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Mira la pantalla lleugerament per sota 
de la línia visual. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fes descansos i recorda la regla 
del 20-20-20.  

Utilitza el mòbil només quan sigui necessari.  

Alterna l’ús d’una mà i de totes dues en 
utilitzar el teclat i deixa descansar els dits. 

 

Canvia sovint la postura del coll, les 
espatlles i l’esquena. 

 

Abans d’adquirir un mòbil tria la mida que 
trobis més còmoda i assegura’t que té 
sistema d’escolta amb mans lliures. 
Acostuma’t a utilitzar el sistema de dictat. 

 

En el vehicle, utilitza el mans 
lliures i silencia els avisos i 
missatges, i posa’l en un lloc on 
no el vegis mentre condueixes. 

Quan hagis de travessar un 
carrer, deixa de mirar el telèfon 
mòbil, no t’aïllis de l’entorn amb 
auriculars.  

Si circules amb bicicleta no 
utilitzis auriculars; recorda que 
t’aïllen de l’entorn. 

Desconnecta el telèfon de la 
feina al final de la jornada 
laboral. 

Posa el mòbil personal en silenci 
o vibració perquè no et molesti 
ni a tu ni als companys mentre 
esteu treballant. 

 

La llum blava-violeta de les pantalles és 
potencialment perjudicial. No utilitzis el 
mòbil a les fosques. Activa el filtre de 
llum blava o comoditat ocular.  

CONSELLS PRÀCTICS EN L’ÚS DELS DISPOSITIUS MÒBILS 

Posa la pantalla del mòbil a una 
distància > 30-35 cm i ajusta una 
il·luminació correcta. 

Ajusta la mida del text i el mode de 
visualització.  
 

Mentre facis servir el mòbil mantingues una 
postura neutra del coll, evita posicions 
forçades de flexió i mantingues les espatlles 
relaxades.  
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ERGONOMIA 

 

Evitem la síndrome visual informàtica (SVI)  

Els estudis indiquen que la major part de les persones que exposen els seus ulls a una 
pantalla més de dues hores al dia pateixen molèsties visuals. Treballar a distàncies 
massa properes provoca que els ulls hagin d’enfocar més del que caldria. Aquest fet 
causa cansament, mal de cap, picor als ulls i, en alguns casos, podria fer aparèixer o 
augmentar la miopia.  

Cada dia més, usem les pantalles de petites dimensions dels mòbils per a diferents 
utilitats, la mida de la lletra sol ser petita i això ens indueix a atansar-nos gairebé 
involuntàriament a la pantalla. Quan necessitem veure objectes propers, com ara la 
pantalla d’un mòbil, l’ull ha de canviar l’enfocament i realitzar un esforç que es coneix 
com a acomodació. En reduir la distància, els ulls s’han d’acomodar i convergir més.  

Per tenir una bona higiene visual és important treballar a una distància adequada. En 
el cas dels mòbils caldria que la distància no fos inferior als 30-35 cm. A més, s’ha de 
disposar d’una il·luminació correcta i fer descansos periòdics.  

Recorda que els nostres ull estan dissenyats per veure amb llum i no per mirar la llum. 
La llum blava-violeta de les pantalles és potencialment perjudicial per a la retina. No 
utilitzis el mòbil a les fosques; quan utilitzem el mòbil en un lloc il·luminat les nostres 
pupil·les estan contretes i limiten el pas de la llum blava, però això no passa si mirem el 
mòbil a les fosques, quan les pupil·les estan dilatades. Activa el filtre de llum blava o de 
comoditat ocular.  

Fes descansos i recorda la regla del 20-20-20. Cada 20 minuts, fer 20 segons de 
descans mirant objectes situats a uns 20 peus (6 metres). 

Ajusta la mida del text i el mode de visualització perquè et resultin còmodes per llegir, i 
ajusta (augmenta o redueix) la brillantor de la pantalla.  

Per saber-ne més, us recomanem la campanya de visió i pantalles de la web del Col·legi 
Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya. Enllaç 

 

http://www.victor3d.cat/pantalles/
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Evitem contractures, rigidesa i fatiga a la zona cervical per l’ús de mòbils (text neck) 

Si tenim en compte que el pes del cap d’un adult és aproximadament de 5 kg en 
posició neutra i que per cada centímetre d’inclinació cap endavant el pes del cap 
augmenta un 100 %, en utilitzar el telèfon el coll ha d’aguantar entre 9 i 14 kg i, a més, 
la pressió sobre la columna vertebral es duplica.  

Mentre utilitzis el telèfon mòbil mantingues una postura neutra del coll, evita postures 
forçades de flexió i mantingues les espatlles relaxades.  

Mira la pantalla lleugerament per sota de la línia visual. És molt usual utilitzar-lo a una 
alçada massa baixa; hauria d’estar a la mateixa alçada on tindríem la pantalla d’un 
portàtil, si estiguéssim asseguts en una taula.  

 

Evitem lesions a les mans (whatsappitis)  

Si tens un historial de lesions a les mans o a les articulacions, corres el risc 
d’agreujament per l’ús del mòbil, per tenir-lo agafat sostingudament, per moviments 
repetitius o per postures incòmodes prolongades. 

La whatsappitis engloba patologies de dits, canells i coll, perquè, tot i que inicialment 
el dolor és a l’arrel del dit polze, pot estendre’s a d’altres regions. També es genera 
sobrecàrrega a les espatlles, el coll i l’esquena si es manté una postura rígida, en un 
gest de concentració, mentre es mouen ràpidament els dits. El dolor és un símptoma, i 
inicialment és un avís; no fer-ne cas pot implicar que la tendinitis es faci crònica.  

Alterna l’ús d’una mà i de totes dues en l’ús del teclat, abaixa el telèfon mentre 
escriguis, utilitza un llapis per a dispositius tàctils, deixa descansar els dits, canvia la 
postura de coll, espatlles i esquena i canvia els hàbits i fes servir el mòbil només quan 
calgui.  

Abans d’adquirir un mòbil tria la mida que trobis més còmoda i assegura’t que té 
sistema d’escolta amb mans lliures. Acostuma’t a utilitzar el sistema de dictat per a 
missatges o correus electrònics i alterna la posició de les mans i dels dits.  
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Us recomanem els exercicis següents de relaxació de mans i dits:  

 

 

Font: https://www.mountsinai.org/files/MSHealth/Assets/HS/Patient%20Care/Service-
Areas/Occupational%20Medicine/Ergonomics-Smartphones.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mountsinai.org/files/MSHealth/Assets/HS/Patient%20Care/Service-Areas/Occupational%20Medicine/Ergonomics-Smartphones.pdf
https://www.mountsinai.org/files/MSHealth/Assets/HS/Patient%20Care/Service-Areas/Occupational%20Medicine/Ergonomics-Smartphones.pdf
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DESPLAÇAMENTS 

 

Segons una informació de la Fundació MAPFRE, 

- el 98 % dels accidents en què el responsable és el vianant estan causats per l’ús 
de telèfons mòbils; 

- l’ús del mòbil i els auriculars augmenten fins a un 40 % el risc d’accidents per als 
vianants.  

 

Quan hagis de travessar un carrer, deixa el telèfon mòbil, no t’aïllis de l’entorn amb 
auriculars i segueix les normes de seguretat viària.  

En el vehicle, utilitza el mans lliures i si és possible evita contestar les trucades, perquè 
són una font de distracció. No utilitzis el mòbil mentre condueixis i silencia els avisos i 
missatges, i posa’l en un lloc on no el vegis durant la conducció.   

Si circules amb bicicleta no utilitzis auriculars; recorda que t’aïllen de l’entorn.  

 

Per saber-ne més, us recomanem que mireu aquest vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=_DEmtz7TU6o 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_DEmtz7TU6o
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PSICOSOCIAL 

 

La presència de mòbils a la feina ha canviat la forma en què treballem i ens 
comuniquem. La presència de mòbils també ha fet que l’activitat laboral es deslocalitzi 
físicament i temporalment. Ara el treball es pot realitzar en qualsevol moment o lloc. 
Fruit d’aquests canvis s’identifiquen un augment dels casos d’addicció i dependència al 
mòbil. Una dependència greu als telèfons mòbils pot conduir a nivells d’ansietat i 
estrès elevats i en casos extrems trobem la nomofòbia (o ansietat i estrès per no 
disposar del mòbil).  

Si consultes compulsivament el teu dispositiu mòbil encara que no esperis cap trucada 
important i si tens sensació de pànic quan no tens el teu dispositiu mòbil accessible o 
molt a prop teu, poden ser símptomes d’addicció als dispositius mòbils. 

La gestió individual i organitzativa que permeti la desconnexió del treball és molt 
important per prevenir situacions de risc i desenvolupar entorns de treball saludables. 

Cal doncs desconnectar el telèfon de la feina quan ja hem acabat la jornada laboral i 
prendre mesures perquè el nostre telèfon no ens molesti a nosaltres ni a la resta de 
companys durant la jornada laboral.  
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Recursos: 

• Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (http://www.coooc.cat/) 

• Smartphones and ergonòmics, hand aches and injuries. 2017, Mount Sinai, 
Selikoff Centers for Occupational Health.  

• La osteopatía y la era digital. El Síndrome Text Neck. 02/03/2015, Takeshi 

• Cómo manejar el ordenador, las tabletas y el móvil cuidando la vista y el cuerpo 
al mismo tiempo. (https://blog.masmovil.es/ordenador-moviles-ergonomia/)  

•  ‘WhatsAppitis’, cuando de tanto chatear sufren los dedos y otras partes del 
cuerpo. 17/04/2015, 20 minutos. 

• El móvil como riesgo emergente y el derecho a la desconexión. 17/07/2017, 
(http://www.fsc.ccoo.es)  

• Revista Salut Visual. Òptica Rueda  

 

 

 

 

 

http://www.coooc.cat/
https://blog.masmovil.es/ordenador-moviles-ergonomia/
http://www.fsc.ccoo.es/noticia:242352--El_movil_como_riesgo_emergente_y_el_derecho_a_la_desconexion

