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Resum de la comunicació
En aquest article abordarem des d’un punt de vista científic la
importància que té actualment la síndrome de Burnout en el
col·lectiu docent, n’emmarcarem la conceptualització, farem
un recull cronològic per veure els antecedents de l’estudi del
Burnout en aquest col·lectiu per poder comprendre com
afecta tant la persona com el seu entorn, i en coneixerem els
principals factors de risc i de protecció i la seva implicació en
món de l’educació.

Paraules clau: Síndrome de Burnout, educació, col·lectiu docent, factors de risc,
factors de protecció.

1. La conceptualització del terme Burnout
A la dècada dels setanta apareix el terme Burnout gràcies a
Freudenberger (1974) i, de forma paral·lela, a Maslach (1976).
Freudenbergerel va emprar des de la psicologia clínica per
referir-se al moment de baixada emocional i de pèrdua de
motivació i implicació que patia part del personal voluntari de
la seva clínica de salut a Nova York. Maslach, des de la
psicologia social, el va emprar per estudiar la manera com les
persones s'enfrontaven a un estat d’alerta emocional en
l’àmbit laboral centrant-se en les estratègies cognitives
d’"indiferència" i "deshumanització" com a autodefensa.
Malgrat que el terme es va donar a conèixer fonamentalment
amb aquests dos autors, el 1953, Schwartz i Will ja havien
presentat la primera conceptualització de la Síndrome de
Burnout com a procés, en descriure un sentiment de baixa
moral i distanciament respecte als pacients en infermeres que
treballaven en un hospital psiquiàtric. El 1960, Greene va
utilitzar una definició de símptomes psicològics per referir-se
a una persona que patia una malaltia física incurable i que ell
definia com a "cremada", en un estat de "buidament
existencial". El 1969 Bradley esmenta per primera vegada el
Burnout com a fenomen psicològic en professions d’ajuda.
Des del 1972, l’ús del terme l’empraven esportistes
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anglosaxons per descriure una situació en què, en contra de
les expectatives basades en l’esforç i la preparació, no
s’obtenien els resultats esperats.
Per Freudenberger (1974), aquesta síndrome es caracteritza
per un estat d’esgotament a conseqüència d’un treball intens,
fins al punt que la persona no és capaç de prendre en
consideració les pròpies necessitats personals, i es crema per
l’excessiva dedicació a la feina. El 1977 afegia el qualificatiu
de "contagiosa" a la síndrome basant-se en el fet que els
treballadors que la pateixen poden afectar la resta de
companys amb la seva letargia, cinisme i desesperació, i
perjudicar a curt termini l’organització, amb el risc de
provocar un desànim general. Entre els autors que donen
suport a la idea de "contagi" destaquen Bakker, Demerouti i
Schaufeli (2002), Burke i Greenglass (1993), Maslach et al.
(2001), Olabarría (1997), Savicki (1979), Seidman i Zager
(1986, 1991), Smith, Bybee i Raish (1998), Van Dierendonck,
Schaufeli i Buunk (2001), Etzion i Westman (1994). Des
d’aquest punt de vista, la síndrome de Burnout apareix en els
professionals més compromesos, amb una dedicació més
intensa a les demandes i la pressió del seu treball, que
intenten satisfer els altres amb despreniment i desinterès, de
tal manera que les seves necessitats queden relegades a un
segon terme. Així, la pressió que suporten aquests
professionals ve de tres fonts: d’ells mateixos, de les
necessitats dels seus clients (que perceben com a agudes), i
dels companys i/o superiors.
Aquest mateix any, 1974, Maslach donava a conèixer el terme
de forma pública al Congrés anual de l’Associació Americana
de Psicòlegs (APA). El va utilitzar per referir-se a una situació
cada vegada més freqüent entre els treballadors dels serveis
socials, consistent en el fet que després d’un cert temps de
treball i dedicació, els treballadors acabaven cremats o
esgotats. La conceptualització de la síndrome de Burnout de
Maslach i Jackson (Maslach, 1993; Maslach et al., 1981, 1986,
1996) és el model majoritàriament acceptat i sobre el qual s’ha
dirigit la major part de la investigació, i és una de les
definicions operatives més acceptades avui en dia del terme
(García, 1990; Guerrero, 2003; Martínez, 2010; Schaufeli i
Taris, 2005; Tejero, 2006). Segons aquest model, la síndrome
de Burnout és una síndrome psicològica que es dona davant
de situacions d'estrès emocional crònic, els trets principals de
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les quals són el cansament físic i psicològic, una actitud freda
i despersonalitzada en la relació amb els altres, i un sentiment
d’inadequació respecte a les tasques que cal desenvolupar.
Halbesleben i Demerouti (2005); Kristensen, Borritz, Villadsen
i Christensen (2005); Taris et al. (2005) confirmen la
conceptualització de naturalesa crònica de la síndrome de
Burnout amb dades d'estudis longitudinals que obtenen
correlacions amb un interval de vuit anys d'entre 0,50-0,60
que confirmen l'estabilitat d'aquesta naturalesa crònica (Taris
et al., 2005).

1.1 Dimensions del terme
La conceptualització de la síndrome de Burnout de Maslach
(1993); Maslach et al., (1981, 1986, 1996) identifica tres
dimensions: 
• Esgotament o cansament emocional: fa referència a
sentiments d'esgotament i cansament emocional causats per
pressions laborals. En aquest estadi, el professional veu com
disminueix la seva capacitat d’entregar-se als altres, tant en
l’àmbit personal com en el psicològic. Es reflecteix amb
indicadors com sentir-se esgotat emocionalment per la feina,
sentir-se cansat al final de la jornada, etc. Maslach (1982) el
defineix com un "patró de sobrecàrrega emocional en què la
gent se sent desgastada. Perden energia per fer front a un
altre dia" (p.3).
• Despersonalització: es caracteritza per l'aparició de
sentiments i actituds negatives, cíniques i fredes cap a les
persones amb les quals es treballa. És un procés d'enduriment
i fins i tot de deshumanització, ja que el professional pot
arribar a considerar que les persones són mereixedores dels
problemes que tenen. El desenvolupament d'aquestes
actituds o sentiments està lligat a l'experiència de cansament
emocional. Alguns dels indicadors són tractar les persones
com a objectes impersonals, la preocupació per l'enduriment
emocional que s'observa en un mateix, o tornar-se més
insensible amb les persones amb les quals es treballa. Maslach
i Pines (1977) identifiquen aquesta dimensió com "una
percepció molt deshumanitzada i cínica (dels clients), els quals
són etiquetats i tractats per tant de manera despectiva" (pàg.
101). Pillay, Goddard i Lynn (2010) en una investigació recent
apunten que la despersonalització podria sorgir com un
mecanisme de distanciament per procurar reduir al mínim el
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sentit d'incompetència del treballador provinent de les
interaccions interpersonals; no obstant això, aquesta nova
percepció de la dimensió requeriria més estudis per poder ser
confirmada.
• Manca de realització personal: comporta la tendència a una
autoavaluació negativa de la persona, en què apareix un
descens dels sentiments de competència, d’assoliment i d’èxit
laboral. Aquesta autoavaluació negativa afecta les habilitats
de realització laboral i els professionals se senten infeliços i
descontents tant amb si mateixos com amb la seva tasca
professional. Una disminució en els sentiments d'activació, en
la consecució de coses útils en la professió, o en la creença
d'estar influint amb el seu treball de forma positiva en la vida
dels altres, són alguns dels indicadors d'aquesta tercera
dimensió. Maslach et al. (1981, p.1) descriuen aquest aspecte
de la síndrome  del Burnout com "la tendència a l'auto -
avaluació negativa, particularment en relació amb el treball
amb els clients".
L’esgotament o el cansament emocional que experimenten
els professionals porta a una pèrdua de motivació, que
acostuma a progressar cap a sentiments d'inadequació i fracàs
i que es manifesta per una major despersonalització i
dificultats en la realització personal. Maslach et al. (1979)
consideren aquesta síndrome com un concepte
multidimensional, ja que aquests tres components de la
síndrome són considerats conceptualment diferents. És
important assenyalar que el Burnout pot ser considerat com
una síndrome, ja que els símptomes s'agrupen de forma
sistemàtica, i com a procés, i hi interactuen variables de
l'entorn laboral amb característiques personals de l'individu.
Amb un alt suport estadístic a l'estructura trifactorial del
model, Maslach, Jackson i Schwab (1986) elaboren, en la
segona edició del seu manual, un qüestionari específic per
mesurar la síndrome del Burnout en l'àmbit docent que
difereix del primer, MBI-HSS (1981), en què la paraula "client"
se substitueix per "estudiant" per aclarir la interpretació dels
ítems per part dels professionals de la docència.
Les conseqüències de la síndrome de Burnout es manifesten
en formes, intensitats i freqüències molt diferents en cada
persona, però sempre amb implicacions negatives que poden
portar a manifestacions conductuals, psicosomàtiques i/o
emocionals (taula 1).
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1.2 La síndrome de Burnout en la professió docent
La síndrome de Burnout ha estat en un ampli ventall de
professions de serveis, incloent, entre altres professionals,
advocats (Maslach et al. 1978), policies (Maslach et al., 1979),
professionals de la salut (Maslach et al., 1982; Pines i Maslach,
1978; Raquepaw i Millar, 1989), o docents (Andersen i
Iwanicki, 1984; Beck i Gargiulo, 1983; Belcastro, Gold i Hays,
1982; Gold, 1984; Iwanicki i Schwab, 1981), professió aquesta
última en què ens centrem en aquest estudi. Són moltes les
raons que s’han obtingut al llarg de la literatura i que
justifiquen la necessitat d’estudiar la síndrome de Burnout.
Amb tot, en aquest escrit se’n presenta un recull, no es pretén
fer-ne una enumeració exhaustiva (taula 2).

Taula 1. Símptomes o conseqüències de la síndrome de Burnout

Cansament crònic

Mal de cap

Trastorns gastrointestinals

Pèrdua de pes

Irregularitats amb el son

Hipertensió

Dolors musculars

Esgotament al final del dia

Baixa concentració

Nàusees

Ritme cardíac accelerat

Sentiment de nerviosisme i/o tensió

Suor freda

Disfuncions sexuals

Malalties respiratòries

Fugir, atacar, escapar, passivitat, indefensió

Aïllament personal i professional

Absentisme 

Augment de conductes violentes i agressives

Discurs verbal hostil

Prestar menys atenció al’alumnat

Reduir la interacció amb l’alumnat

Incapacitat de relaxar-se

Conflictes familiars

Evitar responsabilitats

Desorganització

Sobreimplicació

Abús de consum de substàncies com cafè,

tabac...

Abandonament de la professió

Distància afectiva

Impaciència, irritabilitat

Baixa concentració

Baixa memorització

Deshumanització dels serveis

Depressió

Apatia

Pessimisme

Hostilitat

Supressió de sentiments

Baixa autoestima i realització

Pèrdua d’ideals

Culpabilitzar els altres dels problemes

Dificultats en les relacions interpersonals

Negació dels propis sentiments

Cada docent pot manifestar diferents símptomes, amb diversos graus d’intensitat i durada

Perjudicis sobre:
La persona (docent) i la seva família

L’organització (centre escolar)
El marc organitzacional (administració)

Clients (alumnes i les seves famílies)
Reducció en la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge

Símptomes o conseqüències de la síndrome de Burnout

Psicosomàtiques Conductuals Emocionals
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Per Maslach (1993) la professió docent, entre altres col·lectius,
és considerada una professió “d’ajuda”, social, humana, de
demandes interpersonals (seguint la conceptualització de
Veroff i Feld, 1970), de "requeriments socials". Mearns i Cain
(2003) assenyalen que l’ensenyament és una professió molt
estressant, i destaquen entre les seves conseqüències la
síndrome de Burnout, el distrès emocional, i fins i tot,
l’abandonament de la professió docent. Extremera, Rei i Pena
(2010) corroboren que els professionals docents tenen nivells
de simptomatologia associada a un estrès mitjà-alt, i
confirmen que els docents són treballadors d’alt risc, no
només perquè experimenten estrès crònic o síndrome
d’esgotament professional, tal com han demostrat altres
estudis previs (Gil-Monte, 2008; Kokkinos, 2007; Unda,
Sandoval i Gil-Monte, 2002; Gil-Monte i Peiró, 1997), sinó
també perquè pateixen simptomatologia i manifestacions
físiques, psicològiques i socials concomitants.
La necessitat inqüestionable d’investigar la síndrome en la
docència, atesos els problemes somàtics i psicològics que
perjudiquen significativament l’execució professional i que
afecten les relacions amb els alumnes i la qualitat de
l’ensenyament, és reflectida per nombrosos autors (Aluja,
1997; Cunningham, 1982; Guerrero, 1999; Guerrero i Ros,
2005; Kyriacou, 1987; Manassero, Vázquez, Ferrer, Fornés,
Fernández i Queimaledos, 1994; Moreno-Jiménez, Oliver i

- Professió d’ajuda, demandes interpersonals.
- La síndrome de Burnout es considera un risc laboral de caràcter psicològic en professionals que
treballen directament amb persones.
- Més demandes socials i de diversos tipus en el paper dels docents: ampliació de valors,
interculturalitat, diversitat cultural, etc.
- Crisi en l’entorn educatiu que afecta tota la comunitat escolar.
- Conseqüències serioses per a la salut.
- Professió estressant.
- Col·lectiu amb un índex alt de síndrome d’esgotament professional en investigacions internacionals.
- Augment de la prevalença de la síndrome.
- Plans d’administracions que inclouen actuacions per prevenir-la.
- Bases jurídiques.
- Conseqüències pròpies sobre aspectes cognitius aptitudinals, emocionals i actitudinals dels
treballadors. Es requereixen dissenys d’intervenció específics.
- Pèrdua de valor de la professió docent.

Taula 2. Motius per estudiar la síndrome de Burnout docent
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Aragoneses, 1991; Oliver, 1993; Salgado, Yela, Quevedo,
Delgado, Fuentes, Sánchez i Velasco, 1997).
La tasca docent posseeix un alt nivell de dificultat que
augmenta dia a dia, en part perquè la societat es fa
sistemàticament més complexa; així, les demandes de
diferents factors i sectors socials cap als professors es tornen
més sofisticades (Selamé, 1998). En els últims vint anys el canvi
social ha transformat profundament el treball dels professors,
la seva imatge social i la valoració que la societat fa de
l’educació en el seu conjunt. La desmotivació dels alumnes, la
valoració social contra el professor (cada vegada més
generalitzada), la culpabilització cap al docent com a
responsable dels mals socials, o la major lliure circulació de
ciutadans a Europa que exigeix un augment de la pluralitat
lingüística, social i cultural a la qual el docent ha de fer front
sense una formació específica, són algunes de les noves
exigències que demanen al docent un reciclatge permanent
(Doménech,1995). Marchesi i Díaz (2007) recullen conclusions
molt similars en el seu informe "Les emocions i els valors del
professorat" en assenyalar que les tensions que es viuen en
l’actual sistema educatiu, i que afecten l’exercici de l’activitat
docent, es deriven de factors com ara les transformacions
socials, les noves exigències en la formació, l’accés a la
informació i al coneixement, els canvis en la família i els
mateixos alumnes, els canvis en el mercat laboral, els valors
socials emergents, la presència creixent de persones
immigrades i una major rapidesa en els canvis.

1.2.1 Antecedents de l’estudi de la  síndrome de Burnout en
la professió docent
Entre els autors que obtenen en els seus estudis dades que
avalen que l’ensenyament és una professió molt estressant
destaquen Álvarez, Blanc, Aguado, Ruiz, Cabaco i Sánchez,
1993; Borg, 1990; Bransgrove, 1994; Dunham, 1992; Fontana
i Abouserie, 1993; Hiebert i Farber, 1984; Kyriacou, 1987;
Louden, 1987; Otto, 1986; Pithers i Fogarty, 1995; Pithers i
Soden, 1998; Travers i Cooper, 1993. Entre les investigacions
que sostenen que el col·lectiu docent pateix més estrès que la
població general destaquen: Belcastro i Hays, 1984; Dewe,
1986; Kyriacou, 1987.
Entre els estudis internacionals que troben nivells moderats o
alts de la síndrome  del Burnout en docents trobem Antoniou,
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Polychroni i Walters, 2000; Borg i Falzon, 1989; Capel, 1992;
Farber, 1991; Fernández, 2002; Figueiredo-Ferraz, Gil-Monte
i Grau-Alverola, 2009; Hock, 1988; Khonen i Bath, 1990;
Kytaev-Smyk, 1983; Lale, 2001; Marquès, Lima i Lopes, 2005;
Miño, 2012; Mota-Cardoso, Araujo, Ramos, Gonçalves i
Ramos, 2002; Parra, 2005; Ponce, Bulnes, Aliaga, Talaia i
Hortes, 2005; Restrepo, Colorado i Cabrera, 2006; Rudow,
1999; Shirom, 1989; Valdivia, Avendaño, Bastías, Milícia,
Morales, i Scharager, 2003; Viloria, Parets i Parets, 2003. A
Espanya: Arís, 2009; Avargues, Borda i López, 2010; Ayuso i
Guillén, 2008; Bermejo i Prieto, 2005; Cordeiro, 2001; Durán,
Extremera i Rei, 2001; Durán, Extremera, Montalbán i Rei,
2005; Fernández-Castro, Doval i Edo, 1994; Guerrero, 1999,
2003; Manassero, Fornés, Fernández, Valero i Amors,1996;
Parets, 2001; Rubio,2002; Vázquez, Ferrer, Fornés, Fernández
i Queimadelos, 1994.
Encara que, com es pot apreciar, cada vegada és més gran
l’aproximació a l’abordatge de la síndrome de Burnout, Sevilla
i Villanueva (2000) creuen que hi ha obstacles augmentats
segons tres criteris fonamentals:
• Existència d’una insensibilitat real de l’Administració, la
societat i els mateixos docents al voltant dels factors de risc
que poden donar-se en l’activitat dels centres escolars.
• Dificultat de fer visibles els factors de risc existents en el
sector des del punt de vista de la salut integral.
• Escassa formació que hi ha al voltant de la Llei de prevenció
de riscos laborals i la normativa que la desenvolupa.
Els estudis descriptius amb dissenys correlacionals que
estudien la relació entre la  síndrome de Burnout i altres
variables: personals, de personalitat, components del jo (self),
sociodemogràfiques, antropomètriques, biològiques i
fisiològiques, s’observen de manera transcultural en tots els
països. Aquestes variables poden ser considerades com a
factors desencadenants, facilitadors o inhibidors de la
síndrome de Burnout, és a dir, són variables que ens poden
ajudar a comprendre l’origen de la mateixa síndrome. No
obstant això, cal fer notar que pretendre elaborar una llista
que reculli totes i cadascuna de les variables que poden
intervenir en el desenvolupament de la síndrome de Burnout
és una tasca ambiciosa, ja que en produir-se en el medi laboral
i a llarg termini, les situacions que per a cada treballador
poden ser el principal desencadenant de la síndrome són
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múltiples i complexes. La major part dels estudis sobre la
síndrome de Burnout s’han centrat en l’anàlisi de les variables
antecedents i predictores de la síndrome en estudis de l’edat,
l’estat civil, el sexe, els anys de professió, etc. (Anderson et al.,
1984; Byrne, 1991; Malik, Mueller i Meinke, 1991; Maslach et
al., 1981). Cal destacar que amb conclusions no menys
importants han estat molt menys els estudis empírics que han
considerat les variables de personalitat com a possibles
variables antecedents i predictores de la síndrome de
Burnout.

2. Qüestions metodològiques i resultats presentats
Les conclusions que presentem s’extreuen d’un estudi dut a
terme amb una mostra de 566 docents d’ESO de la Comunitat
de Madrid (Montejo, 2014). La mesura de la síndrome de
Burnout es va fer amb el Maslach Burnout Inventory
Educational Survey (MBI-ES), el patró de conducta tipus A a
l’escala ERCTA-B (Rodríguez, Gil, Martínez, González i Pulido,
1997); la mesura dels principals factors de personalitat amb el
Big-Five Factor Markers (segons la versió de l’IPIP). Per
complementar la recollida de la resta de dades necessàries es
va elaborar un qüestionari de dades sociodemogràfiques, i
d’antecedents i conseqüències de la síndrome de Burnout. A
la figura 1 es mostren totes les variables que es van tenir en
compte en les anàlisis inicials.

Figura 1. Variables inicials de
dades sociodemogràfiques, i
d’antecedents i conseqüències de
la síndrome de Burnout

Entre els objectius marcats per la investigació va destacar
l’estudi de les correlacions dels tres factors de la síndrome de
Burnout amb els principals factors dels qüestionaris
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d’antecedents i conseqüències de la síndrome. Donada la
naturalesa de les dimensions de la síndrome de Burnout, es va
efectuar, entre d’altres, una anàlisi de regressió lineal múltiple
(SPSS v. 17) per finalment sotmetre a prova un model
integrador per mitjà de l’anàlisi d’equacions estructurals (Lisrel
8.8.). En la figura 2 es mostren els factors de risc i protecció
resultants del procés per a cadascuna de les tres variables de
la síndrome de Burnout, i en la figura 3 es mostren les
mateixes variables analitzades des d’un punt de vista més
global de la síndrome de Burnout com a concepte. Per
facilitar-ne la lectura s’han eliminat de la taula els coeficients
de regressió i els contrastos dels predictors. Els predictors es
presenten per ordre d’importància amb pesos
estadísticament significatius i amb el percentatge de variància
que expliquen cada dimensió. Com es pot observar, l’estrès
docent és un factor de risc en les tres dimensions de la
síndrome de Burnout, per tant podem donar suport a la
definició que considera la síndrome de Burnout com una
resposta a l’estrès laboral crònic.

RP

70%

DP

43,5%
CE

60%

RISC

-Estrès docent

-Neuroticisme

-Tensió laboral

PROTECCIÓ

-Consideració

-Mida (centre

petit)

RISC

-Estrès docent

PROTECCIÓ

-Autoeficàcia docent

RISC

-Estrès docent

-Neuroticisme

PROTECCIÓ

-Amabilitat

-Orientació vers la feina

-Consideració

-Mida (centre petit)

-Autoeficàcia docentFigura 2. Factors de risc i
protecció per cada dimensió
de la síndrome de Burnout

Figura 3. Factors de risc
i protecció globals per a
la síndrome de Burnout
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Després d’aquesta anàlisi podem concloure que els docents
que presenten alts nivells d’estrès, expressen emocions més
negatives, presenten major inestabilitat emocional, se senten
sovint deprimits i s’irriten o s’alteren amb facilitat,tenen un
elevat nivell de d’estrès i d’activitat, són perfeccionistes, tenen
sensació de pressa o manca de temps, necessitat d’atenció a
la feina i dificultat per comunicar emocions, i altes puntuacions
en la dimensió de cansament emocional, presenten factors de
risc estadísticament significatius.
Per contra, hi ha factors de protecció que acostumen a
presentar-se en els docents que tenen estratègies que els
permeten organitzar l’aula perquè hi hagi bon ambient i els
alumnes puguin treballar de manera concentrada; es
consideren docents motivadors, creatius i interessants, amb
bona capacitat de gestió dels problemes de disciplina i les
interrupcions a l’aula, capaços de relacionar les seves
explicacions amb els interessos dels seus alumnes, senten que
els seus alumnes i les famílies estan satisfets amb la seva tasca
docent, tenen bona relació personal amb els alumnes,
gaudeixen del seu treball, ofereixen solucions innovadores i
constructives, i s’impliquen amb els alumnes més desmotivats;
són docents amb famílies que participen en la vida del centre
i es mostren interessats per l’escolarització dels seus fills,
senten que estan ben considerats socialment i amb el suport
de les famílies dels seus alumnes, amb funcions ben
delimitades i amb una adequada motivació i interès per part
de seus alumnes; treballen en centres petits; són capaços de
simpatitzar i empatitzar amb els sentiments dels altres,
capaços de treure temps per atendre altres persones i fer que
les persones se sentin bé; disposats a ajudar, amb capacitat
d’empatia, altruistes, preocupats per la seva gent; elevat nivell
d’activitat, desig d’aconseguir el màxim nivell professional i
social i amb un nivell de competitivitat alt; estables
emocionalment, no s’estressen ni s’irriten amb facilitat, sense
grans canvis d’humor, es mostren relaxats la major part del
temps i poques vegades se senten deprimits i, per tant, tenen
bona capacitat de relació interpersonal.
Però l’important no rau únicament a conèixer els factors de
risc i protecció, sinó també a saber com interactuen amb el
cicle de la síndrome de Burnout. A la figura 4 es veu com les
variables del PCTA incideixen en la síndrome de Burnout
directament i indirectament a través de la seva influència
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sobre les variables de les situacions docents; i la influència
directa de les variables de personalitat sobre la síndrome de
Burnout i indirectament a través de la relació amb el PCTA.

Conèixer l’existència d’aquests factors, ja siguin de risc o de
protecció, i com interaccionen entre si té unes implicacions
pràctiques que s’haurien de considerar, tant per part de les
administracions (selecció del professorat, disseny de l’itinerari
professional, plans de formació contínua...) com a l’hora
d’incorporar aquest coneixement en els plans de formació
dels futurs mestres o docents a les universitats, ja que no hem
d’oblidar com afecten de manera global en el cas de docents
amb manifestacions en diferents graus de la síndrome de
Burnout. Els punts següents són una síntesi de les implicacions
bàsiques a considerar fins i tot per a futures investigacions:
l’escassa importància de les variables sociodemogràfiques en
la síndrome de Burnout, i en paral·lel la marcada importància
de certes variables de personalitat i personals; la intervenció
precoç sobre la dimensió del cansament emocional i l’estrès
docent, promoure i ensenyar estratègies per fer front a la
síndrome de forma activa, planificació, resolució de
problemes, regulació emocional i reinterpretació positiva; la
importància de la consideració sociofamiliar (aconseguir que
les famílies entrin en els nostres sistemes educatius com a
agents actius, conciliadors i proactius; aconseguir que la
societat prengui consciència del poder d’apoderament que té
cap a la figura del docent, deixi de criticar aquesta tasca i en
focalitzi els aspectes positius) i el paper que juguen alumnes i
companys docents com a elements de detecció precoç en els
nivells de la síndrome de Burnout (aspecte que no era

Figura 4. Predicció de la

síndrome de Burnout. Síntesi del

model d’equacions estructurals
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l’objectiu d’aquesta exposició però que em sembla important
no obviar).
Des d’aquestes línies animo que es divulgui adequadament la
informació sobre la síndrome de Burnout com a eina poderosa
de prevenció i desmitificació de la soledat del mestre dins de
les aules, i als mitjans de comunicació com a arma social
moduladora de revaloració d'aquesta bella i complexa
professió: l’art d’ensenyar i d’aprendre.
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