augmentar la seva dedic
conseqüència, en tenir en compte les condicions contractuals amb la UB, la seva situació ha resultat 
encara més precària. 
 
 
Estat d'ànim i preocupació pel futur a la UB
 
D’acord amb els gràfics 12 a 15, entre el 80 i el 91% del PDI ha empit
augment d'ansietat, trastorns de son, nerviosisme, irritabilitat, decaïment o tristesa. Una anàlisi més 
exhaustiva mostra l'existència de 
del PDI i l'activitat duta a terme durant aquest període
mostren l'existència de relació entre augment de l'ansietat, nerviosisme, irritabilitat, decaïment o 
tristesa i el canvi d'horari forçat o per necessitat, el que indica que 
horari per necessitat han patit en major mesura aquests símptomes
taules 4 a 6 també mostren una 
d'ànim, en aquest cas, la reducció d'aquesta activitat està fortament relacionada amb 
l'empitjorament de l'estat d'ànim
tristesa. Podem pensar que, en gran mesura, aquestes manifestacions es poden associar a la si
viscuda des del 14/03. 
 
El col·lectiu dels doctorands, joves que estan fent la seva tesi doctoral sovint amb 
ha estat especialment afectat per algunes d’aquestes manifestacions, probablement determinades per 
la seva situació depenent d’una beca i la necessitat de portar a terme el seu treball acadèmic.
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gràfic 9 s’observa que el 58,9% del professorat va reduir la seva activitat 
, el 13,9% la va reduir totalment, mentre que només el 21,8% del PDI va augmentar la 

. Tot i tenir menys visibilitat, aquest és un resultat molt preocupant des 
del punt de vista de l’activitat universitària, doncs es podria concloure que l'activitat investigadora de 
la UB es va reduir, aproximadament, en un 37%, la qual cosa, deixant de ba

output de la UB. En aquest punt, cal tenir en compte, a més, que entre 
el 19,2% del PDI que no va modificar la seva dedicació investigadora es troben els qui "

gmentat el temps dedicat pel PDI a la gestió, tal i com s'observa en el gràfic 10. Si bé en 
aquest cas una part de la gestió està relacionada amb el confinament i desconfinament; gairebé el 
32% ha hagut de dedicar més temps a tasques administratives (relació telemàtica amb els estudiants, 
amb la institució, introducció de qualificacions, rebre i donar informació, etc.), mentre que el 9,4% 
manifesta haver reduït la seva dedicació. Particularment complexa ha estat l’activitat del professorat 

ats de gestió als múltiples organismes i comissions de la UB. 

L’augment del temps dedicat a docència i la reducció del temps dedicat a recerca han afectat a tots els 
col·lectius, tot i que de forma diferent. Així, dos col·lectius, el de TU/Agregats/CEU i 
han estat els més afectats per l’augment de la dedicació docent. La reducció de l’activitat de recerca 
ha afectat lleugerament per sobre de la mitjana als professors Lectors i molt per sobre de la mitjana 
als TU/Agregats/CEU; aquests dos col·lectius, juntament amb el professorat Catedràtic d’Universitat

, porten a terme la major part de l’activitat de recerca a la UB. 

Atenció especial mereix el col·lectiu de professorat associats, que cobreix una part important de la 
cions d’horari dependents d’altres activitats laborals externes, i amb remuneració 

molt precària a la UB. Més del 75% d’aquest col·lectiu que ha modificat el seu horari ho ha fet per 
necessitat i, a més a més, més del 76% ha hagut d’augmentar la seva dedic
conseqüència, en tenir en compte les condicions contractuals amb la UB, la seva situació ha resultat 

i preocupació pel futur a la UB 

entre el 80 i el 91% del PDI ha empitjorat el seu estat d'ànim
augment d'ansietat, trastorns de son, nerviosisme, irritabilitat, decaïment o tristesa. Una anàlisi més 
exhaustiva mostra l'existència de relació entre alguns aspectes de l'empitjorament de l'estat d'ànim 

tat duta a terme durant aquest període. En particular, les taules 1 a 3 (annex 2) 
mostren l'existència de relació entre augment de l'ansietat, nerviosisme, irritabilitat, decaïment o 
tristesa i el canvi d'horari forçat o per necessitat, el que indica que els que han hagut de canviar el seu 
horari per necessitat han patit en major mesura aquests símptomes. En aquest mateix sentit, les 
taules 4 a 6 també mostren una clara relació entre la variació de l'activitat investigadora i l'estat 

la reducció d'aquesta activitat està fortament relacionada amb 
l'empitjorament de l'estat d'ànim en augment de l'ansietat, nerviosisme, irritabilitat, decaïment o 

Podem pensar que, en gran mesura, aquestes manifestacions es poden associar a la si

, joves que estan fent la seva tesi doctoral sovint amb 
ha estat especialment afectat per algunes d’aquestes manifestacions, probablement determinades per 

depenent d’una beca i la necessitat de portar a terme el seu treball acadèmic.

el 58,9% del professorat va reduir la seva activitat 
només el 21,8% del PDI va augmentar la 

. Tot i tenir menys visibilitat, aquest és un resultat molt preocupant des 
es podria concloure que l'activitat investigadora de 

, la qual cosa, deixant de banda altres activitats, 
de la UB. En aquest punt, cal tenir en compte, a més, que entre 

el 19,2% del PDI que no va modificar la seva dedicació investigadora es troben els qui "no tenien 

gmentat el temps dedicat pel PDI a la gestió, tal i com s'observa en el gràfic 10. Si bé en 
aquest cas una part de la gestió està relacionada amb el confinament i desconfinament; gairebé el 

ió telemàtica amb els estudiants, 
amb la institució, introducció de qualificacions, rebre i donar informació, etc.), mentre que el 9,4% 
manifesta haver reduït la seva dedicació. Particularment complexa ha estat l’activitat del professorat 

L’augment del temps dedicat a docència i la reducció del temps dedicat a recerca han afectat a tots els 
col·lectius, tot i que de forma diferent. Així, dos col·lectius, el de TU/Agregats/CEU i el dels Lectors, 
han estat els més afectats per l’augment de la dedicació docent. La reducció de l’activitat de recerca 
ha afectat lleugerament per sobre de la mitjana als professors Lectors i molt per sobre de la mitjana 

ol·lectius, juntament amb el professorat Catedràtic d’Universitat 

, que cobreix una part important de la 
cions d’horari dependents d’altres activitats laborals externes, i amb remuneració 

molt precària a la UB. Més del 75% d’aquest col·lectiu que ha modificat el seu horari ho ha fet per 
necessitat i, a més a més, més del 76% ha hagut d’augmentar la seva dedicació docent. En 
conseqüència, en tenir en compte les condicions contractuals amb la UB, la seva situació ha resultat 

jorat el seu estat d'ànim per un 
augment d'ansietat, trastorns de son, nerviosisme, irritabilitat, decaïment o tristesa. Una anàlisi més 

relació entre alguns aspectes de l'empitjorament de l'estat d'ànim 
. En particular, les taules 1 a 3 (annex 2) 

mostren l'existència de relació entre augment de l'ansietat, nerviosisme, irritabilitat, decaïment o 
ls que han hagut de canviar el seu 

. En aquest mateix sentit, les 
clara relació entre la variació de l'activitat investigadora i l'estat 

la reducció d'aquesta activitat està fortament relacionada amb 
en augment de l'ansietat, nerviosisme, irritabilitat, decaïment o 

Podem pensar que, en gran mesura, aquestes manifestacions es poden associar a la situació 

, joves que estan fent la seva tesi doctoral sovint amb ajuts contractuals, 
ha estat especialment afectat per algunes d’aquestes manifestacions, probablement determinades per 

depenent d’una beca i la necessitat de portar a terme el seu treball acadèmic. 



 

 

 
També les relacions sentimentals i afectives s'han vist afectades (gràfics 16 i 17). Si bé un percentatge 
apreciable del PDI sembla haver millorat les seves relacions familiars
que les ha vistes deteriorades és superior
professorat que manifesta que les relacions amb la seva parella s'han deteriorat de manera 
preocupant i, el 19,5% que ho fa en el cas de les relacions amb els seus fills/es
 
Finalment, la preocupació pel futur
i d'higiene en què s’ha de dur a terme l'activitat en la "nova normalitat", com per 
contractual (gràfics 18 a 22) . Naturalment, la preocupació per aquest darrer aspecte és més gran en el 
cas del professorat amb situació contractual més precària
 
És molt patent la preocupació dels professorat
donat que el seu contracte és renovable anualment; també ho és la preocupació dels 
dels postdoctorals per raons similars. Es tracta dels col·lectius més vulnerables des del punt de vista 
contractual. 
 
 
CONCLUSIÓ I DEMANDA DE SOLUCIONS
 
El PDI de la UB ha realitzat un sobreesforç durant el confinament i desconfinament, com corresponia a 
una situació d'emergència. De la mateixa manera que el cas d'altres col·lectius, 
s'ha realitzat en l’ambient familiar, cosa que s’ha t
activitats de cures i atenció a altres membres de la família
treball amb els seus propis recursos tècnics i mitjans, que sovint han resultat insuficients per falta
d’una bona connexió o equips adequats. 
disposició de la pròpia universitat.
 
Dels resultats de l'enquesta es desprèn que 
com ara el decaïment, el nerviosisme, la irritabilitat, etc
viscuda, però també associats a les condicions de treball durant el confinament
de les mateixes. 
 
També es desprèn d'aquests resultats una important 
docent i de recerca en el futur proper
condicions en què s'ha treballat i es treballa des del 14/03/2020.
 
Aquestes condicions de treball d’emergènci
han agreujat la situació de precarietat d’alguns col·lectius
dels associats i del PDI més jove: Lectors, doctorands i postdocs, que són el futur de la recerc
docència de la universitat. 
 
Finalment, malgrat l'esforç realitzat, l'enquesta mostra que el PDI de la UB no ha quedat satisfet del 
resultat de la seva activitat docent
 
No tenim mitjans per conèixer l'opinió dels estudiants sobre la docència rebuda, 
i ens agradaria. 
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També les relacions sentimentals i afectives s'han vist afectades (gràfics 16 i 17). Si bé un percentatge 
apreciable del PDI sembla haver millorat les seves relacions familiars durant el període, el 
que les ha vistes deteriorades és superior. En aquest aspecte, mereixen especial atenció el 
professorat que manifesta que les relacions amb la seva parella s'han deteriorat de manera 

o fa en el cas de les relacions amb els seus fills/es. 

la preocupació pel futur és patent, tant per les noves condicions d'organització, sanitàries 
en què s’ha de dur a terme l'activitat en la "nova normalitat", com per 
(gràfics 18 a 22) . Naturalment, la preocupació per aquest darrer aspecte és més gran en el 

professorat amb situació contractual més precària. 

preocupació dels professorat associats pel seu futur professional/contract
donat que el seu contracte és renovable anualment; també ho és la preocupació dels 

per raons similars. Es tracta dels col·lectius més vulnerables des del punt de vista 

SOLUCIONS 

PDI de la UB ha realitzat un sobreesforç durant el confinament i desconfinament, com corresponia a 
una situació d'emergència. De la mateixa manera que el cas d'altres col·lectius, 
s'ha realitzat en l’ambient familiar, cosa que s’ha traduït sovint amb una conciliació forçada i amb 
activitats de cures i atenció a altres membres de la família. El professorat de la UB ha realitzat aquest 
treball amb els seus propis recursos tècnics i mitjans, que sovint han resultat insuficients per falta
d’una bona connexió o equips adequats. En definitiva, els professorat haa posat els seus recursos a 
disposició de la pròpia universitat. 

Dels resultats de l'enquesta es desprèn que entre el PDI de la UB han augmentat certs símptomes 
el nerviosisme, la irritabilitat, etc., en gran mesura propiciats per la situació 

però també associats a les condicions de treball durant el confinament

També es desprèn d'aquests resultats una important preocupació pel desenvolupament de l'activitat 
docent i de recerca en el futur proper, en el marc de la previsible "nova normalitat", donades les 
condicions en què s'ha treballat i es treballa des del 14/03/2020. 

Aquestes condicions de treball d’emergència, a banda de plantejar incertesa de cara al futur, també 
han agreujat la situació de precarietat d’alguns col·lectius de professorsat de la UB, particularment 
dels associats i del PDI més jove: Lectors, doctorands i postdocs, que són el futur de la recerc

malgrat l'esforç realitzat, l'enquesta mostra que el PDI de la UB no ha quedat satisfet del 
resultat de la seva activitat docent. 

No tenim mitjans per conèixer l'opinió dels estudiants sobre la docència rebuda, 

També les relacions sentimentals i afectives s'han vist afectades (gràfics 16 i 17). Si bé un percentatge 
durant el període, el percentatge 

. En aquest aspecte, mereixen especial atenció el 16,8% del 
professorat que manifesta que les relacions amb la seva parella s'han deteriorat de manera 

 

les noves condicions d'organització, sanitàries 
en què s’ha de dur a terme l'activitat en la "nova normalitat", com per la situació 
(gràfics 18 a 22) . Naturalment, la preocupació per aquest darrer aspecte és més gran en el 

futur professional/contractual, 
donat que el seu contracte és renovable anualment; també ho és la preocupació dels doctorands i 

per raons similars. Es tracta dels col·lectius més vulnerables des del punt de vista 

PDI de la UB ha realitzat un sobreesforç durant el confinament i desconfinament, com corresponia a 
una situació d'emergència. De la mateixa manera que el cas d'altres col·lectius, el treball a distància 

raduït sovint amb una conciliació forçada i amb 
. El professorat de la UB ha realitzat aquest 

treball amb els seus propis recursos tècnics i mitjans, que sovint han resultat insuficients per falta 
posat els seus recursos a 

entre el PDI de la UB han augmentat certs símptomes 
., en gran mesura propiciats per la situació 

però també associats a les condicions de treball durant el confinament hi ha les limitacions 

preocupació pel desenvolupament de l'activitat 
, en el marc de la previsible "nova normalitat", donades les 

a, a banda de plantejar incertesa de cara al futur, també 
de la UB, particularment 

dels associats i del PDI més jove: Lectors, doctorands i postdocs, que són el futur de la recerca i 

malgrat l'esforç realitzat, l'enquesta mostra que el PDI de la UB no ha quedat satisfet del 

No tenim mitjans per conèixer l'opinió dels estudiants sobre la docència rebuda, com seria convenient 



 

 

DAVANT LA SITUACIÓ PREVISIBLE PER AL PROPER CURS
 

Tot sembla indicar que una part important de la docència del proper curs es realitzarà a distància amb 
mitjans telemàtics, encara que es puguin evitar nous rebrots i 
situació, a CCOO considerem: 
 

 En primer lloc, que l'aprenentatge 
l'essència de la universitat, tot i que la docència per mitjans telemàtics és un bon complement, 
com s’ha pogut comprovar al llarg dels anys.
 

 En segon lloc, que si, com suposem, s’ha de portar a terme docència amb mitjans telemàtics, 
desenvolupament d'aquest tipus de docència requereix unes mínimes condicions
aconseguir uns estàndards de qu
vida del PDI que permeti evitar el que el professorat ha viscut en els darrers temps.
 

 En tercer lloc, que les actuals mancances de la UB
financer rebut pels successius governs de la Generalitat durant els 
haurien de revertir-se. 

 
Per aquestes raons, demanem al Rectorat de la UB una consulta i una anàlisi exhaustiva sobre
situació del PDI envers la docència i la recerca per:
 

 Regular el més aviat possible la 
suficients per a docents i estudiants, de manera que uns i altres tinguin ja una previsió per al 
proper curs. 
 

- Determinació de tipus de cursos, temps i docència presencials/telemàtics.
 

- Suport per a l'elaboració i difusió controlada de materials docents amb la qualitat 
suficient, pròpia de la UB.

 

 Proporcionar al PDI els mitjans materials necessaris
a terme les seves tasques docents de forma virtual, fins i tot si això es pot fer des de el seu lloc 
habitual de treball a la UB. En particular, 
equips privats dels professors de manera que sigui més àgil la feina des del propi domicili.
 

 Habilitar una dotació de finançament
programari de docència i avaluació virtual, mitjançant llicències de Campus
ordinadors personals al domicili

 

- Adquisició de recursos tecnològics que permetin realitzar classes in situ (magistrals, 
seminaris,...) que es puguin transmetre en streami
 

- Que aquests recursos només puguin ser utilitzats pels estudiants matriculats.
 

 Possibilitar la conciliació laboral del PDI
conciliació laboral ja aplicades al PAS: per raó de cures de persones depend
les proposades en forma de “permís de deure inexcusable” com d’adaptacions de l’horari de 
classe/pràctiques i del nombre de grups/coordinacions de cursos, la limitació de l’horari i les 
convocatòries de reunions, el respecte dels tem
 

 Realitzar més cursos, presencials o virtuals, dirigits a la formació del PDI en l’ús d’eines i mètodes 
per l’ensenyament “online”.  

 
 
Annex 1: Gràfics 
 
Annex 2: Taules 
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DAVANT LA SITUACIÓ PREVISIBLE PER AL PROPER CURS 

Tot sembla indicar que una part important de la docència del proper curs es realitzarà a distància amb 
mitjans telemàtics, encara que es puguin evitar nous rebrots i confinaments. Davant d’aquesta 

En primer lloc, que l'aprenentatge en proximitat té molts aspectes insubstituïbles, que són 
, tot i que la docència per mitjans telemàtics és un bon complement, 

ha pogut comprovar al llarg dels anys. 

En segon lloc, que si, com suposem, s’ha de portar a terme docència amb mitjans telemàtics, 
desenvolupament d'aquest tipus de docència requereix unes mínimes condicions
aconseguir uns estàndards de qualitat propis de la UB i, al mateix temps, una mínima qualitat de 
vida del PDI que permeti evitar el que el professorat ha viscut en els darrers temps.

les actuals mancances de la UB estan determinades en gran mesura pel tracte 
financer rebut pels successius governs de la Generalitat durant els darrers

Per aquestes raons, demanem al Rectorat de la UB una consulta i una anàlisi exhaustiva sobre
situació del PDI envers la docència i la recerca per: 

Regular el més aviat possible la tornada a la presencialitat/semipresencialitat
suficients per a docents i estudiants, de manera que uns i altres tinguin ja una previsió per al 

Determinació de tipus de cursos, temps i docència presencials/telemàtics.

Suport per a l'elaboració i difusió controlada de materials docents amb la qualitat 
suficient, pròpia de la UB. 

Proporcionar al PDI els mitjans materials necessaris, tant per a treballar a distància com per a dur 
a terme les seves tasques docents de forma virtual, fins i tot si això es pot fer des de el seu lloc 

En particular, agilitzar l’accés al software amb llicència de la UB als 
dels professors de manera que sigui més àgil la feina des del propi domicili.

ó de finançament específica pels Departaments i seccions per 
avaluació virtual, mitjançant llicències de Campus

ordinadors personals al domicili, amb totes les garanties d’ús i protecció de dades. Això comporta:

Adquisició de recursos tecnològics que permetin realitzar classes in situ (magistrals, 
seminaris,...) que es puguin transmetre en streaming. 

Que aquests recursos només puguin ser utilitzats pels estudiants matriculats.

Possibilitar la conciliació laboral del PDI, mitjançant l’aplicació a tot el PDI les 
ja aplicades al PAS: per raó de cures de persones depend

les proposades en forma de “permís de deure inexcusable” com d’adaptacions de l’horari de 
classe/pràctiques i del nombre de grups/coordinacions de cursos, la limitació de l’horari i les 
convocatòries de reunions, el respecte dels temps de descans i de formació, etc

Realitzar més cursos, presencials o virtuals, dirigits a la formació del PDI en l’ús d’eines i mètodes 
 

Tot sembla indicar que una part important de la docència del proper curs es realitzarà a distància amb 
confinaments. Davant d’aquesta 

en proximitat té molts aspectes insubstituïbles, que són 
, tot i que la docència per mitjans telemàtics és un bon complement, 

En segon lloc, que si, com suposem, s’ha de portar a terme docència amb mitjans telemàtics, el 
desenvolupament d'aquest tipus de docència requereix unes mínimes condicions que permetin 

una mínima qualitat de 
vida del PDI que permeti evitar el que el professorat ha viscut en els darrers temps. 

estan determinades en gran mesura pel tracte 
darrers 10 anys, que ara 

Per aquestes raons, demanem al Rectorat de la UB una consulta i una anàlisi exhaustiva sobre la 

a la presencialitat/semipresencialitat amb garanties 
suficients per a docents i estudiants, de manera que uns i altres tinguin ja una previsió per al 

Determinació de tipus de cursos, temps i docència presencials/telemàtics. 

Suport per a l'elaboració i difusió controlada de materials docents amb la qualitat 

, tant per a treballar a distància com per a dur 
a terme les seves tasques docents de forma virtual, fins i tot si això es pot fer des de el seu lloc 

amb llicència de la UB als 
dels professors de manera que sigui més àgil la feina des del propi domicili. 

i seccions per adquirir 
avaluació virtual, mitjançant llicències de Campus habilitades pels 

amb totes les garanties d’ús i protecció de dades. Això comporta: 

Adquisició de recursos tecnològics que permetin realitzar classes in situ (magistrals, 

Que aquests recursos només puguin ser utilitzats pels estudiants matriculats. 

a tot el PDI les mesures de 
ja aplicades al PAS: per raó de cures de persones dependents o d’infants, tant 

les proposades en forma de “permís de deure inexcusable” com d’adaptacions de l’horari de 
classe/pràctiques i del nombre de grups/coordinacions de cursos, la limitació de l’horari i les 

s de descans i de formació, etc. 

Realitzar més cursos, presencials o virtuals, dirigits a la formació del PDI en l’ús d’eines i mètodes 
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ANEXO 1: GRÀFICS. En tots els casos el percentatge està expressat sobre el total de respostes a la 

pregunta) 

DADES PERSONALS: 

Gràfic 1. Distribució per gènere (en %) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

Gràfic 2. Distribució per edats 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

Gràfic 3. Distribució per categories (%). 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 
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Gràfic 4. Distribució por facultats 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

 

Gràfic 5. Tipus de connexió 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

Gràfic 6. Has modificat el teu horari de treball? 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 
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Gràfic 7. Motiu del canvi d’horari 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

Gràfic 8. Variació del temps dedicat a docència (en %) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

Gràfic 9. Variació del temps dedicat a recerca (en %) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 
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Gràfic 10. Variació del temps dedicat a gestió (en %) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

 

Gràfic 11. Satisfacció respecto al mètode docent anterior (referència = 5). % de respostes. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

Gràfic 12. Augment de l’ansietat (10= màxim). % de respostes. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 
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Gràfic 13. Augment de trastorns de la son. % de respostes. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

 

Gràfic 14. Augment del nerviosisme/irritabilitat (10= màxim). % de respostes.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

Gràfic 15. Augment del decaïment/tristesa (10= màxim). % de respostes.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

19,2 

8,1 
6,7 

5,9 

2,3 

6,9 

8,9 

12,2 
13,7 

8,2 7,8 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

11,9 

6,5 
7,9 

6,3 

3,2 

7,9 

10,5 

15,8 15,8 

7,8 
6,5 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

15,3 

7,2 
9,5 

6,3 
4,9 

12,0 

9,4 
11,7 12,3 

5,9 5,5 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0



 

6 
 

Gràfic 16. Empitjorament/millora de las relacions amb la parella (0= empitjorament, 10= millora ). % 

de respostes. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

 

Gràfic 17. Empitjorament/millora de las relacions amb els fills/es (0= empitjorament, 10= majora) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

 

Gràfic 18. Augment de la preocupació pel desenvolupament de l’activitat (10= màxim). % de respostes. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 
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Gràfic 19. Augment de la preocupació pel futur professional/contractual (10= màxim). % de respostes. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

Gràfic 20. Augment de la preocupació per l’organització de l’activitat al Departament (10= màxim). % 

de respostes. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

 

Gràfic 21. Augment de la preocupació per la higiene/neteja en la facultat (10= màxim). % de respostes. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 
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Gràfic 22. Preocupació per un possible rebrot (10= màxim). % de respostes. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

 

Gràfic 23. “Els llocs de treball més essencials no son els més remunerats” (0 = gens d’acord; 10 = 

totalment d’acord), en %. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 
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ANNEX 2. TAULES 

Lectura de les taules: La lectura o interpretació és factor de fila associat, relacionat o condicionat 
a factor de columna. Per exemple, a la taula 1, la variació de l'ansietat condicionada al tipus de 
canvi d'horari. Així, en el cas de 
variació de l'horari per conveniència i molt relacionat a
(Les taules originals mostren els paràmetres que determinen que el 80.1% s'hagi de consid
significativament superior a la mitjana, que és el 65.6%)

 

Taula 1. Canvi d’horari i ansietat

Ansietat 
Canvi d’horari

Per 
Conveniència

Augment 19,9%

Estabilitat  51,2%

Font: Elaboració pròpia a partir de resulta

 

Taula 2. Canvi d’horari i irritabili

Irritabilitat 
nerviosisme 

Canvi d’horari 
Per 

Conveniència

Augment 
19,6%

Estabilitat  
43,3%

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta.

 

Taula 3. Canvi d’horari i decaïment

Decaïment 
tristesa 

Canvi d’horari 
Per 

Conveniència

Augment 20,2%

Estabilitat  32,3%

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta.

 

 

 

 

1 

La lectura o interpretació és factor de fila associat, relacionat o condicionat 
a factor de columna. Per exemple, a la taula 1, la variació de l'ansietat condicionada al tipus de 
canvi d'horari. Així, en el cas de l'augment de l'ansietat, es pot dir que està poc relacionat a
variació de l'horari per conveniència i molt relacionat amb la variació de l'horari per necessitat. 
(Les taules originals mostren els paràmetres que determinen que el 80.1% s'hagi de consid
significativament superior a la mitjana, que és el 65.6%) 

Taula 1. Canvi d’horari i ansietat 

Canvi d’horari 

Conveniència 
Per 

Necessitat 

19,9% 80,1% 

51,2% 48,8% 

pia a partir de resultats enquesta. 

irritabilitat/nerviosisme 

Canvi d’horari  

Conveniència 
Per 

Necessitat 

19,6% 80,4% 

43,3% 56,7% 
Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

decaïment/tristesa 

Canvi d’horari  

Conveniència 
Per 

Necessitat 

20,2% 79,8% 

32,3% 67,7% 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

La lectura o interpretació és factor de fila associat, relacionat o condicionat 
a factor de columna. Per exemple, a la taula 1, la variació de l'ansietat condicionada al tipus de 

l'augment de l'ansietat, es pot dir que està poc relacionat amb la 
la variació de l'horari per necessitat. 

(Les taules originals mostren els paràmetres que determinen que el 80.1% s'hagi de considerar 



 

 

Taula 4. Variació del temps dedicat a 

Ansietat 
Temps dedicat a recerca

Reducció 

Estable 35,1%

Augment 53,8%
Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta.

 

Taula 5. Variació del temps dedicat a recerca i nerviosisme/irritabilitat

Nerviosisme 
irritabilitat Reducció

Estable 

Augment 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta.

 

Taula 6. Variació del temps dedicat a recerca i 

Decaïment 
tristesa 

Temps dedicat a recerca
Reducció

Estable 43,3%

Augment 53,8%
Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta.
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Variació del temps dedicat a recerca i ansietat 

Temps dedicat a recerca 

Igual Augment 

35,1% 39,2% 25,7% 

53,8% 27,5% 18,7% 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

5. Variació del temps dedicat a recerca i nerviosisme/irritabilitat 

Temps dedicat a recerca 
Reducció Igual Augment 

39,4% 39,4% 21,2% 

54,0% 27,0% 19,1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 

6. Variació del temps dedicat a recerca i decaïment/tristesa 

Temps dedicat a recerca 
Reducció Igual Augment 

43,3% 35,1% 21,6% 

53,8% 27,3% 18,9% 

Font: Elaboració pròpia a partir de resultats enquesta. 


