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CONTEXT 

Els problemes de salut mental suposen una de les preocupacions més apressants en la salut 

pública, especialment, entre la població jove. L’Organització Mundial de la Salut (2021) alerta 

d’un augment dels problemes de salut mental en l’última dècada i xifra en més de 300 milions 

les persones que, al món, viuen una depressió. En aquest escenari, entre el 35 i 50 per cent de 

persones afectades no tenen accés a un tractament adequat. A l’Estat espanyol, les xifres també 

resulten preocupants. Segons el Ministeri de Sanitat (2017), una de cada 10 persones adultes té 

un problema de salut mental reconegut, però ja en al voltant d’un 4% de persones d’entre 15 i 

24 anys s’ha identificat algun problema de salut mental.  

En aquesta línia, les dades recollides per l’Estudi d’estils de vida i salut realitzat per UJI Hàbitat 

Saludable (2018) també mostren l’afectació de la salut mental entre l’estudiantat universitari. 

En concret, un 20% de l’estudiantat informa que la seua salut mental és regular o dolenta, i un 

7,5% té algun problema psicològic diagnosticat relacionat amb l’ansietat o la depressió. Més 

enllà dels problemes clínics, entre la població general d’estudiants i estudiantes, un 12% informa 

sentir depressió sempre o amb freqüència, un 26% ansietat i un 44% estrès. Més encara, un 

64,8% d’aquestes persones afirmen que aquest problema els afecta bastant o molt en la seua 

vida quotidiana. Al mateix temps, al voltant del 30% de l’estudiantat utilitza el consum alcohol 

o un altre tipus de substàncies, així com la connexió a internet per a regular el seu malestar 

emocional. D’aquesta manera, a més d’observar-se simptomatologia clínica significativa, una 

bona part de l’estudiantat utilitza estratègies d’afrontament poc o gens saludables.  

Aquesta situació podria ser més preocupant entre l’estudiantat de doctorat i les persones joves 

que, dedicades a la investigació, conviuen en un entorn de múltiples demandes. En aquest sentit, 

estudis com el de Cladellas-Pros i col·laboradors (2018), mostren com alguns aspectes 

relacionats amb aquesta mena d’ocupació com la incertesa, la sobrecàrrega de tasques o els 

possibles conflictes de rols minven la qualitat de vida del personal investigador en l’entorn 

universitari. En particular, això ocorre en la mesura en què la seua trajectòria està menys 

consolidada i, per tant, té més inestabilitat i incertesa en el desenvolupament de la seua carrera 

investigadora. Al mateix temps, altres autors com Rodríguez-Vega i col·laboradors (2018), 

mostren de quina forma l’impacte d’aquests factors psicosocials també es relaciona amb la 

competència per a gestionar el distrès i altres dificultats derivades del lloc ocupacional.  

Davant aquest panorama, des de fa algunes dècades, organismes internacionals com ara l’OMS 

proposen la necessitat que la salut siga atesa per tots aquells agents socials que tinguen 
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possibilitat d’actuar-hi (Tsouros et al., 1998). En aquest context, s’emfatitza la necessitat que les 

institucions d’educació superior s’impliquen en la cura de la salut de la comunitat universitària i 

la societat en general, no solament a través de la formació a futurs i futures professionals i la 

generació de coneixement científic, sinó també desenvolupant programes d’educació per a la 

salut que permeten previndre, detectar i derivar les possibles problemàtiques.  

Per aquest motiu, en línia amb la quarta meta del tercer objectiu de desenvolupament 

sostenible que busca promoure el benestar i la salut mental entre la població, i assumint 

l’especial vulnerabilitat del col·lectiu de joves investigadors i investigadores, des de la Universitat 

Jaume I, es planteja aquest projecte sobre l’atenció mental a aquest col·lectiu. 

 

OBJECTIUS 

Amb el propòsit de millorar el benestar emocional de joves investigadors i investigadores i 

facilitar la prevenció de problemàtiques de salut mental es proposen objectius específics que, 

d’una banda, busquen incrementar les competències d’autocura en la salut mental i, per l’altre, 

facilitar espais de treball en els quals es promoga el benestar emocional. Des d’aquest 

plantejament, els objectius específics que es proposen són: 

1. Millorar la informació sobre les problemàtiques de salut mental, així com sobre 

aquells factors protectors o de risc que podrien modular-la, en el personal investigador. 

2. Incrementar competències d’autocura de la salut mental en el col·lectiu de joves 

investigadors i investigadores. 

3. Facilitar espais de detecció i derivació de problemàtiques de salut mental per al 

col·lectiu de joves investigadors i investigadores.  

4. Establir sinergies i espais de treball conjunt amb altres agents promotors de la salut 

mental i altres universitats. 

5. Visibilitzar els recursos i programes de la Universitat Jaume I que poden afavorir la 

cura de la salut mental. 

 

LÍNIES D’ACTUACIÓ 

A partir dels objectius plantejats, es proposen les línies d’actuació següents: 
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1. Anàlisi del context d’intervenció. Amb la finalitat que aquest pla de treball constituïsca una 

eina viable i pertinent per al col·lectiu de joves investigadors i investigadores de la Universitat 

Jaume I, resulta necessari examinar amb detall les seues necessitats percebudes. Des d’aquest 

marc, es planteja l’activitat següent: 

1.1. Analitzar la salut mental del col·lectiu d’investigadors i investigadores de l’UJI. En concret, 

a partir dels estudis realitzats, el 2018 i 2019, sobre els estils de vida en l’estudiantat de la 

Universitat Jaume I i el personal docent i investigador, es realitzarà una anàlisi més exhaustiva 

de la situació sobre la salut mental del col·lectiu de joves investigadors i investigadores, així 

com dels possibles factors associats i de potencials problemàtiques que podrien trobar al llarg 

de la seua carrera investigadora. Aquests últims resultats podran calcular-se a partir de l’estudi 

realitzat en el col·lectiu del PDI amb més trajectòria. En conjunt, podran detallar-se els 

programes d’intervenció de manera més precisa, tant per a l’atenció de problemàtiques 

actuals, com la prevenció de situacions futures. 

2. Prevenció primària: alfabetització en salut mental. Amb la finalitat de promoure hàbits de 

cura de la salut mental, resulta fonamental comptar tant amb el coneixement adequat, com 

amb actituds i creences ajustades a la situació. Des d’aquest marc, es proposen tres tipus 

d’activitat: 

2.1. Difusió de coneixement i sensibilització sobre la salut mental. A través de la divulgació de 

continguts psicoeducatius en xarxes socials i mitjans de comunicació de l’UJI, es busca 

conscienciar a la comunitat universitària sobre la situació de la salut mental en el col·lectiu de 

joves investigadors i investigadores, i visibilitzar aquelles variables que podrien afavorir la seua 

autocura o incrementar-ne el risc. D’aquesta manera, a partir d’aquesta acció d’àmbit 

comunitari, es pretén que el propi col·lectiu siga una mica més conscient de la importància de 

l’autocura, així com sensibilitzar a la resta del col·lectiu PDI i de la comunitat universitària. Més 

enllà d’incrementar les competències del col·lectiu afectat, resulta necessari que la resta de la 

comunitat universitària comprenga la situació i supose un punt de suport. 

2.2. Cursos de formació específica: “Com ser un investigador o investigadora resilient?” i 

“Pautes per a la gestió emocional de grups d’investigació”. Amb l’interès de millorar 

competències d’autocura, es planteja aquesta acció en un context de treball grupal i més 

reduït, dirigit al col·lectiu de joves investigadors i investigadores. En aquest sentit, es proposen 

dos cursos d’educació per a la salut que, a través de 4 i 6 sessions, enfortisquen variables com 

ara la regulació emocional i la gestió de l’estrès, les habilitats socials i de comunicació, el 

foment de la cohesió grupal i la mediació de conflictes. D’aquesta manera, s’enfortiran 

competències d’autocura que ajuden el col·lectiu a millorar el seu benestar emocional i que 
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l’ajuden, en un futur, a gestionar amb intel·ligència emocional els seus propis grups 

d’investigació.  

2.3. Formació continuada: competències transversals d’autocura per a investigar millor. 

L’abordatge de la salut mental en el col·lectiu de joves investigadors i investigadores requereix 

una atenció diferencial en funció de les seues necessitats que, a vegades, demanda una major 

continuïtat. Per aquest motiu, es planteja la creació d’un espai de formació que, amb 

periodicitat mensual, permeta identificar els reptes d’atenció en el col·lectiu, així com enfortir 

les seues competències per a gestionar estratègies de resolució eficaces. En aquesta activitat 

participarien aquelles persones que hagen expressat una major necessitat de suport.  

3. Prevenció secundària: detecció i derivació. En línia amb els estudis sobre salut mental en la 

comunitat universitària, es calcula que un percentatge de la població requerirà una atenció 

més especialitzada. Per això, es plantegen accions que faciliten la identificació de la 

simptomatologia clínica pròpia dels problemes de salut mental, així com la difusió dels 

mecanismes de derivació als dispositius del sistema públic de salut mental. Per a això, es 

proposen les activitats següents: 

3.1. Accions de divulgació en els mitjans de comunicació de l’UJI. Dins de les accions de difusió 

d’informació i sensibilització, a través de les xarxes socials i els canals de comunicació dirigits al 

col·lectiu de joves investigadors i investigadores de l’UJI, es difondran missatges relacionats 

amb la simptomatologia clínica, així com relacionats amb la conducta de malaltia (pautes per a 

ser capaces d’identificar la problemàtica, motivar per a sol·licitar ajuda, fomentar l’adherència 

als tractaments, etc.). Al mateix temps, s’informarà sobre el servei d’orientació psicològica de 

l’UJI i els dispositius d’atenció a la salut mental del sistema públic de salut. 

3.2. Detecció i derivació en les accions formatives. Tant en els cursos de formació específica 

com en el curs de formació continuada, es donarà informació sobre possibles perfils de risc per 

al desenvolupament de problemàtiques de salut mental, s’incrementarà la competència en la 

presa de decisió per a sol·licitar ajuda i s’assessorarà sobre les diferents alternatives d’atenció.  

4. Sinergies institucionals en l’àmbit de l’atenció a la salut mental de joves investigadors i 

investigadores. L’abordatge de la salut mental requereix una atenció interdisciplinària i 

multisectorial que facilite tant la identificació de les seues múltiples causes, com el disseny 

d’intervencions ajustades a cadascuna d’aquestes. Des d’aqueix marc, es planteja l’acció 

següent: 

4.1. Participació en fòrums o trobades científiques i professionals dedicats a la promoció de la 

salut mental en el col·lectiu de joves investigadors i investigadores. Aquesta activitat permetrà 

identificar noves necessitats i propostes d’intervenció, així com crear xarxes de treball amb 

altres institucions que enfortisquen i retroalimenten la del propi programa. De la mateixa 
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manera, en aquells fòrums en els quals siga pertinent, s’espera poder difondre les lliçons 

apreses durant el seu desenvolupament. 

5. Visibilitzar el campus de la Universitat Jaume I com un entorn promotor de la salut mental 

del col·lectiu de joves investigadors i investigadores. Amb el propòsit que la Universitat 

Jaume constituïsca un espai promotor de salut mental, resulta necessari comptar amb 

recursos, així com crear l’hàbit del seu ús adequat entre el col·lectiu de joves investigadors i 

investigadores. Per això, en aquest eix, es plantegen aquestes dues accions: 

5.1. Elaboració d’un mapa de recursos que facilite la cura del benestar emocional. En aquesta 

acció, es proposa desenvolupar un mapa del campus universitari que incloga tots aquells 

serveis o programes que, des d’un enfocament biopsicosocial, permeten cuidar la salut mental. 

Per a això, a més d’identificar el lloc, contacte i tipus d’activitat, s’inclourà informació sobre els 

beneficis que podria comportar per al benestar emocional el desenvolupament d’aquestes 

activitats. Aquest mapa es difondrà entre el col·lectiu de joves investigadors i investigadores i 

s’enllaçarà al web de l’Escola de Doctorat.  

5.2. Difusió del mapa de recursos: píndoles informatives. Amb la finalitat d’acostar els recursos 

al col·lectiu de jove investigadors i investigadores, es planteja realitzar una píndola informativa 

de presentació de cada servei o programa. A més, tant en les accions de sensibilització 

comunitàries com en les de formació grupal, s’aprofitarà per a difondre aquesta informació.  

 

ESTRUCTURA 

Aquesta proposta de treball s’ha coordinat amb l’Escola de Doctorat i l’equip d’investigació 

Psicologia de la Salut: prevenció i tractament que, al costat del programa UJI Hàbitat 

Saludable, gestionaran, executaran i supervisaran la seua realització.  

Així mateix, serà fonamental comptar amb el suport dels vicerectorats més implicats en l’àmbit 

de la salut, la investigació i l’estudiantat com són el Vicerectorat de Campus i Vida Saludable, el 

Vicerectorat d’Investigació i Transferència i el Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social.  

A més de tot l’anterior, es comptarà amb la participació de diferents unitats i serveis de la 

Universitat per a poder dur a terme el programa, com el Servei d’Assistència Psicològica de 

l’UJI (SAP), el Servei de Comunicació i Publicacions de l’UJI, el Servei d’Esports i l’Oficina de 

Prevenció i Gestió Mediambiental. 

 

AVALUACIÓ 

Amb el propòsit de valorar l’acompliment dels objectius i accions proposades, es planteja un 

component d’avaluació que permeta donar seguiment i retroalimentació al desenvolupament 

del pla.  
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Pel que fa al compliment dels objectius i les accions, es realitzarà una valoració del progrés en 

finalitzar el curs acadèmic. Així mateix, l’eficàcia de les intervencions s’avaluarà a través 

d’autoinformes i entrevistes estructurades, així com d’indicadors mètrics, per a la valoració 

quantitativa en les accions per xarxes socials. D’igual forma, es comptarà amb la valoració de les 

persones que integren el grup de treball i aquells informants que es consideren claus per al 

procés. 

Al llarg del curs acadèmic 2021-22, està previst cobrir el 50% de les accions proposades. 
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