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1. Annexos metodològics. 
1.1. Annex metodològic 1 Les webs de salut a Catalunya. 

 
Annex capítol 3. Metodològic.1.1.a. Variables generades. 

 
 

Criteris  Nom de la variable Valors 
 

Existència de Publicitat Publi_dico - SI 
- NO 

Existència de formularis de consulta Ser_formulario_consulta
_dico 

- SI 
- NO 

Tipus de transaccions identificades Ser_otras_transacciones
_cual_tipi 
 

- Ss. formació a través d’Internet 
- Ss. tràmits econòmics 
- Ss. documentació digital 
- Ss. tràmits assistencials 
- Ss. tràmites burocràtics 
assistencials 
- Altres serveis 

Nº de criteris de qualitat que 
cumpleixen els continguts 

Calidad_cont_1_val 
 

- No en cumpleix cap 
- Cumpleix 1 criteri 
- Cumpleix 2 criteris 
- Cumpleix 3 criteris 

Existència de diferents idiomes Usa_idiomas_dico - SI 
- NO 

Existència d’acreditació “Web Mèdica 
Acreditada” 

Acreditacion_WMA 
 

- SI 
- NO 

Existència d’acreditació “Web Mèdica 
de Qualitat” 

Acreditacion_WMC 
 

- SI 
- NO 

Existència d’acreditació “Health On 
the Net Code” 

Acreditacion_HonCode 
 

- SI 
- NO 

Existència d’acreditació “Agència de 
Qualitat d’Internet” 

Acreditacion_IQUA 
 

- SI 
- NO 

Existència d’acreditació “Sociedad 
Española de Enfermería Informática e 
Internet” 

Acreditacion_SEII - SI 
- NO 

Nº acreditacions per URLs  Numero_acreditaciones 
 

- 3 
- 2 
- 1 

Nº d’aplicacions de comunicació per 
URL 

Comunicacion_agrupada 
 

- 4 o 5 aplicacions comunicació 
- 2 o 3 aplicacions comunicació 
- 1 aplicació comunicació 
- 0 aplicacions comunicació 

Nº d’aplicacions de serveis per URL Servicio - 3 aplicacions serveis 
- 2 aplicacions serveis 
- 1 aplicacions serveis 
- 0 aplicacions serveis 

Nº URLs per domini Media_URL_dominio 
 

- Major que la mitjana 
- Menor que la mitjana 

Agents agrupats Stakeholder_agrupados - Usuaris 
- Proveïdors sistema sanitari 
- Professionals 
- Govern i AA.PP 
- Altres 
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Annex capítol 3. Metodològic.1.1.b. Qüestionari on-line 
 
Assenyali les accions que realitza a través del seu domini web: (pot seleccionar totes les consideri 

apropiades) 

 
Accions que es realitzen a través del lloc web 
Oferir les seves dades de contacte. 81,3% 
Oferir continguts relacionats amb algun problema de salut. 75,9% 
Oferir beneficis no econòmics (ex: prestigi, reconeixement...) 64,3% 
Oferir un nou mitjà de comunicació. 63,4% 
Oferir serveis que es realitzen presencialment. 63,4% 
Oferir serveis que es realitzen a través d’Internet. 33,9% 
Oferir beneficis econòmics. 18,8% 
Altres, especificar 14,3% 

 
Assenyali les barreres de desenvolupament del seu propi domini web: (pot seleccionar totes les consideri 

apropiades) 

 
Barreres de desenvolupament del seu propi domini web: 
Falta de temps. 70,5% 
Diners insuficients. 47,3% 
Personal tècnic qualificat. 38,4% 
Els coneixements necessaris sobre les aplicacions d’Internet. 34,8% 
La infrastructura tecnològica necessària. 31,8% 
Falta de patrocinadors privats. 28,6% 
Falta de suport de la seva pròpia institució. 21,4% 
Els coneixements necessaris sobre les potencialitats d’Internet. 21,4% 
Falta d’idees sobre les accions que pot realitzar a través d’Internet. 14,3% 
Falta d’interès propi. 2,7% 
Altres, especificar 8% 

 
Assenyali el seu Grau d’acord sobre les següents afirmacions (Poc d’acord – D’acord – Molt d’acord) 

 
 Poc d’ acord D’acord Molt 

d’acord 
Els usuaris estan preocupats per qüestions relacionades amb la 
confidencialitat i la privacitat en tractar-se de temes relacionats 
amb la salut 

18% 42,3% 39,6% 

Els usuaris estan preocupats per qüestions relacionades amb la 
confiança en tractar-se de temes relacionats amb la salut  

12,7% 54,5% 32,7% 

Els usuaris estan preocupats per qüestions relacionades amb la 
seguretat de les seves dades i informes relacionats amb la seva 
salut. 

17,3% 40% 42,7% 

Els usuaris estan preocupats per qüestions relacionades amb la  
qualitat dels continguts disponibles a Internet 

23,6% 58,2% 18,2% 

Els usuaris estan preocupats per qüestions relacionades amb la 
qualitat dels serveis disponibles a Internet 

20,9% 55,5% 23,6% 

Els usuaris estan interessats en els continguts de salut i no en els 
serveis relacionats amb la salut disponibles a Internet 

64,9% 31,5% 3,6% 

Els usuaris no estan capacitats per entendre i prendre decisions 
sobre els temes relacionats amb la seva pròpia salut 

73% 20,7% 6,3% 

Els serveis relacionats amb la salut han de ser sempre presencials 58,9% 26,8% 14,3% 
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1.2. Annex metodològic 2. Els usuaris d’Internet: usos relacionats amb la salut. 

 
Annex capítol 3. Metodològic.1.2.a. Qüestionari online i variables generades 
 

Descripcion de la encuesta 

- Aspectos Generales -  
Referencia: Usuari 

Titulo: Internet i Salut 
Subtitulo: Projecte d'investigació dirigit pel Prof. Manuel Castells  

Contenido 

1 - COMENTARIO Benvolgut/da usuari/ària d'Internet, Li agrairíem la 
seva col·laboració per emplenar el qüestionari 
Internet i Salut, que forma part de la recerca del 
Projecte Internet Catalunya de l'àmbit sanitari (IN3 - 
UOC). Aquest projecte analitza el procés d'interacció 
entre les tecnologies de la informació i la comunicació 
i la salut a Catalunya. Les dades personals que 
s'extreguin d'aquesta enquesta seran confidencials i 
només s'utilitzaran de manera agregada com a base 
estadística de l'informe final i altres publicacions 
científiques que s'elaboraran. L'informe final serà 
publicat a través del portal de la Universitat Oberta 
de Catalunya . S'espera que els resultats de 
l'enquesta contribueixin a una gestió més eficaç i 
participativa, per això ens permetem sol·licitar la 
seva contribució. Moltes gràcies. Manuel Castells 
Professor de Recerca Director del Pojecte Internet 
Catalunya (PIC) 

 

2 - v.1 PREGUNTA NUMERICA 

Enunciado Any de naixement 
 

3 - v.2 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Sexe 

Códigos  

1 Home 

2 Dona 
 

4 - v.4 PREGUNTA TEXTO 

Enunciado Municipi de residència 
 

5 - v.3 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Ha treballat a l'àmbit de la salut? 

Códigos  

1 Sí, com a personal sanitari 

2 Sí, com a personal de gestió o direcció 

3 Sí, d'altres 

4 No 
 

6 - v.5 PREGUNTA MCSRPLUS 

Enunciado Quin és el seu nivell màxim d'estudis acabats?  
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Códigos  

1 Primària incompleta (6è d'EGB o similar) 

2
Primària completa (batxillerat elemental, EGB, 
graduat, ESO) 

3
Secundària (batxillerat superior, BUP, COU, PREU, 
batxillerat pla nou) 

4 FPI, FP grau mig, oficialia industrial o equivalent 

5
FP II, FP grau superior, mestria industrial o 
equivalent 

6 Estudis universitaris de grau mig: Diplomatura 

7 Estudis universitaris de grau superior: Llicenciatura 

8 Estudis universitaris de tercer cicle: Doctorat, Màster 

0 (texto de Otros)Altre possibilitat (especifiqui'l) 
 

7 - v.6 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Disposa a casa seva de connexió a Internet? 

Códigos  

1 Sí 

2 No 

3 NS/NC 
 

8 - v.7 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Amb quina freqüència utilitza el correu electrònic o 
Internet, comptant quan ho fa des de la feina, a casa 
o a qualsevol altre lloc, sigui pel motiu que sigui? 

Códigos  

1 Almenys una vegada al mes 

2 Almenys una vegada a la setmana 

3 D'1 a 5 hores a la setmana 

4 De 6 a 15 hores a la setmana 

5 Més de 15 hores a la setmana 

6 Diàriament 

7 No l'utilitzo mai o gairebé mai 
 

9 - SECCION USOS D'INFORMACIÓ I SALUT 
 

10 - v.8 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 

Quan vostè o alguna persona propera contreu una 
malaltia seriosa, a més de consultar amb el seu 
metge/essa procura informar-se vostè mateix sobre 
la malaltia? 

Códigos  

1 Sí 

2 No 

3 NS/NC 
 

11 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 
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Enunciado Amb quina freqüència ha utilizat les següents fonts 
per obtenir informació i/o aclarir dubtes sobre 
qüestions de salut? 

v.59.1 Enunciado Fila 1 Metges/esses 

v.59.2 Enunciado Fila 2 Infermers/eres 

v.59.3 Enunciado Fila 3 Farmacèutics/èutiques 

v.59.4 Enunciado Fila 4 Diaris 

v.59.5 Enunciado Fila 5 Revistes 

v.59.6 Enunciado Fila 6 Llibres 

v.59.7 Enunciado Fila 7 Internet 

v.59.8 Enunciado Fila 8 Televisió 

v.59.9 Enunciado Fila 9 Ràdio 

v.59.10 Enunciado Fila 10 Familiars i amics 

Códigos  

1 Sempre 

2 Moltes vegades 

3 Poques vegades 

4 Rarament 

5 Mai 

6 NS/NC 
 

12 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado En quina mesura confia en les següents fonts 
d'informació? 

v.60.1 Enunciado Fila 1 Metges/esses 

v.60.2 Enunciado Fila 2 Infermers/eres 

v.60.3 Enunciado Fila 3 Farmacèutics/èutiques 

v.60.4 Enunciado Fila 4 Diaris 

v.60.5 Enunciado Fila 5 Revistes 

v.60.6 Enunciado Fila 6 Llibres 

v.60.7 Enunciado Fila 7 Internet 

v.60.8 Enunciado Fila 8 Televisió 

v.60.9 Enunciado Fila 9 Ràdio 

v.60.10 Enunciado Fila 10 Familiars i amics 

Códigos  

1 Hi confio molt 

2 Hi confio 

3 Hi confio poc 

4 No hi confio gens 

5 NS/NC 
 

13 - v.12 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Quan el metge/essa li recepta un medicament nou, 
llegeix el prospecte? 

Códigos  
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1 Sí 

2 No 

3 NS/NC 
 

14 - v.13 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Utilitza Internet per informar-se sobre un 
medicament nou que li recepta el metge/essa? 

Códigos  

1 Sí 

2 No 

3 NS/NC 
 

15 - SECCION LÍNIES TELEFÒNIQUES, INTERNET I SALUT 
 

16 - v.61 PREGUNTA MCSRPLUS 

Enunciado 
Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport 
per informar-se sobre qüestions de salut?  

Códigos  

1 Sí, de la Seguretat Social 

2 Sí, de mútues o altres entitats privades 

3 Sí, d'ambdues 

4 No 

5 NS/NC 

0 (texto de Otros)Altres (especifiqui'ls) 
 

17 - v.15 PREGUNTA MCMRPLUS 

Enunciado 
En cas de resposta afirmativa, amb quina finalitat? 
(seleccioni les que consideri oportunes) 

Códigos  

1 Sol·licitud de cites 

2 Consultes relacionades amb la seva salut 

3 Seguiment d'un problema de salut 

4 Sol·licitud de receptes 

0 (texto de Otros)Altra (especifiqui-la) 
 

18 - v.16 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Considera que aquest tipus de serveis per a la seva 
informació sobre qüestions de salut són 

Códigos  

1 Molt útils 

2 Útils 

3 Poc útils 

4 Gens útils 

5 NS/NC 
 

19 - v.17 PREGUNTA MCSR 
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Enunciado 
La informació que li ofereix aquest tipus de serveis li 
sembla 

Códigos  

1 D'elevada confiança 

2 De confiança 

3 De poca confiança 

4 De cap confiança 

5 NS/NC 
 

20 - SALTO PAGINA 
 

21 - v.62 PREGUNTA MCSRPLUS 

Enunciado 
Ha utilitzat els serveis mèdics de suport per Internet 
per qüestions de salut?  

Códigos  

1 Sí, de la Seguretat Social 

2 Sí, de mútues o altres entitats privades 

3 Sí, d'ambdues 

4 No 

5 NS/NC 

0 (texto de Otros)Altres (especifiqui'ls) 
 

22 - v.48 PREGUNTA MCMRPLUS 

Enunciado 
En cas de resposta afirmativa, amb quina finalitat? 
(seleccioni les que consideri oportunes) 

Códigos  

1 Sol·licitud de consultes 

2 Consultes relacionades amb la seva salut 

3 Seguiment d'un problema de salut 

4 Sol·licitud de receptes 

0 (texto de Otros)Altra (especifiqui-la) 
 

23 - v.49 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Considera que aquest tipus de serveis per a la seva 
informació sobre qüestions de salut són 

Códigos  

1 Molt útils 

2 Útils 

3 Poc útils 

4 Gens útils 

5 NS/NC 
 

24 - v.50 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
La informació que li ofereix aquest tipus de serveis li 
sembla 

Códigos  
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1 D'elevada confiança 

2 De confiança 

3 De poca confiança 

4 De cap confiança 

5 NS/NC 
 

25 - SECCION INTERNET I SALUT 
 

26 - v.51 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Amb quina freqüència utilitza Internet per obtenir 
informació sobre salut? 

Códigos  

1 Almenys una vegada al mes 

2 Almenys una vegada a la setmana 

3 D'1 a 5 hores a la setmana 

4 De 6 a 15 hores a la setmana 

5 Més de 15 hores a la setmana 

6 Diàriament 

7 No l'utilitzo mai o gairebé mai 
 

27 - v.18 PREGUNTA MCMR 

Enunciado Quan utilitza Internet, obté informació sobre salut? 
(seleccioni les que consideri oportunes) 

Códigos  

1 Per a si mateix 

2 Per a algun familiar o amic pròxim 

3 Per a persones de la seva feina 

4
Per a persones que no coneix, però que s'ho han 
demanat algun familiar o amic 

 

28 - v.20 PREGUNTA MCMRPLUS 

Enunciado 
Per què busca la informació a Internet? (seleccioni les 
que consideri oportunes)  

Códigos  

1 La informació és gratuïta 

2 L'accés a la informació és ràpid 

3 La cerca és privada i confidencial 

4 La informació és fàcil de buscar i trobar 

5 Existeix molta informació disponible 

6 Tinc necessitat d'acudir a diverses fonts d'informació 

0 (texto de Otros)Altres (especifiqui-les) 
 

29 - v.21 PREGUNTA MCMRPLUS 

Enunciado 
Com obté la informació sobre salut a Internet? 
(seleccioni les que consideri oportunes)  

Códigos  
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1 Utilitza un cercador 

2 Visita llocs recomanats per algú 

3
Visita llocs recomanats a articles de revistes, diaris o 
llibres 

4
Navega per enllaços d'altres llocs o a través de la 
publicitat d'Internet 

0 (texto de Otros)Altres (especifiqui-les) 
 

30 - v.22 PREGUNTA MCMRPLUS 

Enunciado 

Quan utilitza Internet per realitzar cerques 
d'informació mèdica o salut quins són els aspectes 
que limiten més el seu ús? (seleccioni les que 
consideri oportunes) 

Códigos  

1
Falta de coneixements específics sobre com buscar 
informació sobre salut a Internet 

2
Falta de confiança en la informació disponible a 
Internet 

3
Dificultats d'accés (per no tenir accés a Internet des 
de casa o des d'un altre lloc) 

4
Poca disponibilitat de llocs d'informació mèdica o de 
salut en català 

5
Poca disponibilitat de llocs d'informació mèdica o de 
salut en castellà 

6
Pocs llocs de caràcter institucional que continguin 
informació general sobre salut 

0 (texto de Otros)Altres (especifiqui-ls) 
 

31 - SALTO PAGINA 
 

32 - v.23 PREGUNTA MCMRPLUS 

Enunciado 
Ha consultat alguns d'aquests assumptes a Internet? 
(assenyali els que consideri oportuns) 

Códigos  

1 Tractaments i/o medicaments receptats 

2
Tractaments i/o medicaments experimentals o 
alternatius 

3
Productes mèdics o de salut (ulleres, aparells 
auditius, crosses, pròtesi, etc...) 

4 Assegurances mèdiques 

5 Departament de Salut 

6 Metges 

7 Hospitals 

8 Residències o llars de la 3a edat 

9 Grups de suport o associacions de pacients 

0 (texto de Otros)Altres (especifiqui'ls) 
 

33 - v.63 PREGUNTA MCMRPLUS 

Enunciado Com a resultat de les cerques d'informació sobre 
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salut a Internet, li ha ocorregut alguna de les 
següents situacions? (assenyali les que consideri 
oportunes) 

Códigos  

1
Vaig quedar-me més intranquil amb els consells 
mèdics que havia rebut 

2
Vaig quedar més tranquil amb els consells mèdics 
que havia rebut 

3
Vaig buscar el suport d'altres persones, sense que 
fossin professionals de la salut 

4 Vaig buscar un professional relacionat amb la salut 

5
Vaig buscar més consells o informacions sobre la 
qüestió de salut 

6 Vaig intentar tractar un problema de salut 

7 Vaig intentar diagnosticar un problema de salut 

0 (texto de Otros)Altres (especifiqui-les) 
 

34 - SECCION 
INFLUÈNCIA DE LES TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

 

35 - v.64 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Abans de consultar amb el seu metge/essa, 
habitualment, realitza cerques per Internet sobre els 
símptomes o problemes de salut que tractarà? 

Códigos  

1 Sempre 

2 Moltes vegades 

3 Algunes vegades 

4 Rarament 

5 Mai 

6 NS/NC 
 

36 - v.65 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Després de consultar amb el seu metge/essa, 
habitualment, realitza cerques per Internet sobre els 
símptomes o problemes de salut que tractarà? 

Códigos  

1 Sempre 

2 Moltes vegades 

3 Algunes vegades 

4 Rarament 

5 Mai 

6 NS/NC 
 

37 - v.66 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 

El seu metge/essa li ha aconsellat que realitzi 
cerques a Internet sobre informació mèdica o de 
salut per augmentar els seus coneixements sobre 
algun tema de salut? 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 13 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Códigos  

1 Sempre 

2 Moltes vegades 

3 Algunes vegades 

4 Rarament 

5 Mai 

6 NS/NC 
 

38 - v.67 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 

El seu metge/essa li ha desaconsellat que realitzi 
cerques a Internet sobre informació mèdica o de 
salut per augmentar els seus coneixements sobre 
algun tema de salut? 

Códigos  

1 Sempre 

2 Moltes vegades 

3 Algunes vegades 

4 Rarament 

5 Mai 

6 NS/NC 
 

39 - v.30 PREGUNTA MCMRPLUS 

Enunciado 
En cas que el seu metge/essa li hagi desaconsellat 
que realitzi cerques per Internet, quins motius li ha 
donat? (seleccioni les que consideri oportunes) 

Códigos  

1 La informació era poc creïble 

2 Risc d'autodiagnòstic 

3 Risc d'autotractament 

4 Falta de coneixements necessaris 

0 (texto de Otros)Altres (especifiqui'ls) 
 

40 - v.68 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Ha discutit amb el seu metge/essa sobre les cerques 
d'informació de salut que ha realizat per Internet 

Códigos  

1 Sempre 

2 Moltes vegades 

3 Algunes vegades 

4 Rarament 

5 Mai 

6 NS/NC 
 

41 - v.32 PREGUNTA MCSRPLUS 

Enunciado 
En cas de resposta afirmativa, quin és el principal 
motiu pel qual ho fa? 

Códigos  
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1 Perquè confio en l'opinió del meu metge/essa 

2
Perquè no confio plenament en les informacions 
trobades a Internet 

3
Per discutir amb el metge/essa informació addicional 
que no m'havia estat transmesa 

4
Per contrastar el meu nivell de coneixement sobre 
l'assumpte 

5 NS/NC 

0 (texto de Otros)Una altra raó (especifiqui-la) 
 

42 - SALTO PAGINA 
 

43 - v.33 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Disposa del telèfon, fix o mòbil, del seu metge/essa? 

Códigos  

1 Sí, del metge/essa de la Seguretat Social 

2 Sí, del metge/essa de la mútua o consulta particular 

3 Sí, d'ambdós 

4 No 

5 NS/NC 
 

44 - v.34 PREGUNTA MCSR 

Enunciado En cas de resposta afirmativa, l'ha utilitzat? 

Códigos  

1
Sí, va atendre ràpidament la trucada i va intentar 
resoldre el problema 

2
Sí, el metge/essa no em va atendre però va 
respondre els meus missatges 

3
Sí, però el metge/essa mai no va atendre ni va 
respondre els meus missatges 

4 No, mai no l'he utilitzat 

5 NS/NC 
 

45 - v.35 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Disposa del correu electrònic del seu metge/essa? 

Códigos  

1 Sí, del metge/essa de la Seguretat Social 

2 Sí, del metge/essa de la mútua o consulta particular 

3 Sí, d'ambdós 

4 No 

5 NS/NC 
 

46 - v.36 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
En cas de resposta afirmativa, ha enviat algun 
missatge de correu electrònic al seu metge/essa? 

Códigos  

1 Sí, he obtingut una resposta ràpida 
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2
Sí, però no vaig tenir una resposta ràpida i vaig 
utilitzar un altre mitjà de comunicació 

3
No, mai no li he enviat un missatge de correu 
electrònic 

4 NS/NC 
 

47 - v.37 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Alguna vegada ha rebut o enviat missatges de correu 
electrònic de/a familiars o amics sobre qüestions 
relacionades amb salut? 

Códigos  

1 Sí 

2 No 

3 NS/NC 
 

48 - v.38 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Ha consultat a Internet llocs relacionats amb grups 
de suport o associacions de pacients? 

Códigos  

1 Sí 

2 No 

3 NS/NC 
 

49 - SALTO PAGINA 
 

50 - v.39 PREGUNTA MCMRPLUS 

Enunciado 
Per quin motiu ho ha fet? (seleccioni les que consideri 
oportunes) 

Códigos  

1
Perquè necessitava informació específica sobre un 
determinat assumpte. 

2
Perquè m'ho van recomanar per resoldre un 
problema personal 

3
Perquè necessitava persones amb un problema 
semblant 

4
Perquè em va ser recomanat pel metge que així ho 
fes 

5
Perquè em va ser recomanat per un professional de 
la salut no mèdic que així ho fes 

0 (texto de Otros)Altre motiu (especifiqui'l) 
 

51 - v.41 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Considera que aquests llocs web en relació amb el 
tipus de suport que ofereixen són 

Códigos  

1 D'elevada confiança 

2 De confiança 

3 De reduïda confiança 
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4 De cap confiança 

5 NS/NC 
 

52 - v.40 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Considera que aquests llocs web són: 

Códigos  

1 Molt útils 

2 Útils 

3 Poc útils 

4 Gens útils 

5 NS/NC 
 

53 - SECCION SERVEIS DE TELESALUT 
 

54 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Dels següents tipus de serveis mèdics mitjançant 
Internet, assenyali quins ha utilitzat o estaria 
disposat a utilitzar 

v.43.1 Enunciado Fila 1 Sol·licitud de consultes 

v.43.2 Enunciado Fila 2 Consultes sobre problemes de salut 

v.43.3 Enunciado Fila 3 Seguiment d'un problema de salut 

v.43.4 Enunciado Fila 4 Sol·licitud de receptes per via electrònica 

Códigos  

1 He utilitzat 

2 Estaria disposat a utilitzar 

3 No estaria disposat a utilitzar 
 

55 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado A més dels serveis ja indicats valori l'ús, si fos 
possible, i la utilitat per a vostè dels serveis següents 

v.69.1 Enunciado Fila 1 Tramesa de receptes per via electrònica 

v.69.2 Enunciado Fila 2 Tramesa d'informes mèdics per via postal 

v.69.3 Enunciado Fila 3 Tramesa d'informes mèdics per via electrònica 

v.69.4 Enunciado Fila 4 
Seguiment de consultes per via electrònica (Internet, 
SMS, etc.) 

v.69.5 Enunciado Fila 5 
Tramesa d'SMS per recordar prendre la seva 
medicació 

v.69.6 Enunciado Fila 6 
Tramesa d'SMS per recordar-li visites o proves 
mèdiques 

v.69.7 Enunciado Fila 7 
Consulta de la seva història clínica informatitzada 
(electrònica) des de qualsevol connexió a Internet 

v.69.8 Enunciado Fila 8 
Consulta de bases públiques de dades clíniques sobre 
la seva malaltia o problema de salut 

v.69.9 Enunciado Fila 9 
Programes interactius per al suport o control del seu 
problema de salut 

Códigos  

1 Molt útils 
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2 Útils 

3 Poc útils 

4 Gens útils 

5 No utilitzaria aquest servei 
 

56 - SECCION QÜESTIONS MÈDIQUES I INTERNET 
 

57 - v.45 PREGUNTA MCMRPLUS 

Enunciado 
Ha consultat Internet per buscar informació sobre 
algunes d'aquestes qüestions mèdiques o de salut? 
(assenyali les que consideri oportunes) 

Códigos  

1 Grip i refredats 

2 Al·lèrgies 

3 Asma 

4 Mals de cap 

5 Mals d'esquena 

6 HIV / Sida 

7 Malalties típiques de la infantesa 

8 Insomni 

9 Càncer 

10 Malalties del cor 

11 Incontinència 

12 Menopausa 

13 Artritis 

14 Diabetis 

15 Alzheimer 

16 Andropausa 

17 Osteoporosi 

18 Malalties mentals 

19 Depressió o ansietat 

20 Malalties de pròstata 

0 (texto de Otros)Altres (especifiqui-les) 
 

58 - v.58 PREGUNTA MCMRPLUS 

Enunciado 
Ha consultat Internet per obtenir informacions 
relacionades amb (seleccioni les que consideri 
oportunes) 

Códigos  

1
Nutrició i problemes alimentaris (p.e.: obesitat, 
anorèxia, bulímia, etc.) 

2 Estar en forma i exercici físic 

3
Mètodes anticonceptius (p.e.: píndola, preservatius, 
DIU, etc.) 

4 Planificació familiar 

5 Fertilitat i/o embaràs 
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6 Consums de drogues, alcohol i toxicodependències 

7 Malalties de transmissió sexual 

8
Píndola de l'endemà i/o interrupció voluntària de 
l'embaràs 

9 Activitat sexual 

10
Bellesa i/o benestar (p.e: cirurgia plàstica, implants 
de silicona, productes de bellesa, etc.) 

0 (texto de Otros)Altres (especifiqui-les) 
 

59 - v.53 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Té vostè més informació sobre temes o tractaments 
de salut ara que fa 2 anys? 

Códigos  

1 Sí 

2 No 

3 NS/NC 
 

60 - SALTO PAGINA 
 

61 - v.54 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Internet l'ha ajudat a obtenir més informació? 

Códigos  

1 Sí 

2 No 

3 NS/NC 
 

62 - v.55 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Creu que amb més informació sobre temes de salut i 
tractaments el seu estat de salut: 

Códigos  

1 Ha millorat 

2 Ha quedat igual 

3 Ha empitjorat 
 

63 - v.56 PREGUNTA TEXTO 

Enunciado Què ens hem deixat en aquesta enquesta i vostè 
considera interessant? 

 

64 - v.57 PREGUNTA TEXTO 

Enunciado Si vol rebre l'informe final d'aquest projecte 
d'investigació deixi'as el seu email i l'hi enviarem 

 

65 - COMENTARIO Davant de qualsevol dubte, suggeriment o comentari 
respecte a l'enquesta pot posar-se en contacte amb 
Francisco Lupiáñez (investigador del PIC Salut IN3 - 
UOC), a través de l'adreça electrònica 
flupianez@uoc.edu 
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DEFINICIÓ DE LES VARIABLES CONSTRUÏDES 
 
v.1_rec  Edat 

 Variable generada a partir de la pregunta 1 

 Diferència entre l’any 2006 i l’any de naixement 

v.1_rec1 Edat agrupada 

 Variable generada a partir de la pregunta 1  
 Edat agrupada en intervals de 19 anys 

Valors: menys de 20; entre 20 i 39; ...; més de 60 

v.1_rec2 Edat agrupada 

 Variable generada a partir de la pregunta 1  
Valors: menys de 40; entre 41 i 55; més de 56 anys 

v.2_a És home 

 Variable generada a partir de la variable v.2 

 Valors: No; Sí 
v.4_rec  Municipi resideix agrupat 

 Variable generada a partir de la pregunta 3 

Valors: Resta de la província de Barcelona; Barcelonès; Vallès; Girona; Lleida; Tarragona 

v.4_rec1 Municipi resideix agrupat    

 Variable generada a partir de la pregunta 3 

Valors: Província de Barcelona; Resta de Catalunya 

v.3_re Ha treballat o no en l’àmbit de la salut 

 Variable definida directament de la pregunta 4 

 Valors: Sí; No 

v.5_re Nivell d’estudis agregat 

 Variable definida a partir de la pregunta 5 

 Valors: Estudis universitaris; FP / Secundària; Primària / Altres 

v.6_re Connexió a Internet a casa 

Variable definida a partir de la pregunta 6 

Valors: Sí; No 

v.7_rec Ús del correu electrònic o Internet (a casa, a la feina, etc.) 

 Variable definida a partir de la pregunta 7 

 Valors: Diàriament; Setmanalment; Al menys una vegada al mes; Mai o quasi mai 

v.8_rec Quan es posa malalt (o algú proper) procura informar-se sobre la malaltia 

Variable definida a partir de la pregunta 8 

Valors: Sí; No 

v.12_re  Lectura del prospecte d’un medicament nou 

 Variable definida a partir de la pregunta 11 

 Valors: Sí; No 

v.59.1rec Freqüència utilitza els Metges com font d'informació sobre qüestions de salut  

v.59.2rec Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut  
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v.59.3rec Freqüència utilitza els Farmacèutics com font d'informació sobre qüestions de salut 

v.59.4rec Freqüència utilitza els Diaris com font d'informació sobre qüestions de salut  

v.59.5rec Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut  

v.59.6rec Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut  

v.59.7rec Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut 

v.59.8rec Freqüència utilitza la Televisió com font d'informació sobre qüestiones de salut 

v.59.9rec Freqüència utilitza la Radio com font d'informació sobre qüestions de salut 

v.59.10rec Freqüència utilitza Familiars i amics com font d'informació sobre qüestions de salut 

Variables definides a partir de la pregunta 9 

Valors: Sempre / moltes vegades; poques vegades / rarament / mai 

v.59.a_re Freqüència utilitza Agents com a font d'informació agrupat 

Variable construïda a partir de la pregunta 9. Agrupació de v.59.1, 59.2, 59.3, 59.10. S’ha realitzat 

una agrupació seguint un criteri numèric.  

Valors: Sempre; moltes vegades; poques vegades; rarament; mai 

v.59.b_re Freqüència utilitza Mitjans de comunicació com a font d'informació agrupat 

Variable construïda a partir de la pregunta 9. Agrupació de v. 59.4, 59.5, 59.6, v.59.8, 59.9. S’ha 

realitzat una agrupació seguint un criteri numèric.  

Valors: Sempre; moltes vegades; poques vegades; rarament; mai 

v.59.c Freqüència utilitza Internet com a font d'informació 

Còpia de la variable v.59.7 

v.60.1_reco Confiança en els Metges com font d'informació 

v.60.2_reco Confiança en els Infermers com font d'informació 

v.60.3_reco Confiança en els Farmacéutics com font d'informació 

v.60.4_reco Confiança en els Diaris com font d'informació 

v.60.5_reco Confiança en Revistes com font d'informació 

v.60.6_reco Confiança en els Llibres com font d'informació 

v.60.7_reco Confiança en Internet com font d'informació 

v.60.8_reco Confiança en la Televisió com font d'informació 

v.60.9_reco Confiança en la Radio com font d'informació 

v.60.10_reco Confiança en Familiars i amics com font d'informació 

Variables generades a partir de la pregunta 10 

Valors: Confio molt / confio; confio poc / no confio gens 

v.60.a_re Confiança en Agents com a font d'informació agrupat 

Variable construïda a partir de la pregunta10. Agrupació de v.60.1, 60.2, 60.3, 60.10. S’ha realitzat 

una agrupació seguint un criteri numèric.  

Valors: Confio molt; confio; confio poc; no confio gens 

v.60.b_re Confiança en Mitjans de comunicació com a font d'informació agrupat 

Variable construïda a partir de la pregunta 10. Agrupació de v. 60.4, 60.5, 60.6, v.60.8, 59.9. S’ha 

realitzat una agrupació seguint un criteri numèric.  

Valors: Confio molt; confio; confio poc; no confio gens 
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v.60.c Confiança en Internet com a font d'informació 

 Còpia de la variable v.60.7 

v.60.medi_re Confiança en Mitjans de comunicació tradicionals 

Variable construïda a partir de la pregunta10. Agrupació de v.60.1, 60.2, 60.3, 60.10. S’ha realitzat 

una agrupació seguint un criteri numèric.  

Valors: Confio molt / confio; confio poc / no confio gens 

v.60.ag_re Confiança en Agents 

Variable construïda a partir de la pregunta 10. Agrupació de v. 60.4, 60.5, 60.6, v.60.8, 59.9. S’ha 

realitzat una agrupació seguint un criteri numèric.  

Valors: Confio molt / confio; confio poc / no confio gens 

v.51_re Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut  
Variable definida a partir de la pregunta 21 

Valors: Diàriament; Setmanalment; Mensualment; Mai o casi mai 

v.18.a Ús de la informació que consulta a Internet: Per a si mateix 
v.18.b Ús de la informació que consulta a Internet: Per a algun familiar o amic pròxim 

v.18.c Ús de la informació que consulta a Internet: Per a persones de la seva feina 

v.18.d   Ús de la informació que consulta a Internet: Per a persones que no coneix 

Variables generades a partir de la pregunta 22, una pregunta multiresposta tractada  

com 4 variables dicotòmiques.  

Valors: Sí; No 

v.18.in_re Índex d'ús per a la seva red social. 

 Índex generat a partir de la pregunta 22, pregunta multiresposta sobre l’ús d’Internet per a la seva 

xarxa social tractada prèviament com 4 variables dicotòmiques posteriorment agrupades amb un 

criteri numèric per crear aquest índex. 

Valors: Per a tots; Per a 3 nivells; Per a 2 nivells; Per a un nivell 

v.20.a Avantatges: L'accés a la informació és ràpid 

v.20.b Avantatge: La informació és fàcil de buscar i trobar 

v.20.c Avantatge: La informació és gratuïta 

v.20.d  Avantatge: Existeix molta informació disponible 

v.20.e Avantatge: Tinc necessitat d'acudir a diverses fonts d'informació 

v.20.f Avantatge: La cerca és privada i confidencial 

v.20.g  Avantatge: Altres 
Variables generades a partir de la pregunta 23, una pregunta multiresposta tractada  

com 6 variables dicotòmiques.  

Valors: D’acord; En desacord 

v.20.ín_re Índex d’avantatges d'obtenir la informació per Internet. 

 Índex generat a partir de la pregunta 23, pregunta multiresposta tractada prèviament com 7 

variables dicotòmiques posteriorment agrupades amb un criteri numèric per a crear aquest índex. 

Valors: Moltes avantatges; avantatges; poques avantatges 

v.22.a Limita el seu ús: Pocs llocs de caràcter institucional que continguin informació general sobre salut 
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v.22.b  Limita el seu ús: Poca disponibilitat de llocs d'informació mèdica o de salut en català 

v.22.c Limita el seu ús: Poca disponibilitat de llocs d'informació mèdica o de salut en castellà  

v.22.d  Limita el seu ús: Falta de coneixements específics sobre com buscar informació sobre salut a 

Internet 

v.22.e Limita el seu ús: Falta de confiança en la informació disponible a Internet 

v.22.f Limita el seu ús: Dificultats d'accés 

v.22.g Limita el seu ús: Altres 

Variables generades a partir de la pregunta 25, una pregunta multiresposta tractada  

com 7 variables dicotòmiques.  

Valors: D’acord; En desacord 

v.22.ín_re índex limitacions agrupat. 

 Índex generat a partir de la pregunta 25, pregunta multiresposta tractada prèviament com 7 

variables dicotòmiques posteriorment agrupades amb un criteri numèric per a crear aquest índex. 
Valors: Moltes limitacions; limitacions; poques limitacions 

v.21.a   Utilitza un cercador per obtenir la informació 

v.21.b   Visita llocs recomanats a articles de revistes, diaris o llibres per obtenir la informació 

v.21.c Navega per enllaços d'altres llocs o a través de la publicitat d'Internet per obtenir la informació 

v.21.d Visita llocs recomanats per algú per obtenir la informació 

v.21.e Utilitza Altres per obtenir la informació 

Variables generades a partir de la pregunta 24, una pregunta multiresposta tractada com 5 variables 

dicotòmiques 

 Valors: Sí; No 

v.21.ín_re Índex de maneres d'obtenir la informació. 

Índex generat a partir de la pregunta 24, pregunta multiresposta sobre les maneres d’obtenir 

informació tractada prèviament com 5 variables dicotòmiques posteriorment agrupades amb un 

criteri numèric per a crear aquest índex. 

Valors: 5 maneres; 4 maneres; 3 maneres; 2 maneres; 1 manera 

v.23.a Ha consultat Departament de Salut per Internet 

v.23.b Ha consultat Grups de suport o associacions de pacients per Internet 

v.23.c Ha consultat Hospitals per Internet 

v.23.d Ha consultat Metges per Internet 

v.23.e Ha consultat Residències o llars de la 3a edat per Internet 

v.23.f Ha consultat Tractaments i/o medicaments receptats per Internet 

v.23.g Ha consultat Tractaments i/o medicaments experimentals o alternatius per Internet 

v.23.h Ha consultat Productes mèdics o de salut (ulleres, aparells auditius, crosses, pròtesi, etc...) per 

Internet 

v.23.i Ha consultat Assegurances mèdiques per Internet 

v.23.j  Ha consultat Altres per Internet 

Variables generades a partir de la pregunta 23, una pregunta multiresposta tractada com 10 

variables dicotòmiques 
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 Valors: Sí; No 

v.45.in_re Índex qüestions agrupat 

Índex generat a partir de la pregunta 43, pregunta multiresposta tractada prèviament com 21 

variables dicotòmiques posteriorment agrupades seguint un criteri numèric per a crear aquest índex. 

 Valors: entre 20 i 10 tipus; entre 10 i 6 tipus; entre 6 i 3 tipus; menys de 3 tipus 

v.45.in_a Índex qüestions agrupat 

Índex generat a partir de la pregunta 43, pregunta multiresposta tractada prèviament com 21 

variables dicotòmiques posteriorment agrupades seguint un criteri numèric per a crear aquest índex.

 Valors: menys de 3 consultes; Entre 3 i 6 consultes; entre 6 i 10 consultes; entre 11 i 20 consultes 

v.58.in_re Índex consultes agrupat 

Índex generat a partir de la pregunta 44, pregunta multiresposta tractada prèviament com 11 

variables dicotòmiques posteriorment agrupades seguint un criteri numèric per a crear aquest índex. 

 Valors: Entre 11 i 8 consultes; entre 7 i 5 consultes; entre 4 i 2 consultes; 1 consulta 

v.38_re Consulta a Internet llocs relacionats amb grups de suport o associacions de pacients 

 Variable definida a partir de la pregunta 40 

Valors: Sí; No 

v.39.a Motius: Perquè em va ser recomanat pel metge que així ho fes 

v.39.b Motius: Perquè em va ser recomanat pel metge que així ho fes 

v.39.c Motius: Perquè m'ho van recomanar per resoldre un problema personal 

v.39.d  Motius: Perquè necessitava informació específica sobre un determinat assumpte. 

v.39.e Motius: Perquè necessitava persones amb un problema semblant 

v.39.f Motius: Altre 

Variables generades a partir de la pregunta 41, una pregunta multiresposta tractada  

com 6 variables dicotòmiques.  

Valors: Sí; No 

v.39.in_rec Índex motius agrupat 

Índex generat a partir de la pregunta 41, pregunta multiresposta tractada prèviament com 6 

variables posteriorment agrupades seguint un criteri numèric per a crear aquest índex.  

 Valors: Molts motius; bastants motius; pocs motius; cap motiu 

 Nota: quedan exclosos els que no han consultat aquests llocs 

v.63.a Com a resultat de les cerques Vaig quedar més tranquil amb els consells mèdics que havia rebut 

v.63.b  Com a resultat de les cerques Vaig buscar més consells o informacions sobre la qüestió de salut 

v.63.c Como Com a resultat de les cerques Vaig buscar un professional relacionat amb la salut 

v.63.d  Com a resultat de les cerques Vaig intentar diagnosticar un problema de salut 

v.63.e Com a resultat de les cerques Vaig intentar tractar un problema de salut 

v.63.f Com a resultat de les cerques Vaig quedar-me més intranquil amb els consells mèdics que havia 

rebut 

v.63.g Com a resultat de les cerques Vaig buscar el suport d'altres persones, sense que fossin 

professionals de la salut 

v.63.h Com a resultat de les cerques Altres 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 24 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Variables generades a partir de la pregunta 27, una pregunta multiresposta tractada com 8 variables 

dicotòmiques 

 Valors: Sí; No 

v.53_re Té vostè més informació sobre temes o tractaments de salut ara que fa 2 anys 

 Variable definida a partir de la pregunta 45 

 Valors: Sí; No 

v.54_re Internet l'ha ajudat a obtenir més informació 

 Variable definida a partir de la pregunta 46 

 Valors: Sí; No 

 Nota: queden exclosos els que no disposen de més informació 

v.61_re1 Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport per informar-se sobre qüestions de salut 

 Variable definida a partir de la pregunta 13 

Valors: Sí; No 

v.15.a En cas de resposta afirmativa, Sol·licitud receptes 

v.15.b En cas de resposta afirmativa, Sol·licitud de cites 

v.15.c En cas de resposta afirmativa, Consultes relacionades amb la seva salut 

v.15.d En cas de resposta afirmativa, Seguiment d'un problema de salut 

v.15.e En cas de resposta afirmativa, Altra 

Variables generades a partir de la pregunta 14, una pregunta multiresposta tractada com 5 variables 

dicotòmiques 

 Valors: Sí; No 

 Nota: queden exclosos els que no han utilitzat el servei 

v.62_re1 Ha utilitzat els serveis mèdics de suport per Internet per qüestions de salut 

 Variable definida a partir de la pregunta 17 

 Valors: Sí; No 

v.48.a En cas de resposta afirmativa, Sol·licitud receptes 

v.48.b En cas de resposta afirmativa, Sol·licitud de cites 

v.48.c En cas de resposta afirmativa, Consultes relacionades amb la seva salut 

v.48.d En cas de resposta afirmativa, Seguiment d'un problema de salut 

v.48.e En cas de resposta afirmativa, Altres finalitats 

Variables generades a partir de la pregunta 18, una pregunta multiresposta tractada com 5 variables 

dicotòmiques 

 Valors: Sí; No 

 Nota: queden exclosos els que no han utilitzat el servei  
v.66_re El seu metge/essa li ha aconsellat que realitzi cerques a Internet sobre informació mèdica o de salut 

Variable generada a partir de la pregunta 30 

Valors: Sí; No 

v.67_re El seu metge/essa li ha desaconsellat que realitzi cerques a Internet sobre informació mèdica o de 

salut 

Variable generada a partir de la pregunta 31 
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Valors: Sí; No 

v.30.a  Motius li ha desaconsellat: Risc d'autodiagnòstic 

v.30.b  Motius li ha desaconsellat: Risc d'autotractament 
v.30.c  Motius li ha desaconsellat: Falta de coneixements necessaris 

v.30.d  Motius li ha desaconsellat: La informació era poc creïble 

v.30.e  Motius li ha desaconsellat: Altres 

Variables generades a partir de la pregunta 32, una pregunta multiresposta tractada com 5 variables 

dicotòmiques filtrades 

Nota: queden exclosos els que el seu metge no els hi ha desaconsellat 

 Valors: Sí; No 

v.68_re Ha discutit amb el seu metge/essa sobre les cerques d'informació de salut que ha realitzat per 

Internet 

 Variable generada a partir de la pregunta 33 

 Valors: Sí; No 

v.32 En cas de resposta afirmativa, quin és el principal motiu 

Variable definida directament de la pregunta 34 

Nota: queden exclosos els que no han discutit amb el seu metge aquest tema 
v.33_re Disposa del telèfon, fix o mòbil, del seu metge/essa 

Variable generada a partir de la pregunta 35 

Valors: Sí; No 

v.33_re1 Disposa del telèfon del seu metge 

Variable generada a partir de la pregunta 35 

Valors: Sí, de la Seguretat Social; Sí, de la mútua; Sí, d’ambdues; No 

v.34_re En cas de resposta afirmativa, l'ha utilitzat 

Variable generada a partir de la pregunta 36 

Valors: Sí, va atendre ràpidament la meva trucada; Sí, no em va atendre però va respondre els 

meus missatges; Sí, mai em va atendre ni respondre els meus missatges; No, mai l’he trucat 

Nota: queden exclosos els que no tenen el telèfon 

v.35_re Disposa del correu electrònic del seu metge/essa 

Variable generada a partir de la pregunta 37 

Valors: Sí; No 

v.35_re1 Disposa del correu electrònic del seu metge 

Variable generada a partir de la pregunta 37 

Valors: Sí, de la Seguretat Social; Sí, de la mútua; Sí, d’ambdues; No 

v.36 En cas de resposta afirmativa, ha enviat algun missatge de correu electrònic al seu metge/essa 

Variable definida directament de la pregunta 38 

Nota: queden exclosos els que no tenen el correu electrònic 
v.37_re Ús missatges de correu electrònic de/a familiars o amics sobre qüestions relacionades amb salut 

Variable generada a partir de la pregunta 39 

Valors: Sí; No 
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 Annex capítol 3. Metodològic.1.2.b. Llistat de webs utilitzades 
 
 

Web Link 
Percentatge 
de respostes 
obtingudes 

CatSalut castellà http://www10.gencat.net/catsalut/esp/index.htm 0,69% 

CatSalut català http://www10.gencat.net/catsalut/cat/index.htm 11,95% 
Departament de 
Salut castellà 

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/es/Du1/index.html 0,23% 

Departament de 
Salut català 

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/Du1/index.html 17,24% 

Generalitat de 
Catalunya castellà 

http://www.gencat.net/index_cas.htm 0,69% 

Generalitat de 
Catalunya català 

http://www.gencat.net/ 49,88% 

Col·legi Oficial de 
metges de 
Barcelona (COMB) 
català 

http://www.comb.cat/ 1,84% 

Col·legi Oficial de 
metges de 
Barcelona (COMB) 
castellà 

http://www.comb.cat/cast/home.asp 0,23% 

Institut Català de la 
Salut (ICS) català 

http://www.gencat.net/ics/ 8,51% 

Observatori Salut i 
dona català 

http://www.salutidona.org/ 0% 

Vilaweb http://www.vilaweb.cat/ 3,45% 
Web de la Fundació 
Laporte castellà 

http://www.fbjoseplaporte.org/index.php?secc=&lang=cast 3,45% 

Web de la Fundació 
Laporte català 

http://www.fbjoseplaporte.org/index.php?secc= 0,23% 

Web de la 
Universitat de 
pacients castellà 

http://www.universidadpacientes.org/ 0,46% 

Web de la 
Universitat dels 
pacients català 

http://www.universitatpacients.org/ 0,69% 

 Web del Centre de 
Documentació de 
Pacients català 

http://www.webpacientes.org/cdoc/  0% 

 Web del Centre de 
Documentació de 
Pacients castellà 

http://www.webpacientes.org/cdoc/  0% 

Web del Fòrum 
Espanyol de 
pacients castellà 

http://www.webpacientes.org/fep/ 0,46% 

Web del Fòrum 
Català de Pacients 
català 

http://www.webpacientes.org/fep/forumpacients/ 0% 

Web Observatori 
Salut i Dona castellà 

http://www.obsym.org/ 0% 

Webpacients 
castellà 

http://www.webpacientes.org/2005/ 0% 

Total 100% 

http://www.fbjoseplaporte.org/index.php?secc
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Annex capítol 3. Metodològic.1.2.c. Comparació dels resultats de la nostra enquesta amb l’enquesta 
realitzada l’any 2002 per l’estudi La societat red a Catalunya. 

 
Taula 1. Comparació de la nostra mostra amb la de l’estudi La societat red a Catalunya (total de la mostra). Sexe 

Sexe 
  Homes Dones 

Mostra 2006 35,90% 64,10% 
Mostra 2002 48,30% 51,70% 
Diferencial -12,40% 12,40% 

 
Taula 2. Comparació de la nostra mostra amb la de l’estudi La societat red a Catalunya (total de la mostra).  Edat 

  Edat 

  
Menys de 
20 anys 

De 20 a 29 
anys 

De 30 a 
39 anys 

De 40 a 
49 anys 

De 50 a 
59 anys

De 60 a 
69 anys 

Més de 
70 anys 

Mostra 2006 2,30% 18,80% 29,00% 30,60% 15,10% 3,20% 0,90% 
Mostra 2002 9,20% 18,70% 18,10% 15,60% 13,00% 13,20% 6,90% 
Diferencial -6,90% 0,10% 10,90% 15,00% 2,10% -10,00% -6,00% 

 
Taula 3. Comparació de la nostra mostra amb la de l’estudi La societat red a Catalunya (total de la mostra). 

Nivell d’estudis 
 Nivell d’estudis 

 

Estudis 
universitaris 
tercer cicle 

Estudis 
universitaris 

superiors 

Estudis 
universitaris 

mitjans 

FP 
superior

FP 
grau 
mig 

Secundària Primària 
completa 

Primària 
incompleta 

Altres 
possibilitats 

Mostra 
2006 15,40% 26,30% 23,50% 7,40% 6,50% 13,60% 4,80% 1,40% 1,20% 
Mostra 
2002 0,80% 7,00% 5,30% 7,10% 5,50% 12,20% 35,50% 19,30% 7,50% 

Diferencial 14,60% 19,30% 18,20% 0,30% 1,00% 1,40% -30,70% -17,90% -6,30% 

 
 

Taula 4. Comparació de la nostra mostra amb la de l’estudi La societat red a Catalunya (total de la mostra). 
Connexió i ús d’Internet 

  
Connexió a 

Internet a casa Ús Internet 

  Sí 
Com a mínim una 

vegada a la setmana 
Com a mínim una 

vegada al mes 
Com a mínim una 

vegada l’any 
Mostra 2006 91,90% 98,30% 0,50% 1,10% 
Mostra 2002 40,90% 29,80% 3,70% 1,10% 
Diferencial 51,00% 68,50% -3,20% 0,00% 
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1.3. Annex metodològic 3. Les associacions de pacients a Internet. 
Annex capítol 3. Metodològic.1.3.a. Pauta d’Entrevista  

• Trets socio-demogràfics dels membres de l’associació. 

• Finalitats de l’associació. 

• Pautes de funcionament intern de l’associació. 

• Relacions amb altres agents del Sistema. 

• Usos de les TICs 

1. E-mail. 

2. Web. 

3. Llistes de distribució. 

4. Grups. 

5. Altres dispositius (mòbils, PDAs…). 

• Finalitats de les TICs: 

1. Informar. 

2. Comunicar. 

3. Suport. 

• Ús de sistemes d’informació i comunicació multimodals. 

• Influència d’ús de les TICs sobre els agents (pacients, ciutadans, familiars) i la pròpia malaltia. 

Explorar tots els possibles fluxos d’informació -  comunicació (ex: Relació associació-pacient, 

Relació associació-família…). 

• Valoració d’ús de les TICs (avantatges, problemes). 

• Realitzar preguntes exploratòries sobre possibles usos de les TIC. 
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Annex capítol 3. Metodològic.1.3.b. Qüestionari online Associacions de pacients i variables 
generades 
 

Descripcion de la encuesta 
- Aspectos Generales -  

Referencia: Informe 
Titulo: Qüestionari Associacions de pacients 

Subtitulo:   
Contenido 

1 - v.1 PREGUNTA NUMERICA 

Enunciado En quin any es va crear l'Associació? 
 

2 - v.12 PREGUNTA MCSRPLUS 

Enunciado La majoria dels associats que formen part de l'Associació són: 

Códigos  

1 Pacients 

2 Familiars i persones relacionades amb els pacients 

3 Professionals relacionats amb el problema de salut 

0 (texto de Otros)Altres, especificar 
 

3 - v.2 PREGUNTA NUMERICA 

Enunciado Quin és el nombre aproximat de persones que actualment pertanyen a 
l'Associació? 

 

4 - v.3 PREGUNTA NUMERICA 

Enunciado Quina és aproximadament la mitjana d'edat de les persones que pertanyen a 
l'Associació? 

 

5 - PREGUNTA NUMERICA MULTIPLE FILAS 

Enunciado Indiqui el percentatge aproximat de persones de l'Associació que són: 

v.139.1 Enunciado 
Fila 1 

Homes 

v.139.2 Enunciado 
Fila 2 

Dones 

 

6 - SALTO PAGINA 
 

7 - v.5 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
En els últims 4 anys, hi ha hagut variacions significatives en el nombre de 
persones que s'han fet sòcies? 

Códigos  

1 Sí, ha disminuït el nombre de persones associades 

2 Sí, ha augmentat el nombre de persones associades 

3 No hi ha hagut variacións  
 

8 - v.7 PREGUNTA NUMERICA 

Enunciado Quants associats treballen activament com a voluntaris, sense remuneració, a 
l'Associació? 
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9 - v.8 PREGUNTA NUMERICA 

Enunciado Quantes persones aproximadament treballen a l'Associació de manera 
remunerada?  

 

10 - v.9 PREGUNTA NUMERICA 

Enunciado Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? 
 

11 - v.10 PREGUNTA NUMERICA 

Enunciado Indiqui el nombre de seus que té l'Associació 
 

12 - v.11 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
La residència habitual de la majoria de persones que pertanyen a l'Associació 
es situa a: 

Códigos  

1 al mateix Municipi on es troba situada la/s seu/s de l'Associació 

2 la mateixa Comarca on es troba situada la/s seu/s de l'Associació 

3 la mateixa Província on es troba situada la/s seu/s de l'Associació 

4 la mateixa Comunitat Autònoma on es troba situada la/s seu/s de l'Associació 
 

13 - SALTO PAGINA 
 

14 - v.97 PREGUNTA NUMERICA 

Enunciado Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de 
l'Associació  

 

15 - v.98 PREGUNTA NUMERICA 

Enunciado Aproximadament, quantes hores setmanals, a la seu de l'associació, ocupa el 
temps dedicat a activitats per als socis .  

 

16 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Valori la importància que té per a l'Associació les següents accions relacionades 
amb el problema de salut 

v.13.1 Enunciado 
Fila 1 

Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació 

v.13.2 Enunciado 
Fila 2 

Informar sobre el problema de salut 

v.13.3 Enunciado 
Fila 3 

Aportar tractaments 

v.13.4 Enunciado 
Fila 4 

Orientar cap a d'altres fonts d'informació 

v.13.5 Enunciado 
Fila 5 

Educar 

v.13.6 Enunciado 
Fila 6 

Donar suport psicològic 

v.13.7 Enunciado 
Fila 7 

Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació 

v.13.8 Enunciado 
Fila 8 

Prevenir 

v.126.9 Enunciado Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció 
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Fila 9 

Códigos  

1 Poca 

2 Normal 

3 Molta 
 

17 - SALTO PAGINA 
 

19 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Internet 

v.100.1 Enunciado 
Fila 1 

Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció 

v.100.2 Enunciado 
Fila 2 

Prevenir 

v.100.3 Enunciado 
Fila 3 

Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació 

v.100.4 Enunciado 
Fila 4 

Educar 

v.100.5 Enunciado 
Fila 5 

Aportar tractaments terapèutics 

v.100.6 Enunciado 
Fila 6 

Informar sobre el problema de salut 

v.100.7 Enunciado 
Fila 7 

Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació 

v.100.8 Enunciado 
Fila 8 

Donar suport psicològic 

v.127.9 Enunciado 
Fila 9 

Orientar cap a d'altres fonts d'informació 

v.141.10 Enunciado 
Fila 10 

Facilitar el coneixement i la relació entre els associats 

Códigos  

1 Poc 

2 Normal 

3 Molt 
 

20 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Correu electrònic 

v.101.1 Enunciado 
Fila 1 

Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció 

v.101.2 Enunciado 
Fila 2 

Prevenir 

v.101.3 Enunciado 
Fila 3 

Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació 

v.101.4 Enunciado 
Fila 4 

Educar 

v.101.5 Enunciado 
Fila 5 

Aportar tractaments terapèutics 

v.101.6 Enunciado 
Fila 6 

Informar sobre el problema de salut 
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v.101.7 Enunciado 
Fila 7 

Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació 

v.101.8 Enunciado 
Fila 8 

Donar suport psicològic 

v.128.9 Enunciado 
Fila 9 

Orientar cap a d'altres fonts d'informació 

v.142.10 Enunciado 
Fila 10 

Facilitar el coneixement i la relació entre els associats 

Códigos  

1 Poc 

2 Normal 

3 Molt 
 

21 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Telèfon 

v.102.1 Enunciado 
Fila 1 

Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció 

v.102.2 Enunciado 
Fila 2 

Prevenir 

v.102.3 Enunciado 
Fila 3 

Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació 

v.102.4 Enunciado 
Fila 4 

Educar 

v.102.5 Enunciado 
Fila 5 

Aportar tractaments terapèutics 

v.102.6 Enunciado 
Fila 6 

Informar sobre el problema de salut 

v.102.7 Enunciado 
Fila 7 

Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació 

v.102.8 Enunciado 
Fila 8 

Donar suport psicològic 

v.129.9 Enunciado 
Fila 9 

Orientar cap a d'altres fonts d'informació 

v.143.10 Enunciado 
Fila 10 

Facilitar el coneixement i la relació entre els associats 

Códigos  

1 Poc 

2 Normal 

3 Molt 
 

22 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Correu postal 

v.103.1 Enunciado 
Fila 1 

Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció 

v.103.2 Enunciado 
Fila 2 

Prevenir 

v.103.3 Enunciado 
Fila 3 

Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació 

v.103.4 Enunciado Educar 
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Fila 4 

v.103.5 Enunciado 
Fila 5 

Aportar tractaments terapèutics 

v.103.6 Enunciado 
Fila 6 

Informar sobre el problema de salut 

v.103.7 Enunciado 
Fila 7 

Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació 

v.103.8 Enunciado 
Fila 8 

Donar suport psicològic 

v.130.9 Enunciado 
Fila 9 

Orientar cap a d'altres fonts d'informació 

v.144.10 Enunciado 
Fila 10 

Facilitar el coneixement i la relació entre els associats 

Códigos  

1 Poc 

2 Normal 

3 Molt 
 

23 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Revistes, Premsa (suport paper) 

v.104.1 Enunciado 
Fila 1 

Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció 

v.104.2 Enunciado 
Fila 2 

Prevenir 

v.104.3 Enunciado 
Fila 3 

Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació 

v.104.4 Enunciado 
Fila 4 

Educar 

v.104.5 Enunciado 
Fila 5 

Aportar tractaments terapèutics 

v.104.6 Enunciado 
Fila 6 

Informar sobre el problema de salut 

v.104.7 Enunciado 
Fila 7 

Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació 

v.104.8 Enunciado 
Fila 8 

Donar suport psicològic 

v.131.9 Enunciado 
Fila 9 

Orientar cap a d'altres fonts d'informació 

v.145.10 Enunciado 
Fila 10 

Facilitar el coneixement i la relació entre els associats 

Códigos  

1 Poc 

2 Normal 

3 Molt 
 

24 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Presencialment (cara a cara) 

v.105.1 Enunciado 
Fila 1 

Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 34 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

v.105.2 Enunciado 
Fila 2 

Prevenir 

v.105.3 Enunciado 
Fila 3 

Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació 

v.105.4 Enunciado 
Fila 4 

Educar 

v.105.5 Enunciado 
Fila 5 

Aportar tractaments terapèutics 

v.105.6 Enunciado 
Fila 6 

Informar sobre el problema de salut 

v.105.7 Enunciado 
Fila 7 

Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació 

v.105.8 Enunciado 
Fila 8 

Donar suport psicològic 

v.132.9 Enunciado 
Fila 9 

Orientar cap a d'altres fonts d'informació 

v.146.10 Enunciado 
Fila 10 

Facilitar el coneixement i la relació entre els associats 

Códigos  

1 Poc 

2 Normal 

3 Molt 
 

25 - SALTO PAGINA 
 

27 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Professionals (no associats) relacionats amb el problema de salut 

v.94.1 Enunciado 
Fila 1 

Orientar 

v.94.2 Enunciado 
Fila 2 

Prevenir 

v.94.3 Enunciado 
Fila 3 

Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació 

v.94.4 Enunciado 
Fila 4 

Educar 

v.94.5 Enunciado 
Fila 5 

Aportar tractaments terapèutics 

v.94.6 Enunciado 
Fila 6 

Informar sobre el problema de salut 

v.94.7 Enunciado 
Fila 7 

Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació 

v.94.8 Enunciado 
Fila 8 

Donar suport psicològic 

v.136.9 Enunciado 
Fila 9 

Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció 

Códigos  

1 Poca 

2 Aceptable 

3 Molta 
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28 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Socis/es 

v.95.1 Enunciado 
Fila 1 

Orientar 

v.95.2 Enunciado 
Fila 2 

Prevenir 

v.95.3 Enunciado 
Fila 3 

Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació 

v.95.4 Enunciado 
Fila 4 

Educar 

v.95.5 Enunciado 
Fila 5 

Aportar tractaments terapèutics 

v.95.6 Enunciado 
Fila 6 

Informar sobre el problema de salut 

v.95.7 Enunciado 
Fila 7 

Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació 

v.95.8 Enunciado 
Fila 8 

Donar suport psicològic 

v.137.9 Enunciado 
Fila 9 

Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció 

Códigos  

1 Poca 

2 Aceptable 

3 Molta 
 

29 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Personal remunerat de l'Associació 

v.96.1 Enunciado 
Fila 1 

Orientar 

v.96.2 Enunciado 
Fila 2 

Prevenir 

v.96.3 Enunciado 
Fila 3 

Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació 

v.96.4 Enunciado 
Fila 4 

Educar 

v.96.5 Enunciado 
Fila 5 

Aportar tractaments terapèutics 

v.96.6 Enunciado 
Fila 6 

Informar sobre el problema de salut 

v.96.7 Enunciado 
Fila 7 

Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació 

v.96.8 Enunciado 
Fila 8 

Donar suport psicològic 

v.138.9 Enunciado 
Fila 9 

Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció 

Códigos  

1 Poca 

2 Aceptable  

3 Molta 
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30 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Ciutadania (public en general) 

v.152.1 Enunciado 
Fila 1 

Orientar 

v.152.2 Enunciado 
Fila 2 

Prevenir 

v.152.3 Enunciado 
Fila 3 

Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de l'associació 

v.152.4 Enunciado 
Fila 4 

Educar 

v.152.5 Enunciado 
Fila 5 

Aportar tractaments terapèutics 

v.152.6 Enunciado 
Fila 6 

Informar sobre el problema de salut 

v.152.7 Enunciado 
Fila 7 

Informar sobre el funcionament i les activitats de l'Associació 

v.152.8 Enunciado 
Fila 8 

Donar suport psicològic 

v.152.9 Enunciado 
Fila 9 

Orientar cap a professionals especialitzats i/o centres d'atenció 

Códigos  

1 Poc 

2 Normal 

3 Molt 
 

31 - SALTO PAGINA 
 

32 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Les activitats que impulsa l'Associació estan relacionades amb: 

v.99.1 Enunciado 
Fila 1 

Grups de suport coordinats pels socis 

v.99.2 Enunciado 
Fila 2 

Grups de suport coordinats per professionals relacionats amb el problema de 
salut 

v.99.3 Enunciado 
Fila 3 

Trobades individuals entre socis 

v.99.4 Enunciado 
Fila 4 

Trobades individuals entre socis i professionals relacionats amb el problema de 
salut 

Códigos  

1 Poc 

2 Normal 

3 Molt 
 

33 - v.118 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Del nombre total d'associats, quin percentatge aproximat participa 
habitualment en les activitats de l'Associació  

Códigos  

1 0 - 10% 

2 11 - 20% 
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3 21 - 30% 

4 31 - 40% 

5 41 - 50% 

6 51 - 60% 

7 61 - 70% 

8 71 - 80% 

9 81 - 90% 

10 91- 100% 
 

34 - v.119 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Indiqui aproximadament el percentatge d'implicació personal dels associats 
amb les finalitats de l'Associació 

Códigos  

1 0 - 10% 

2 11 - 20% 

3 21 - 30% 

4 31 - 40% 

5 41 - 50% 

6 51 - 60% 

7 61 - 70% 

8 71 - 80% 

9 81 - 90% 

10 91 - 100% 
 

35 - v.106 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Disposa l'Associació d'ordinadors connectats a internet? 

Códigos  

1 No 

2 Sí, amb connexió ADSL  

3 Sí, amb connexió mòdem 56Kb 

4 Sí, amb connexió per cable 
 

36 - SALTO PAGINA 
 

37 - v.107 PREGUNTA NUMERICA 

Enunciado De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació?  
 

38 - v.108 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Disposa l'associació del correu electrònic dels associats/des 

Códigos  

1 No 

2 Sí, el incloem entre les dades requerides per a ser soci 

3 Sí, encara que no l'incloem entre les dades, els socis ens ho donen 
 

39 - v.109 PREGUNTA MCSR 
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Enunciado 
Disposa l'associació de dispositius o regles que protegeixin la confidencialitat i 
la privacitat de les dades dels seus associats 

Códigos  

1 No 

2 Sí 

3 NS/NC 
 

40 - v.124 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Utilitza l'Associació algun butlletí electrònic de notícies propi? 

Códigos  

1 Sí 

2 No 

3 NS/NC 
 

41 - v.114 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Utilitza l'Associació alguna llista de correu electrònica pròpia? 

Códigos  

1 Sí 

2 No 

3 NS/NC 
 

42 - SALTO PAGINA 
 

43 - v.115 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Està l'Associació subscrita a alguna llista de correu electrònic? 

Códigos  

1 No 

2 Sí, però no enviem informació 

3 Sí, enviem informació ocasionalment 

4 Sí, enviem informació amb freqüència 
 

44 - v.116 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Posseeix l'Associació algun fòrum electrònic? 

Códigos  

1 No 

2 No, però vam participar en altres fòrums electrònics  

3 Sí, participen solament els socis 

4 Sí, està obert a totes les persones que desitgin participar 
 

45 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Considera que internet, com espai d'informació, comunicació i interacció, pot 

v.134.1 Enunciado 
Fila 1 

Millorar la relació amb el seu entorn social 

v.134.2 Enunciado 
Fila 2 

Millorar el coneixement sobre el problema de salut 

v.134.3 Enunciado Millorar la relació amb el personal sociosanitari 
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Fila 3 

v.134.4 Enunciado 
Fila 4 

Millorar la relació amb el problema de salut 

v.134.5 Enunciado 
Fila 5 

Millorar la salut 

v.134.6 Enunciado 
Fila 6 

Millorar la relació amb les empreses farmacèutiques 

v.147.7 Enunciado 
Fila 7 

Millorar l'autonomia del pacient i/o les persones properes 

Códigos  

1 Poc 

2 Normal 

3 Molt 
 

46 - SALTO PAGINA 
 

47 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Considera que les accions de l'Associació sobre els usuaris, associats o no 
associats, 

v.120.1 Enunciado 
Fila 1 

Millora la relació amb el seu entorn social 

v.120.2 Enunciado 
Fila 2 

Millora el coneixement sobre el problema de salut 

v.120.3 Enunciado 
Fila 3 

Millora la relació amb el personal sociosanitari 

v.120.4 Enunciado 
Fila 4 

Millora la relació amb el problema de salut 

v.120.5 Enunciado 
Fila 5 

Millora la salut 

v.133.6 Enunciado 
Fila 6 

Millorar el coneixement sobre els medicaments 

v.151.7 Enunciado 
Fila 7 

Millorar el coneixement i la relació amb el sector farmacèutic 

Códigos  

1 Poc 

2 Normal 

3 Molt 
 

48 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado L'ús d'internet per part de l'Associació queda limitat per 

v.122.1 Enunciado 
Fila 1 

La falta de recursos econòmics 

v.122.2 Enunciado 
Fila 2 

La falta de coneixements sobre el medi 

v.122.3 Enunciado 
Fila 3 

La falta de personal qualificat 

v.122.4 Enunciado 
Fila 4 

L'escàs interès dels associats 

v.122.5 Enunciado L'escàs ús i coneixement que tenen els associats 
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Fila 5 

v.135.6 Enunciado 
Fila 6 

No queda limitat 

Códigos  

1 Poc 

2 Normal  

3 Molt 
 

49 - SALTO PAGINA 
 

50 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Valori els següents problemes dels associats amb l'ús internet  

v.123.1 Enunciado 
Fila 1 

Problemes relacionats amb l'excés i la selecció d'informació 

v.123.2 Enunciado 
Fila 2 

Problemes relacionats amb l'accés a un ordinador connectat 

v.123.3 Enunciado 
Fila 3 

Problemes relacionats amb el maneig dels ordinadors i els seus programes 

v.123.4 Enunciado 
Fila 4 

Problemes relacionats amb la qualitat i fiabilitat de les informacions disponibles.

v.123.5 Enunciado 
Fila 5 

Problemes relacionats amb la privacitat i confidencialitat. 

v.123.6 Enunciado 
Fila 6 

Problemes relacionats amb la comunicació intervinguda per ordinador. 

v.125.7 Enunciado 
Fila 7 

Problemes relacionats amb la confiança en la informació i la comunicació 

Códigos  

1 Poc d'acord 

2 D'acord 

3 Molt d'acord 
 

51 - v.110 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Disposa l'Associació d'un lloc web? 

Códigos  

1 Sí 

2 No 
 

52 - SALTO PAGINA 
 

53 - v.111 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Disposa l'Associació d'un domini propi per a la seva web? 

Códigos  

1 Sí 

2 No 

3 NS/NC 
 

54 - v.112 PREGUNTA MCSRPLUS 

Enunciado Qui ha desenvolupat la web de l'Associació?  
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Códigos  

1 Una empresa externa 

2 Un soci de manera voluntària 

3 Un soci de manera remunerada 

4 Personal remunerat propi de l'Associació 

0 (texto de Otros)Altres, especificar 
 

55 - v.113 PREGUNTA MCMRPLUS 

Enunciado Ha rebut l'Associació algun tipus d'ajuda o subvenció per a realitzar la web?  

Códigos  

1 No 

2 Sí, una subvenció pública 

3 Sí, una subvenció d'una empresa sense contraprestació per part de l'Associació 

4 
Sí, una subvenció d'una empresa amb contraprestació per part de l'Associació 
(ex: publicitat) 

0 (texto de Otros)Altres tipus de subvenció o recurs, especificar 
 

56 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Valori les raons per les quals l'Associació no disposa d'un lloc web  

v.140.1 Enunciado 
Fila 1 

La falta de recursos econòmics 

v.140.2 Enunciado 
Fila 2 

La falta de coneixements sobre el medi 

v.140.3 Enunciado 
Fila 3 

La falta de personal qualificat 

v.140.4 Enunciado 
Fila 4 

L'escàs interès dels associats 

v.140.5 Enunciado 
Fila 5 

L'escàs ús i coneixement que tenen els associats 

v.140.6 Enunciado 
Fila 6 

La falta d'ajudes institucionals 

Códigos  

1 Poc d'acord 

2 D'acord 

3 Molt d'acord 
  

 
 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 42 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Definició de variables 
 
v.1_reco: Any de creació de l'entitat 

 Variable generada a partir de la pregunta 1 

 Valors: Abans de 1994; Entre 1994 – 2000; Entre 2001 – 2006 

v.1_reco_dico: Any de creació de l'entitat 2001 

 Variable construïda a partir de la variable v.1_reco 

 Valores: Fins el 2000; Després del 2000 

v.12_re:  La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada) 

 Variable generada a partir de la pregunta 2 

Valors: Altres (especificar); Pacients; Familiars i persones relacionades amb els pacients 

v.12_re1:  La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada) 

 Variable construïda a partir de la variable v.12_re 

Valors: Resta; Familiars i persones relacionades amb els pacients 

v.12_re2:  La majoria dels associats que formen part de l'entitat són   (recodificada) 

 Variable construïda a partir de la variable v.12_re 

Valors: Resta; Pacients 

v.2_reco: Nombre de persones que pertanyen a l'Associació 

 Variable generada a partir de la pregunta 3 

 Valors: Fins a 220 persones; Més de 220 persones 

v.3_reco: Edat 

 Variable generada a partir de la pregunta 4 

 Valors: Menor de 45 anys; 45 anys o més 

v.139_re: Percentatge d'homes 

 Variable generada a partir de la pregunta 5 

Valors: Entre un 0 i un 33% són homes; Entre un 33% i un 66%; Més d'un 66% 

v.5_re: Ha augmentat el nombre de socis en els últims 4 anys 

 Variable generada a partir de la pregunta 6 

Valors: No, ha disminuït el nombre o no hi ha hagut variacions; Sí, ha augmentat el nombre de 

persones associades 

v.7_re: Quants associats treballen activament com a voluntaris, sense remuneració, a l'Associació? Agrupat 

 Variable generada a partir de la pregunta 7 

 Valors: Menys de 10; Entre 10 i 49; Més de 50 

v.8_re: Quantes persones aproximadament treballen a l'Associació de manera remunerada? Agrupat 

 Variable generada a partir de la pregunta 8 

 Valors: Entre 0 i 3 persones; Més de 4 

v.9_re: Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat 

 Variable generada a partir de la pregunta 9 

Valors: Menys de 6000 euros; Entre 6000 i 66000 euros; Entre 66000 i 126000 euros; Entre 126 00 i 

186000 euros; Entre 186000 i 246000 euros; Més de 246000 euros 

v.9_remes: Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat 
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 Variable construïda a partir de la variable v.9_re 

 Valors: Menys de 120000; Més de 120000 

v.9_remes2: Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat 
 Variable construïda a partir de la variable v.9_re 

 Valors: Menys de 40000; Més de 40000 
v.10_re: Indiqui el nombre de seus que té l'Associació agrupat 

 Variable generada a partir de la pregunta 10 

 Valors: Una seu; Entre 2 i 5 seus; Més de 5 seus 

v.10_remes: Indiqui el nombre de seus que té l'Associació agrupat 

 Variable construïda a partir de la variable v.10_re 

 Valors: Una seu; Més d’una seu 

v.11_re: Lloc de residència de les persones 

 Variable generada a partir de la pregunta 11 

Valors: Mateix Municipi o Comarca; Mateixa Província o Comunitat Autònoma 

v.97_re: Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació  

Variable generada a partir de la pregunta 12 

Valors: Entre 1 i 15 hores; Entre 16 i 30 hores; Més de 30 hores 

v.97_remes: Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació 

Variable construïda a partir de la variable v.97_re 

Valors: Menys de 20 hores; Més de 20 hores 

v.13.1_Re: Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Aportar o informar sobre 

recursos econòmics per a les persones de l'associació Recodificada 

 Variable generada a partir de la pregunta 13 

 Valors: No massa important; Molt important 

v.13.2_Re: Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Informar sobre el 

problema de salut Recodificada 

 Variable generada a partir de la pregunta 13 

 Valors: No massa important; Molt important 

v.13.3_Re: Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Aportar tractaments 

Recodificada 

 Variable generada a partir de la pregunta 13 

 Valors: No massa important; Molt important 

v.13.4_Re: Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Orientar cap a d'altres 

fonts d'informació Recodificada 

 Variable generada a partir de la pregunta 13 

 Valors: No massa important; Molt important 

v.13.5_Re: Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Educar Recodificada 

 Variable generada a partir de la pregunta 13 

 Valors: No massa important; Molt important 

v.13.6_Re: Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Donar suport psicològic 
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Recodificada 

 Variable generada a partir de la pregunta 13 

 Valors: No massa important; Molt important 

v.13.7_Re: Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Informar sobre el 

funcionament i les activitats de l'Associació Recodificada 

 Variable generada a partir de la pregunta 13 

 Valors: No massa important; Molt important 

v.13.8_Re: Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Prevenir Recodificada 

 Variable generada a partir de la pregunta 13 

 Valors: No massa important; Molt important 

v.126.9_Re: Valori la importància que tenen per l'Associació les següents activitats: Orientar cap a 

professionals especialitzats i/o centres d'atenció Recodificada 

 Variable generada a partir de la pregunta 13 

 Valors: No massa important; Molt important 

SuVal_accIntet: Suma valors vàlids accions Internet 

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.13.1 a v.126.9 

Media_acc_Int: Mitjana valors vàlids accions Internet 

Variable construïda a partir de les variable v.13.1 a v.126.9 (fent-ne la mitjana) 

Media_acc_Int_Re: Mitjana tipificada valors vàlids accions Internet 

 Variable construïda a partir de la variable Media_acc_In 

 Valors: Poc; Normal; Molt 

Media_acc_Int_Re1: Ús intensiu Internet 

 Variable construïda a partir de la variable Media_acc_Int_Re 

 Valors: No ús intensiu; Ús intensiu 

SuVal_accCor: Suma valors vàlids accions correu electrònic 

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.101.1 a v.101.8, v.128.9 i 

v.144.10 

Media_acc_Cor: Mitjana valors vàlids accions correu electrònic 

Variable construïda a partir de les variable v.101.1 a v.101.8, v.128.9 i v.144.10 (fent-ne la mitjana) 

Media_acc_Cor_Re: Mitjana tipificada valors vàlids accions correu electrònic 

 Variable construïda a partir de la variable Media_acc_Cor 

 Valors: Poc; Normal; Molt 

Media_acc_Cor_Re1: Ús intensiu correu electrònic 

 Variable construïda a partir de la variable Media_acc_Cor_Re 

 Valors: No ús intensiu; Ús intensiu 

SuVal_accTel: Suma valors vàlids accions Telèfon 

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.102.1 a v.102.8, v.129.9 i 

v.145.10 

Media_acc_Tel: Mitjana valors vàlids accions Telèfon  

Variable construïda a partir de les variable v.102.1 a v.102.8, v.129.9 i v.145.10 (fent-ne la mitjana) 
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Media_acc_Tel_Re: Mitjana tipificada valors vàlids accions Telèfon Variable construïda a partir de la 

variable Media_acc_Tel 

 Valors: Poc; Normal; Molt 

Media_acc_Tel_Re1: Ús intensiu Telèfon 

 Variable construïda a partir de la variable Media_acc_Tel_Re 

 Valors: No ús intensiu; Ús intensiu 

SuVal_accCP: Suma valors vàlids accions correu postal 

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.103.1 a v.103.8, v.130.9 i 

v.146.10 

Media_acc_CP: Mitjana valors vàlids accions correu postal 

Variable construïda a partir de les variable v.103.1 a v.103.8, v.130.9 i v.146.10 (fent-ne la mitjana) 

Media_acc_CP_Re: Mitjana tipificada valors vàlids accions correu postal Variable construïda a partir 

de la variable Media_acc_CP 

 Valors: Poc; Normal; Molt 

Media_acc_CP_Re1: Ús intensiu correu postal 

 Variable construïda a partir de la variable Media_acc_CP_Re 

 Valors: No ús intensiu; Ús intensiu 

SuVal_accPap: Suma valors vàlids accions suport paper 

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.104.1 a v.104.8, v.131.9 i 

v.147.10 

Media_acc_Pap: Mitjana valors vàlids accions suport paper 

Variable construïda a partir de les variable v.104.1 a v.104.8, v.131.9 i v.147.10 (fent-ne la mitjana) 

Media_acc_Pap_Re: Mitjana tipificada valors vàlids accions suport paper Variable construïda a partir 

de la variable Media_acc_Pap 

 Valors: Poc; Normal; Molt 

Media_acc_Pap_Re1: Ús intensiu suport paper 

 Variable construïda a partir de la variable Media_acc_Pap_Re 

 Valors: No ús intensiu; Ús intensiu 

SuVal_accCar: Suma valors vàlids accions Presencialment (cara a cara) 

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.105.1 a v.105.8, v.132.9 i 

v.148.10 

Media_acc_Car: Mitjana valors vàlids accions Presencialment (cara a cara) 

Variable construïda a partir de les variable v.105.1 a v.105.8, v.132.9 i v.148.10 (fent-ne la mitjana) 

Media_acc_Car_Re: Mitjana tipificada valors vàlids accions Presencialment (cara a cara) 

 Variable construïda a partir de la variable Media_acc_Car 

 Valors: Poc; Normal; Molt 

Media_acc_Car_Re1: Ús intensiu Presencialment (cara a cara) 

 Variable construïda a partir de la variable Media_acc_Car_Re 

 Valors: No ús intensiu; Ús intensiu 
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SuVal_accProf: Suma valors vàlids accions Professionals 

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.94.1 a v.94.8 i v.136.9  

Media_acc_Prof: Mitjana valors vàlids accions Professionals 

Variable construïda a partir de les variable v.94.1 a v.94.8 i v.136.9 (fent-ne la mitjana) 

Media_acc_Prof_Re: Mitjana tipificada valors vàlids accions Professionals Variable construïda a partir 

de la variable Media_acc_Prof 

 Valors: Poc; Normal; Molt 

Media_acc_Prof_Re1: Ús intensiu Professionals 

 Variable construïda a partir de la variable Media_acc_Prof_Re 

 Valors: No ús intensiu; Ús intensiu 

SuVal_accSoc: Suma valors vàlids accions Socis 

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.95.1 a v.95.8 i v.137.9  

Media_acc_Soc: Mitjana valors vàlids accions Socis 

Variable construïda a partir de les variable v.95.1 a v.95.8 i v.137.9 (fent-ne la mitjana) 

Media_acc_Soc_Re: Mitjana tipificada valors vàlids accions Socis Variable construïda a partir de la 

variable Media_acc_Soc 

 Valors: Poc; Normal; Molt 

SuVal_accPrem: Suma valors vàlids accions personal remunerat de l'associació 

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.96.1 a v.96.8 i v.138.9  

Media_acc_Prem: Mitjana valors vàlids accions personal remunerat de l'associació 

Variable construïda a partir de les variable v.96.1 a v.96.8 i v.138.9 (fent-ne la mitjana) 

Media_acc_Prem_Re: Mitjana tipificada valors vàlids accions personal remunerat de l'associació 

 Variable construïda a partir de la variable Media_acc_Prem 

 Valors: Poc; Normal; Molt 

SuVal_accCiu: Suma valors vàlids accions ciutadania 

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variable v.150.1 a v.150.9  

Media_acc_Ciu: Mitjana valors vàlids accions ciutadania  

Variable construïda a partir de les variable v.150.1 a v.150.9 (fent-ne la mitjana) 

Media_acc_Ciu_Re: Mitjana tipificada valors vàlids accions ciutadania Variable construïda a partir de la 

variable Media_acc_Ciu 

 Valors: Poc; Normal; Molt 

SuVal_accGapo: Suma valors vàlids accions Grups de Suport 

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variables v.99.1 i v.99.2 

Media_acc_Gapo: Mitjana valors vàlids accions Grups de Suport  

Variable construïda a partir de les variable v.99.1 i v.99.2 (fent-ne la mitjana) 

Media_acc_Gapo_Re: Mitjana tipificada valors vàlids accions Grups de Suport Variable construïda a partir 

de la variable Media_acc_Gapo 

 Valors: Poc; Normal; Molt 

Media_acc_Gapo_Re1: Mitjana tipificada valors vàlids accions Grups de Suport (agrupada) 

 Variable construïda a partir de la variable Media_acc_Gapo_Re 
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 Valors: Poc / Normal; Molt 

SuVal_accEnin: Suma valors vàlids accions Trobades individuals 

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variables v.99.3 i v.99.4 

Media_acc_Enin: Mitjana valors vàlids accions Trobades individuals 

Variable construïda a partir de les variable v.99.3 i v.99.4 (fent-ne la mitjana) 

Media_acc_Enin_Re: Mitjana tipificada valors vàlids accions Trobades individuals 

 Variable construïda a partir de la variable Media_acc_Enin 

 Valors: Poc; Normal; Molt 

Media_acc_Enin_Re1: Mitjana tipificada valors vàlids accions Trobades individuals (agrupada) 

 Variable construïda a partir de la variable Media_acc_Enin_Re 

 Valors: Poc / Normal; Molt 

v.118_reco: Nivells de participació 
 Variable generada a partir de la pregunta 18 

 Valors: Participació baixa; Participació normal; Participació alta 

v.118_reco1: Nivells de participació 
 Variable construïda a partir de la variable v.18_reco 

 Valors: Participació baixa / normal; Participació alta 

v.118_reco2: Nivells de participació 
 Variable construïda a partir de la variable v.18_reco 

 Valors: Participació baixa; Participació mitja / alta 

v.119_reco: Nivells d'implicació 

 Variable generada a partir de la pregunta 19 

 Valors: Implicació baixa; Implicació normal; Implicació alta 

v.119_reco1: Nivells d'implicació 

 Variable construïda a partir de la variable v.18_reco 

 Valors: Implicació baixa / normal; Implicació alta 

v.119_reco2: Nivells d'implicació 

 Variable construïda a partir de la variable v.18_reco 

 Valors: Implicació baixa; Implicació mitja / alta 

v.106_dico: Disposa l'Associació d'ordinadors connectats a internet? Dicotòmica 

 Variable generada a partir de la pregunta 20 
 Valors: Sí; No 

v.107_re: De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat 

 Variable generada a partir de la pregunta 21 
 Valors: Un ordinador; Entre 2 i 5 ordinadors; Més de 5 ordinadors 

v.107_reco: De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat 

 Variable construïda a partir de la variable v.107_re 
 Valors: Menys de 3 ordinadors; Més de 3 ordinadors 

v.108_dico: Disposa l'associació del correu electrònic dels associats/des Dicotòmica 

 Variable generada a partir de la pregunta 22 
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 Valors: No; Sí 

v.124_ze: Utilitza l'Associació algun butlletí electrònic de notícies propi? 

 Variable generada a partir de la pregunta 24 
 Valors: No; Sí 

v.114_dico: Utilitza l'Associació alguna llista de correu electrònica pròpia? Variable generada a partir 

de la pregunta 25 
 Valors: No; Sí 

v.116_re: Posseeix l'Associació algun fòrum electrònic? Agrupat 

 Variable generada a partir de la pregunta 27 
 Valors: No; Sí 

v.134.1_in: Considera que Internet pot Millorar la relació amb el seu entorn social  

Variable generada a partir de la pregunta 28 
 Valors: Poc; Normal / Molt 

v.134.2_in: Considera que Internet pot Millorar el coneixement sobre el problema de salut 

 Variable generada a partir de la pregunta 28 
 Valors: Poc; Normal / Molt 

v.134.3_in: Considera que Internet pot Millorar la relació amb el personal sociosanitari 

Variable generada a partir de la pregunta 28 
 Valors: Poc; Normal / Molt 

v.134.4_in: Considera que Internet pot Millorar la relació amb el problema de salut 

Variable generada a partir de la pregunta 28 
 Valors: Poc; Normal / Molt 

v.134.5_in: Considera que Internet pot Millorar la salut 

 Variable generada a partir de la pregunta 28 
 Valors: Poc; Normal / Molt 

v.134.6_in: Considera que Internet pot Millorar la relació amb les empreses farmacèutiques 

 Variable generada a partir de la pregunta 28 
 Valors: Poc; Normal / Molt 

v.134.7_in: Considera que Internet pot Millorar l'autonomia del pacient i/o les persones properes 

 Variable generada a partir de la pregunta 28 
 Valors: Poc; Normal / Molt 

v.120.2_re: Accions de l'entitat millora coneixement sobre problema de salut 
 Variable generada a partir de la pregunta 29 (v.120.2) 

 Valors: Poc / Normal; Molt 

v.120.4_re: Accions de l'entitat millora relació amb problema de salut Variable generada a partir de la 

pregunta 29 (v.120.4) 

 Valors: Poc / Normal; Molt 

v.120.1_in: Considera que les accions de l'Associació sobre els usuaris Millora la relació amb el seu entorn 

social 

 Variable generada a partir de la pregunta 29 
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 Valors: Poc; Normal / Molt 
v.120.2_in: Considera que les accions de l'Associació sobre els usuaris Millora el coneixement sobre el 

problema de salut 

 Variable generada a partir de la pregunta 29 

 Valors: Poc; Normal / Molt 
v.120.3_in: Considera que els accions de l'Associació sobre els usuaris Millora la relació amb el personal 

sociosanitari 

 Variable generada a partir de la pregunta 29 

 Valors: Poc; Normal / Molt 
v.120.4_in: Considera que les accions de l'Associació sobre els usuaris Millora la relació amb el problema 

de salut 

 Variable generada a partir de la pregunta 29 

 Valors: Poc; Normal / Molt 
v.120.5_in: Considera que les accions de l'Associació sobre els usuaris Millora la salut 

 Variable generada a partir de la pregunta 29 

 Valors: Poc; Normal / Molt 
v.133.6_in: Considera que les accions de l'Associació sobre els usuaris Millora el coneixement sobre els 

medicaments 

 Variable generada a partir de la pregunta 29 

 Valors: Poc; Normal / Molt 
v.151.7_in: Considera que les accions de l'Associació sobre els usuaris Millora el coneixement i la relació 

amb el sector farmacèutic 

 Variable generada a partir de la pregunta 29 

 Valors: Poc; Normal / Molt 

v.122.1_Re: L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de recursos econòmics  

 Variable generada a partir de la pregunta 30 

 Valors: Poc o gens; Normal; Molt 

v.122.2_Re: L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de coneixements sobre el medi

  

 Variable generada a partir de la pregunta 30 

 Valors: Poc o gens; Normal; Molt 

v.122.3_Re: L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de personal qualificat 

 Variable generada a partir de la pregunta 30 

 Valors: Poc o gens; Normal; Molt 

v.122.4_Re: L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per L'escàs interès dels associats 

 Variable generada a partir de la pregunta 30 

 Valors: Poc o gens; Normal; Molt 

v.122.5_Re: L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per L'escàs ús i coneixement que tenen els 

associats  

 Variable generada a partir de la pregunta 30 
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 Valors: Poc o gens; Normal; Molt 

v.122.1_Re1: L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de recursos econòmics  

 Variable construïda a partir de la variable v.122.1_Re 

 Valors: Poc o gens / Normal; Molt 

v.122.2_Re1: L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de coneixements sobre el 

medi  

 Variable construïda a partir de la variable v.122.2_Re 

 Valors: Poc o gens / Normal; Molt 

v.122.3_Re1: L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de personal qualificat  

 Variable construïda a partir de la variable 122.3_Re 

 Valors: Poc o gens / Normal; Molt 

v.122.4_Re1: L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per L'escàs interès dels associats  

 Variable construïda a partir de la variable v.122.4_Re 

 Valors: Poc o gens / Normal; Molt 

v.122.5_Re1: L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per L'escàs ús i coneixement que tenen 

els associats  

 Variable construïda a partir de la variable v.125_Re 

 Valors: Poc o gens / Normal; Molt 

v.122.1_in: L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de recursos econòmics  

 Variable construïda a partir de la variable v.122.1_Re 

 Valors: No; Sí 

v.122.2_in: L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de coneixements sobre el medi

 Variable construïda a partir de la variable v.122.2_Re 

 Valors: No; Sí 

v.122.3_in: L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per La falta de personal qualificat

 Variable construïda a partir de la variable 122.3_Re 

 Valors: No; Sí 

v.122.4_in: L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per L'escàs interès dels associats

 Variable construïda a partir de la variable v.122.4_Re 

 Valors: No; Sí 

v.122.5_in: L'ús d'Internet per part de l'Associació queda limitat per L'escàs ús i coneixement que tenen els 

associats  

 Variable construïda a partir de la variable v.125_Re 

 Valors: No; Sí 

SuVal_accLimInt: Suma valors vàlids ús Internet limitat 

Variable construïda a partir de la suma del valors vàlids de les variables v.122.1 a v.122.5 

Media_UsoLimInt: Mitjana valors vàlids ús Internet limitat 

Variable construïda a partir de les variable v.122.1 a v.122.5 (fent-ne la mitjana) 

Media_ UsoLimInt _Re: Mitjana tipificada valors vàlids ús Internet limitat  

Variable construïda a partir de la variable Media_UsoLimInt 
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 Valors: Gens; Poc; Normal; Molt 

Media_ UsoLimInt _Re1: Mitjana tipificada valors vàlids ús Internet limitat (agrupada) 

 Variable construïda a partir de la variable Media_acc_Gapo_Re 

 Valors: No massa limitat; Molt limitat 

v.123.1_in: Problemes relacionats amb l'excés i la selecció d'informació 

 Variable generada a partir de la pregunta 31 

 Valors: No; Sí 

v.123.2_in: Problemes relacionats amb l'accés a un ordinador connectat  

 Variable generada a partir de la pregunta 31 

 Valors: No; Sí 

v.123.3_in: Problemes relacionats amb el maneig dels ordinadors i els seus programes  

 Variable generada a partir de la pregunta 31 

 Valors: No; Sí 

v.123.4_in: Problemes relacionats amb la qualitat i fiabilitat de les informacions disponibles  

 Variable generada a partir de la pregunta 31 

 Valors: No; Sí 

v.123.5_in: Problemes relacionats amb la privacitat i confidencialitat  

 Variable generada a partir de la pregunta 31 

 Valors: No; Sí 

v.123.6_in: Problemes relacionats amb la comunicació intervinguda per ordinador 

 Variable generada a partir de la pregunta 31 

 Valors: No; Sí 

v.25.7_in: Problemes relacionats amb la confiança en la informació i la comunicació 

 Variable generada a partir de la pregunta 31 

 Valors: No; Sí 

v.140.1_Re: Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: La falta de recursos econòmics 

 Variable generada a partir de la pregunta 33 
 Nota: Queden exclosos els que han respost Sí a la pregunta 32 

 Valors: No massa d’acord; Molt d’acord 

v.140.2_Re: Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: La falta de coneixements sobre el 

medi 

 Variable generada a partir de la pregunta 33 
 Nota: Queden exclosos els que han respost Sí a la pregunta 32 

 Valors: No massa d’acord; Molt d’acord 

v.140.3_Re: Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: La falta de personal qualificat 

 Variable generada a partir de la pregunta 33 
 Nota: Queden exclosos els que han respost Sí a la pregunta 32 

 Valors: No massa d’acord; Molt d’acord 

v.140.4_Re: Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: L'escàs interès dels associats 

 Variable generada a partir de la pregunta 33 
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 Nota: Queden exclosos els que han respost Sí a la pregunta 32 

 Valors: No massa d’acord; Molt d’acord 

v.140.5_Re: Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: L'escàs ús i coneixement que tenen 

els associats 

 Variable generada a partir de la pregunta 33 
 Nota: Queden exclosos els que han respost Sí a la pregunta 32 

 Valors: No massa d’acord; Molt d’acord 

v.140.6_Re: Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: La falta d'ajudes institucionals 

 Variable generada a partir de la pregunta 33 
 Nota: Queden exclosos els que han respost Sí a la pregunta 32 

 Valors: No massa d’acord; Molt d’acord 

v.140.1_in: Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: La falta de recursos econòmics 

 Variable construïda a partir de la variable v.140.1_Re 
 Valors: No; Sí 

v.140.2_in: Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: La falta de coneixements sobre el medi 

 Variable construïda a partir de la variable v.140.1_Re 
 Valors: No; Sí 

v.140.3_in: Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: La falta de personal qualificat 

 Variable construïda a partir de la variable v.140.1_Re 
 Valors: No; Sí 

v.140.4_in: Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: L'escàs interès dels associats 

 Variable construïda a partir de la variable v.140.1_Re 
 Valors: No; Sí 

v.140.5_in: Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: L'escàs ús i coneixement que tenen els 

associats 

 Variable construïda a partir de la variable v.140.1_Re 
 Valors: No; Sí 

v.140.6_in: Valori les raons per les quals no disposen d'un lloc web: La falta d'ajudes institucionals 

 Variable construïda a partir de la variable v.140.1_Re 
 Valors: No; Sí 

Dim: Dimensió de l’entitat 

Tipologia construïda a partir de les variables v.2_reco i v.8_re 

 Valors: Associació petita; Associació mitjana; Associació gran 

Dim_re: Dimensió de l’entitat agrupada        

 Valors: Associació petita; Associació mitjana / gran 

Pert: Nivell de pertinença a l’entitat 

 Tipologia construïda a partir de les variables v.118_reco2 i v.119_reco2 

 Valors: Nivell baix; Nivell mig; Nivell alt 

Pert2: Nivell de pertinença a l’entitat 

 índex construït a partir de les variables v.118_reco2 i v.119_reco2 
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Pert2_re: Nivell de pertinença a l’entitat 

 Índex construït a partir de l’índex pert2 

 Valors: Nivell baix / mig; Nivell alt 

Acc: Grau de penetració tecnològica 

 Tipologia construïda a partir de les variables v.107_reco i v.106_dico 

 Valors: Baix; Mig; Alt 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 54 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

1.4. Annex metodològic 4. Metges 
 
Annex capítol 3. Metodològic.1.4.a. Qüestionari online i variables generades. 

 
Descripcion de la encuesta 

- Aspectos Generales -  
Referencia: medic 

Titulo: Internet y Salud: Participació dels professionals mèdics 
Subtitulo: Projecte d  

Contenido 

1 - v.1 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Sexe 

Códigos  

1 Home 

2 Dona 
 

2 - v.2 PREGUNTA NUMERICA 

Enunciado Any de naixement 
 

3 - PREGUNTA MATRIZ Multiple Response 

Enunciado On desenvolupa actualment la seva activitat professional? (Assenyali les que 
consideri oportunes) 

v.3.1 Enunciado 
Fila 1 

Centre d'Atenció Primària 

v.3.2 Enunciado 
Fila 2 

Hospital 

v.3.3 Enunciado 
Fila 3 

Clínica 

v.3.4 Enunciado 
Fila 4 

Consultori 

Códigos  

1 ICS 

2 Altres públics / XHUP 

3 Privats 
 

4 - v.5 PREGUNTA TEXTO 

Enunciado Quina és la seva especialitat? 
 

5 - v.7 PREGUNTA MCMR 

Enunciado La seva activitat professional està relacionada amb (seleccioni les que consideri 
oportunes): 

Códigos  

1 Pràctica Assistencial 

2 Investigació 

3 Gestió / Direcció / Planificació 

4 Docència 
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6 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Amb quina freqüència utilitza les següents fonts d'informació per actualitzar els 
seus coneixements sobre les qüestions tècnic-científiques de la seva àrea 
d'especialitat? 

v.6.1 Enunciado 
Fila 1 

Institucions oficials internacionals 

v.6.2 Enunciado 
Fila 2 

Institucions oficials nacionals 

v.6.3 Enunciado 
Fila 3 

Publicacions periòdiques internacionals 

v.6.4 Enunciado 
Fila 4 

Publicacions periòdiques nacionals 

v.6.5 Enunciado 
Fila 5 

Publicacions acadèmiques internacionals 

v.6.6 Enunciado 
Fila 6 

Publicacions acadèmiques nacionals 

v.6.7 Enunciado 
Fila 7 

Serveis d'informació de la seva institució de treball 

v.6.8 Enunciado 
Fila 8 

Congressos, conferències, seminaris 

v.6.9 Enunciado 
Fila 9 

Altres publicacions científic-tècniques 

Códigos  

1 Molt freqüentment 

2 Freqüentment 

3 Rarament 

4 Mai 
 

7 - SALTO PAGINA 
 

8 - v.8 PREGUNTA MCSR 

Enunciado És usuari/ària d'Internet?  

Códigos  

1 Sí, directament i regularment 

2 Sí, per mitjà d'altres persones (ej: secretària) 

3 Sí, directament i per mitjà d'altres persones 

4 No utilitzo Internet regularment 

5 Mai no utilitzo Internet 

6 NS/NC 
 

9 - v.9 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? 

Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
 

10 - v.11 PREGUNTA NUMERICA 
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Enunciado En cas de resposta afirmativa, des de quin any utilitza Internet a la seva pràctica 
professional? 

 

11 - v.10 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional: 

Códigos  

1 Molt útil 

2 Útil 

3 Poc útil 

4 Gens útil 

5 NS/NC 
 

12 - v.12 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball?  

Códigos  

1 Tots els dies 

2 De 3 a 4 vegades per setmana 

3 D'1 a 2 vegades per setmana 

4 1 vegada al mes 

5 Mai o gairebé mai 

6 NS/NC 
 

13 - v.13 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball?  

Códigos  

1 Tots els dies 

2 De 3 a 4 veces por semana 

3 De 3 a 4 vegades per setmana 

4 1 vegada al mes 

5 Mai o gairebé mai 

6 NS/NC 
 

14 - SALTO PAGINA 
 

15 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar les següents activitats? 

v.15.1 Enunciado 
Fila 1 

Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat 

v.15.2 Enunciado 
Fila 2 

Cerca d'articles científics nacionals 

v.15.3 Enunciado 
Fila 3 

Cerca d'articles científics internacionals 

v.15.4 Enunciado 
Fila 4 

Contacte amb altres professionals nacionals 

v.15.5 Enunciado 
Fila 5 

Contacte amb altres professionals internacionals 

v.15.6 Enunciado Divulgació dels seus propis treballs 
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Fila 6 

v.15.7 Enunciado 
Fila 7 

Contacte amb usuaris (suport i informació) 

v.15.8 Enunciado 
Fila 8 

Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) 

v.40.9 Enunciado 
Fila 9 

Cerques d'institucions oficials nacionals 

v.40.10 
Enunciado Fila 

10 
Cerques d'institucions oficials internacionals 

Códigos  

1 Molt freqüentment 

2 Freqüentment 

3 Rarament 

4 Mai 
 

16 - v.16 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Amb quina freqüència utilitza a la seva pràctica clínica directrius/protocols 
metges? 

Códigos  

1 Molt freqüentment 

2 Freqüentment 

3 Rarament 

4 Mai 

5 NS/NC 
 

17 - v.17 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Com consideraria la possibilitat de tenir les Directrius/Protocols disponibles on-
line? 

Códigos  

1 Molt útil 

2 Útil 

3 Poc útil 

4 Gens útil 

5 NS/NC 
 

18 - v.18 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals 
del sector sanitari? 

Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
 

19 - SALTO PAGINA 
 

20 - v.19 PREGUNTA MCSR 
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Enunciado Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients? 

Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
 

21 - v.20 PREGUNTA MCSR 

Enunciado En cas de resposta afirmativa, amb quina freqüència? 

Códigos  

1 Molt freqüentment 

2 Freqüentment 

3 Rarament 

4 Mai 

5 NS/NC 
 

22 - v.21 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut 
generalment és: NS/NC  

Códigos  

1 Molt rellevant 

2 Rellevant 

3 Poc rellevant 

4 Gens rellevant 

5 NS/NC 
 

23 - v.22 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Considera que la possibilitat que els seus pacients recorrin a la informació 
disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida i autonomia?  

Códigos  

1 La milloraria molt 

2 La milloraria 

3 La milloraria poc 

4 No la milloraria gens 

5 L'empitjoraria 

6 NS/NC 
 

24 - v.23 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs 
d'informació mèdica o de salut a Internet? 

Códigos  

1 Sí, amb molta freqüència 

2 Sí, freqüentment 

3 Sí, de vegades 

4 No, mai 

5 NS/NC 
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25 - v.24 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut 
que consulten a Internet?  

Códigos  

1 Tots 

2 Molts 

3 Alguns 

4 Pocs 

5 Cap 

6 NS/NC 
 

26 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Segons la seva opinió, creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet 

v.25.1 Enunciado 
Fila 1 

Millora la relació metge/essa-pacient? 

v.25.2 Enunciado 
Fila 2 

Pot portar al qüestionament del coneixements del metge/essa? 

v.25.3 Enunciado 
Fila 3 

Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? 

Códigos  

1 Molt 

2 Alguna cosa 

3 Poc 

4 Gens 

5 NS/NC 
 

27 - SALTO PAGINA 
 

28 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Habitualment utilitza ordinadors o tecnologies de la informació i comunicació per a 
la realització remota (telemedicina) de 

v.26.1 Enunciado 
Fila 1 

Avaluació diagnòstica 

v.26.2 Enunciado 
Fila 2 

Prescripció de mesures terapèutiques 

v.26.3 Enunciado 
Fila 3 

D'altres 

Códigos  

1 Molt freqüentment 

2 Freqüentment 

3 Rarament 

4 Mai 

5 NS/NC 
 

29 - v.27 PREGUNTA TEXTO 

Enunciado En cas d'Altres, especifiqui-les: 
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30 - v.28 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Quan ha utilitzat la telemedicina a la pràctica clínica, ho ha considerat 

Códigos  

1 Molt útil 

2 Útil 

3 Poc útil 

4 Gens útil 

5 NS/NC 
 

31 - v.30 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? 

Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
 

32 - v.31 PREGUNTA MCSR 

Enunciado En cas de resposta afirmativa, com sol actuar?  

Códigos  

1 Atenent, per norma, les trucades dels seus pacients 

2 Escoltant els missatges i responent en funció de la descripció que li han fet 

3 Responent als SMS que els seus pacients li envien 

4 NS/NC 
 

33 - SALTO PAGINA 
 

34 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Utilitzaria a la seva pràctica clínica algunes de les següents possibilitats? 

v.32.1 Enunciado 
Fila 1 

Seguiment de consultes per via electrònica (internet, SMS, etc.) 

v.32.2 Enunciado 
Fila 2 

Tramesa de receptes per via electrònica (internet, un altre tipus de xarxa) 

v.32.3 Enunciado 
Fila 3 

Enviament de receptes per via postal 

v.32.4 Enunciado 
Fila 4 

Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via electrònica 

v.32.5 Enunciado 
Fila 5 

Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via postal 

v.32.6 Enunciado 
Fila 6 

Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació 

v.32.7 Enunciado 
Fila 7 

Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució 

v.32.8 Enunciado 
Fila 8 

Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol 
ordinador amb accés a Internet 

v.32.9 Enunciado 
Fila 9 

Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics 

Códigos  
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1 Sí, ja la utilitzo 

2 Sí, la utilitzaria si fos possible 

3 No la utilitzaria 

4 NS/NC 
 

35 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per 
interaccionar amb els seus pacients de les següents formes? 

v.33.1 Enunciado 
Fila 1 

A través de telèfon fix o telèfon mòbil 

v.33.2 Enunciado 
Fila 2 

A través de missatges d'SMS 

v.33.3 Enunciado 
Fila 3 

A través de correu electrònic 

v.33.4 Enunciado 
Fila 4 

A través de programes de missatgeria instantània (ej: Messenger, icq, etc.) 

Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
 

36 - v.38 PREGUNTA MCMR 

Enunciado L'ús d'Internet a la seva activitat professional (seleccioni les que consideri 
oportunes) 

Códigos  

1 Millora la comunicació amb altres professionals 

2 Millora l'atenció als pacient 

3 Millora la comunicació amb els pacients 

4 Millora l'eficiència i productivitat del seu treball 
 

37 - v.39 PREGUNTA MCMR 

Enunciado Quines dificultats troba per a l'ús d'Internet a la seva activitat professional? 
(Seleccioni les que consideri oportunes) 

Códigos  

1 Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats a Internet 

2 Lentitud de la connexió a Internet 

3 Falta de temps disponible al lloc de treball 

4 Falta de seguretat i confidencialitat de les dades 

5 Falta de formació específica 

6 No trobo cap dificultat 
 

38 - SALTO PAGINA 
 

39 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Disposa a Internet de: 

v.34.1 Enunciado 
Fila 1 

Un lloc web personal 
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v.34.2 Enunciado 
Fila 2 

Un lloc web col•lectiu 

v.34.3 Enunciado 
Fila 3 

Un blog 

v.34.4 Enunciado 
Fila 4 

Altre 

Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
 

40 - v.35 PREGUNTA TEXTO 

Enunciado En cas d'Altre, especifiqui-ho 
 

41 - v.36 PREGUNTA MCMRPLUS 

Enunciado 
En cas de resposta afirmativa, quins van ser els principals motius de creació? 
(Seleccioni els que consideri oportuns) 

Códigos  

1 Compartir informació amb els meus familiars i amics 

2 Compartir informació amb els usuaris en general 

3 Compartir informació amb els meus pacients 

4 Divulgació dels treballs desenvolupats a la meva pràctica clínica o investigadora 

5 Promoció de debats sobre qüestions relatives a la meva àrea d'especialitat 

6 Divulgació de matèries no professionals 

0 (texto de Otros)Altres. Quin? 
 

42 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Indiqui amb quina freqüència realitza les següents accions 

v.41.1 Enunciado 
Fila 1 

Acostuma a participar en llocs d'Internet on hi hagi grups de discussió de la seva 
àrea d'especialitat, contribuint a l'esclariment de dubtes 

v.41.2 Enunciado 
Fila 2 

Quan té dubtes relacionats amb tractaments o diagnòstics, utilitza alguna llista de 
discussió o busca webs de salut o mèdiques 

v.41.3 Enunciado 
Fila 3 

Acostuma a participar com a assessor en llocs d'Internet on hi ha grups de 
pacients 

Códigos  

1 Molt freqüentment 

2 Freqüentment 

3 Rarament 

4 Mai 

5 NS/NC 
 

43 - SALTO PAGINA 
 

44 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Indiqui el seu grau d'acord amb les següents frases: 

v.37.1 Enunciado 
Fila 1 

L'existència de dades informatitzades que permetin veure l'evolució de l'estat 
clínic del pacient és molt útil per a la pràctica clínica 
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v.37.2 Enunciado 
Fila 2 

Sóc favorable a la creació d'un registre informatitzat únic per pacient, que sigui 
accessible a través d'Internet al professional de la salut, independentment del 
centre on s'atengui el pacient 

v.37.3 Enunciado 
Fila 3 

Amb l'ús massiu de les tecnologies de la informació i la comunicació existeix un 
major control dels errors 

v.37.4 Enunciado 
Fila 4 

La meva pràctica clínica em diu que és tan important innovar en les qüestions 
organitzatives dels serveis i la institució, com invertir en noves pràctiques a través 
de l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació 

v.37.5 Enunciado 
Fila 5 

La informatització i utilització de tecnologies d'informació i comunicació a l'àrea de 
la salut són, en la major part dels casos, inductores de més burocràcia i tenen 
escassa influència en la millora de la pràctica clínica 

Códigos  

1 Totalment d'acord 

2 En part d'acord 

3 En desacord 

4 Totalment en desacord 

5 NS/NC 
 

45 - v.42 PREGUNTA TEXTO 

Enunciado Què ens hem deixat en aquesta enquesta i vostè considera interessant? 
 

46 - 
COMENTARIO 

Davant de qualsevol dubte, suggeriment o comentari respecte a l'enquesta pot 
posar-se en contacte amb Francisco Lupiáñez (investigador del PIC Salut IN3 - 
UOC) a través del correu electrònic flupianez@uoc.edu 

  
 
 
 
Llegenda 
 

• PREGUNTA NUMÈRICA. Aquestes preguntes tenen per resposta un numero que l’enquestat 
introdueix a ma. 

 
• PREGUNTA MATRIU Multiple Response. Es tracta d’una bateria de preguntes de Resposta 

Múltiple que tenen totes les mateixes alternatives. Les Alternatives es col·loquen en columnes i les 
diferents preguntes, en files. 

 
• PREGUNTA TEXT. Aquest tipus de pregunta té com resposta un text lliure que l’enquestat ha de 

teclejar. 
 

• PREGUNTA MCMR. Aquestes preguntes donen a l’enquestat l’oportunitat d’escollit vàries opcions 
entre un nombre determinat d’alternatives.  

 
• PREGUNTA MCMRPLUS. Ítem idèntic al de resposta Única però amb un camp “ALTRES” on 

l’enquestat pot teclejar la resposta si no el satisfà cap de les que hi ha llistades.  
 
• PREGUNTA MATRIU Single Response. Es tracta d’una bateria de preguntes de Resposta Única 

que tenen totes les mateixes alternatives. Les alternatives es col·loquen en columnes i les diferents 
preguntes, en files. 

 
• PREGUNTA MCSR. Aquestes preguntes donen a l’enquestat l’oportunitat d’escollir entre un nombre 

determinat d’opcions però entre les que només en pot escollir una.  
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Definició de variables 
 
v.1_d   És home 

 Variable dummy generada a partir de la pregunta 1  

 Valors: no; sí 

v.2_a Edat 

 Variable generada a partir de la pregunta 2 

 Diferència entre l’any 2006 i l’any de naixement 

v.2_b Edat categoritzada 

 Variable generada a partir de la variable v.2_a  
 Edat agrupada en intervals de 10 anys 

Valors: de 25 a 35; de 36 a 45; de 46 a 55; més de 55 

v.2_c Edat categoritzada  

 Variable generada a partir de la variable v.2_a  
Valors: menys de 30; de 31 a 35; de 36 a 40; de 41 a 50; de 51 a 65; més de 66 

v.2_com Edat categoritzada per a comparar amb col·legiats 

 Variable generada a partir de la variable v.2_a  
Valors: de 19 a 28; de 29 a 39; de 40 a 49; més de 50 

v.2_b.rec Edat agrupada 

 Variable generada a partir de la variable v.2_a  
 Valors: Joves; Grans 
v.3  On desenvolupa actualment la seva activitat professional? 

 Variable generada a partir de la pregunta 3 

Valors: CAP; Hospital; Clínica; Consultori; CAP y Hospital; CAP i clínica; CAP i consultori; Hospital i 

clínica; Hospital i consultori; Clínica i consultori; CAP, Hospital i Clínica; CAP, Hospital i consultori; 

Hospital, Clínica i consultori; CAP, Hospital, Clínica i Consultori. 

v.3.1_re Desenvolupa la seva activitat a un CAP recodificada 
v.3.2_re Desenvolupa la seva activitat a un Hospital recodificada 
v.3.3_re Desenvolupa la seva activitat a una Clínica recodificada 

v.3.4_re Desenvolupa la seva activitat a un Consultori recodificada 
Variables generades a partir de la pregunta 3 

Valors: Sí; No 

v.3.1_rec CAP ics i resta 

v.3.2_rec Hospital ICS i resta 

v.3.3_rec Clínica ics i resta 

v.3.4_rec Consultori ics i resta 

Variables generades a partir de la pregunta 3 

Valors: ICS; Resta 

v.3.1_reco CAP privat i resta 

v.3.2_reco Hospital privat i resta 
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v.3.3_reco Clínica privat i resta 

v.3.4_reco Consultori privat i resta 

Variables generades a partir de la pregunta 3 

Valores: Privat; Resta 

v.3.1_recod CAP agrupat 

v.3.2_recod Hospital agrupat 

v.3.3_recod Clínica agrupat 

v.3.4_recod Consultori agrupat 

Variables generades a partir de la pregunta 3 

Valors: ICS; Privat; Resta 

v.3.1.a CAP  

v.3.2.a Hospital  

v.3.3.a Clínica  

v.3.4.a Consultori  

Variables generades a partir de la pregunta 3 

Valors: ICS; Altres públic / XHUP; Privat; Resta 

v.3.in Índex número institucions on treballa 

 Índex construït a partir de les variables v.3.1_re, v.3.2_re, v.3.3_re, v.3.4_re 

 Valors: Treballa a un lloc; Treballa a 2 llocs; Treballa a 3 llocs; Treballa a 4 llocs 

v.3.in.re Índex número institucions on treballa 

 Índex redefinit a partir de l’índex v.3.1.in 

 Valors: Treballa a un lloc; Treballa a 2 llocs; Treballa a 3 o 4 llocs 

v.3.in.ag Índex número institucions on treballa agrupat 

 Índex redefinit a partir de la variable v.3.1.in 

 Valors: Treballa a un lloc; Treballa a més d’un lloc 

v.3.ind Treballa a un sol lloc de feina 

 Índex construït a partir de les variables v.3.1_re, v.3.2_re, v.3.3_re, v.3.4_re 

Valors: Treballa a un CAP; Treballa a un Hospital; Treballa a una Clínica; Treballa a un Consultori 

v.3.indice Índex llocs de feina desagregat 

 Índex construït a partir de les variables v.3.1, v.3.2, v.3.3, v.3.4 

Valors: CAP; Hospital; Clínica; Consultori; CAP i altres; Hospital i altres; Clínica i altres; Consultori i 

altres 

v.5.b     Especialitat mèdica categoritzada 

Variable generada a partir de la pregunta 4 

v.5.c     Especialitats agrupades 

Variable generada a partir de la pregunta 4 

Valors: especialitats mèdiques; especialitats mèdico-quirúrgiques; especialitats centrals; altres 

v.5.d    Especialitat mèdica 

Variable generada a partir de la pregunta 4 

 Valors: especialitat mèdica; altres 
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v.5.e     Especialitat medecina familiar i comunitària 

Variable generada a partir de la pregunta 4 

 Valors: Sí; No 

v.6.1_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Institucions oficials internacionals                    
v.6.2_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Institucions oficials nacionals 

v.6.3_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions periòdiques internacionals 

v.6.4_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions periòdiques nacionals 

v.6.5_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions acadèmiques internacionals 

v.6.6_re Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions acadèmiques nacionals 

            Variables generades a partir de la pregunta 6, variables v.6.1 fins a v.6.9 

            Valors: Molt freqüentment / freqüentment; Rarament / Mai 

v.6.1_2_re: Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Institucions oficials internacionals i 

nacionals                    
 Índex construït amb les variables v.6.1 i v.6.2 

            Valors: Molt freqüentment; freqüentment; Rarament; Mai 

v.6.3_6_re: Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions                   
 Índex construït amb les variables v.6.3, v.6.4, v.6.5 i v.6.6 

            Valors: Molt freqüentment; freqüentment; Rarament; Mai 

v.6.8_9_re: Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Congressos, conferències,.. i altres 

 Índex construït amb les variables v.6.8 i v.6.9 

            Valors: Molt freqüentment; freqüentment; Rarament; Mai 

In.6     Índex fonts d'informació utilitzades 

 Índex construït amb les variables v.6.1 a v.6.9 

 Valors: 11; 12; ...; 36 

in.6_rec Índex fonts d'informació utilitzades agrupades 

 índex construït a partir de l’agrupació de la variable in.6 

 Valors: Utilitza poques fonts; Utilitza bastantes fonts; Utilitza moltes fonts  

v.7.1 Activitat professional: Pràctica assistencial 

v.7.2 Activitat professional: Docència 

v.7.3     Activitat professional: Gestió / Direcció / Planificació 

v.7.4  Activitat professional: Investigació 

Variables generades a partir de la pregunta 5, una pregunta multiresposta tractada com 4 variables 

dicotòmiques 

Valors: Sí; No 

v.7_b Pràctica assistencial 

 Variable generada a partir de les variables v.7.1, v.7.2, v.7.3, v.7.4 

 Valors: Resta; només pràctica assistencial 

v.7.in_rec Índex pràctica professional recodificat 

 Variable generada a partir de les variables v.7.1, v.7.2, v.7.3, v.7.4 

 Valors: 4 activitats; 3 activitats; 2 activitats; 1 activitat 
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v.7.in_ag Índex pràctica professional recodificat i agrupat 

 Variable generada a partir de la variable v.7.in_rec 

 Valors: més de 2 activitats; menys de 2 activitats 

v.7.in_d Índex pràctica professional recodificat (ordre invers) 

 Variable generada a partir de la variable v.7.in_rec 

 Valors: 1 activitat; 2 activitats; 3 activitats; 4 activitats 

v.9.rec Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat 

            Variable generada a partir de la pregunta 8 

 Valors: Sí; No, Ns/Nc 

v.9_rec Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat 

            Variable generada a partir de la pregunta 8 

 Valors: Sí; No 

v.10_a  Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat 

Variable generada a partir de la pregunta 9 

Valors: Molt útil i Útil; Poc i gens útil 

v.10_b  Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat 

Variable generada a partir de la variable v.10_a 

Valors: Poc i gens útil; Molt útil i Útil 

v.10.rec  Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional recodificat 

Variable generada a partir de la pregunta 9 

Valors: Molt útil; Útil; Poc útil; Gens útil 

v.11_a Des de quin any utilitza Internet a la seva pràctica professional 

Variable generada a partir de la pregunta 9 

Valors: Fins 1994; De 1995 al 2000; De 2001 al 2006 

v.11_b Anys d'ús d'Internet a la pràctica profesional 

Variable generada a partir de la pregunta 9. 

Diferència entre l’any 2006 i l’any que va començar a utilitzar-lo 

v.12_rec Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball 

Variable generada a partir de la pregunta 11 

Valors: Cada dia; de 3 a 4 vegades per setmana; de 1 a 2 vegades per setmana; una vegada al 

mes; Mai o quasi mai 

v.12.rec1 Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball 

Variable generada a partir de la variable v.12_rec 

Valors: Cada dia; Cada setmana; Una vegada al ,es: Mai o quasi mai 

v.12_d Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball numèric (de menys a més) 

Variable generada a partir de la pregunta 11 

Valors: del 0 al 4 

v.13_rec Freqüència ús Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball 

Variable generada a partir de la pregunta 12 
Valors: Cada dia; de 3 a 4 vegades per setmana; de 1 a 2 vegades per setmana; una vegada al 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 68 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

mes; Mai o quasi mai 

v.15.1.rec Freqüència ús Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat 

v.15.2.rec Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals 

v.15.3.rec Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals 

v.15.4.rec Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals nacionals 

v.15.5.rec Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals internacionals 

v.15.6.rec Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs 

v.15.7.rec Freqüència ús Internet per a: Contacte amb usuaris (suport i informació) 

v.15.8.rec Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) 

v.40.9.rec Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials nacionals 

v.40.10.rec Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals 

Variables generades a partir de la pregunta 13 

            Valors: Molt freqüentment / freqüentment; Rarament / Mai 

v.15.busq Índex cerca 

Índex construït a partir de la suma de les variables v.15.1, v.15.2, v.15.3, v.15.6, v.15.8, v.40.9, 

v.40.10  

Valors: 7; 8; ...; 28 

v.15.busq_rec Índex cerca recodificat 

 Variable generada a partir de l’agrupació de la variable v.15.busq 

            Valors: Molt freqüentment; Freqüentment; Rarament; Mai 

v.15.busq_agr Índex cerca agrupat 

 Variable dummy construïda a partir de la variable v.15.busq_rec 

 Valors: Sí; No 

v.15.busq2 índex cerca sense divulgació 

Índex construït a partir de la suma de les variables v.15.1, v.15.2, v.15.3, v.15.8, v.40.9, v.40.10 

 Valors: 7; 8; ...; 28 

v.15.busq2_rec índex cerca sense divulgació agrupat 

 Variable generada a partir de l’agrupació de la variable v.15.busq 

            Valors: Molt freqüentment; Freqüentment; Rarament; Mai 

v.15.con Índex contacte 

 Índex construït a partir de la suma de les variables v.15.4, v.15.5, v.15.7 

 Valors: 3; 4; ...; 12 

v.15.cont_rec Índex contacte recodificat 

 Variable generada a partir de l’agrupació de la variable v.15.con 

            Valors: Molt freqüentment; Freqüentment; Rarament; Mai 

v.15.con_agr Índex contacte agrupat 

 Variable dummy construïda a partir de la variable v.15.con_rec 

 Valors: Sí; No 

v.in.total Índex activitats de cerca i contacte total  

 Índex construït a partir de suma de les variables v.15.1 fins a v.40.10  
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Valors: 10 fins a 40 

v.in.total_rec Índex activitats de cerca i contacte total recodificat 

 Índex construït a partir de l’agrupació de la variable v.in.total 

            Valors: Molt freqüentment; Freqüentment; Rarament; Mai 

v.in.total_agr Índex activitats de cerca i contacte total agrupat 

 índex construït a partir de l’agrupació de l’índex v.in.total_rec 

Valors: No; Sí 

In.total Índex cerca i contacte total 

 Índex construït a partir de les variables v.15.busq, v.15.cont v.41.in_d 

Valors: 0 fins a 6 

In.total_agr Índex cerca i contacte total agrupat 

 Índex construït a partir de les variables v.15.busq, v.15.cont v.41.in_d 

Valors: Poc actiu; Bastant actiu; Molt actiu 

v.16_a Freqüència utilitza a la seva pràctica clínica directrius/protocols metges 

Variable generada a partir de la pregunta 14 

            Valors: Molt freqüentment / freqüentment; Rarament / Mai 

v.18_a  Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari 

Variable generada a partir de la pregunta 16 

Valors: Si; No-Ns/Nc 

v.18_d  Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari 

Variable generada a partir de la variable v.18_a 

Valors: No; Sí 
v.19_a  Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients 

Variable generada a partir de la pregunta 17 

Valors: Si; No-Ns/Nc 

v.19_d Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients 

Variable generada a partir de la variable v.19_a 

Valors: No; Sí 

v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és 

            Variable generada a partir de la pregunta 19  
 Valors: Molt rellevant / rellevant; Poc rellevant / Gens rellevant 

v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és 

            Variable generada a partir de la pregunta 19  
 Valors: Molt rellevant; Resta 

v.21_d Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és 

            Variable numèrica generada a partir de la pregunta 19  
 Valors: 0; 3; 5; 7 

v.21_d_bis Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és 

            Variable generada a partir de la pregunta 19  
 Valors: Valora negativament; Valora positivament 
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v.23_a A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de 

salut a Internet 

Variable generada a partir de la pregunta 21 

Valors: Sí; No 

v.23_b A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de 

salut a Internet 

Variable generada a partir de la pregunta 21 

Valors: Sí freqüentment / Amb molta freqüència; A vegades / Mai 

v.23_d A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de 

salut a Internet 

Variable dummy generada a partir de la pregunta 21 

Valors: No; Sí 

v.24_b Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a 

Internet 

Variable generada a partir de la pregunta 22 

Valors: Tots/ Molts; Alguns / Pocs / Cap 

v.24_d Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a 

Internet 

Variable dummy generada a partir de la pregunta 22 

Valors: No; Sí 

v.25.1_d Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient? 

v.25.2_d Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Pot portar al qüestionament del 

coneixements del metge/essa? 

v.25.3_d Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora el coneixement del pacient i 

facilita el seu tractament? 

Variables dummy generades a partir de la pregunta 23 

Valors: No; Sí 

v.26.1_a Telemedicina avaluació diagnòstica 

Variable 26.1 recodificada 

Nous valors: Mai; Si; Ns/Nc 
v.26.1_b Telemedicina avaluació diagnòstica 

Variable 26.1 recodificada 

Nous valors: Mai; Si; Ns/Nc 
v.26.2_a Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques 

Variable 26.2 recodificada.  

Nous valors: Mai; Si; Ns/Nc 
v.26.2_b Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques 

Variable 26.2 recodificada.  

Nous valors: Mai; Si; Ns/Nc 
v.30_re Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients? 
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Variable generada a partir de la pregunta 27, variable v.30 

 Valors: Sí; No 

v.32.1_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Seguiment de consultes per via electrònica (Internet, SMS, 

etc.) 

v.32.2_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Tramesa de receptes per via electrònica (Internet, un altre tipus 

de xarxa) 

v.32.3_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de receptes per via postal 

v.32.4_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via 

electrònica 

v.32.5_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament de comunicats oficials o informes mèdics per via 

postal 

v.32.6_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació 

v.32.7_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva 

pròpia institució 

v.32.8_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des 

de qualsevol ordinador amb accés a Internet 

v.32.9_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics 

Variables generades a partir de la pregunta 29 

Valors: Sí; No, Ns/Nc 

v.32.in Índex usos 

Índex construït a partir de les variables v.32.1 a v.32.9 

v.32.in_a Índex usos agrupat 

Índex construït a partir de l’agrupació de v.32.in 

 Valors: Molts usos; Bastants usos; Pocs usos; Cap uso 

v.32.in_b Índex usos agrupat 

Índex construït a partir de l’agrupació de v.32.in 

 Valores: Pocs usos; Bastants usos; Molts usos 

v.33.ind Índex número interaccions acceptades 

 Índex construït a partir de les variables v.33.1 fins a v.33.4  

Valors: Totes les interaccions; Quasi totes las interaccions; Bastantes interaccions; Poques 

interaccions; Cap interacció 

v.34.1_re Disposa a Internet de: Un lloc web personal 

v.34.2_re Disposa a Internet de: Un lloc web col·lectiu 

v.34.3_re Disposa a Internet de: Un blog 

Variables generades a partir de les variables v.34.1 v.34.2 v.34.3 

Valors: Sí; No 

v.34.in Índex disposa a Internet 

 Índex construït a partir de la suma de les variables v.34.1_re a v.34.3_re 

 Valors: 0; 1; 2; 3 

v.34.in_d índex espais disposa a Internet 
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 Índex generat a partir de la variable v.34.in 

 Valors: No ; Sí 

v.38.1  L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora la comunicació amb altres professionals 

v.38.2  L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora l'eficiència i productivitat del seu treball 

v.38.3  L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora l'atenció als pacients 

v.38.4  L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora la comunicació amb els pacients 

Variables generades a partir de la pregunta multiresposta 31, tractada com 4 variables dicotòmiques 

Valors: Sí; No 

v.38.in_d Ús d'Internet a la pràctica professional millora aspectes relació metge-pacient (de menys a més) 

Índex generat a partir de les variables v.38.1 a v.38.4 

Valors: 0; 1; 2; 3 

v.39.1  Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball 

v.39.2  Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de seguretat i confidencialitat de les dades 

v.39.3  Dificultats per a l'ús d'Internet: Lentitud de la connexió a Internet 

v.39.4  Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats 

v.39.5  Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat 

v.39.6  Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de formació específica 

Variables generades a partir de la pregunta multiresposta 32, tractada com 6 variables dicotòmiques 

Valors: Sí; No; Ns/Nc 

v.39.1.re Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball 

v.39.2.re Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de seguretat i confidencialitat de les dades 

v.39.3.re Dificultats per a l'ús d'Internet: Lentitud de la connexió a Internet 

v.39.4.re Dificultats per a l'ús d'Internet: Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats 

v.39.5.re Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat 

v.39.6.re Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de formació específica 

Variables generades a partir de la pregunta multiresposta 32, tractada com 6 variables dicotòmiques 

Valors: Sí; No;  

v.39.in_re Índex dificultats sense agregar (de menys a més) 

 Índex construït a partir de les variables v.39.1 fins a v.39.5 

Valors: 1 dificultat; 2 dificultats; 3 dificultats; 4 dificultats; 5 dificultats 

v.39.ind Dificultats agrupades 

 Índex construït a partir de les variables v.39.1 fins a v.39.5 

Valors: Té moltes dificultats; Té bastantes dificultats; Té dificultats; Té poques dificultats; Té molt 

poques dificultats 

39.ind_d Dificultats agrupades numèric (De menys a més) 

 Índex numèric construït a partir de les variables v.39.1 fins a v.39.6 

Valors: 0 fins 12 

v.36.1  Motius de creació: Compartir informació amb els usuaris en general 

v.36.2  Motius de creació: Compartir informació amb els meus familiars i amics 

v.36.3  Motius de creació: Divulgació dels treballs desenvolupats a la meva pràctica clínica o investigadora 
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v.36.4  Motius de creació: Promoció de debats sobre qüestions relatives a la meva àrea d'especialitat 

v.36.5  Motius de creació: Compartir informació amb els meus pacients 

v.36.6  Motius de creació: Divulgació de matèries no professionals 

v.36.7  Motius de creació: Altres 

Variables generades a partir de la pregunta multiresposta 34, tractada com 7 variables dicotòmiques 

Valors: Sí; No 

v.41_re Freqüència amb la que realitza: Acostuma a participar en llocs d'Internet on hi hagi grups de discussió de la 

seva àrea d'especialitat, contribuint a l'esclariment de dubtes 

v.41.2_re Freqüència amb la que realitza: Quan té dubtes relacionats amb tractaments o diagnòstics, utilitza alguna 

llista de discussió o busca webs de salut o mèdiques 

v.41.3_re Freqüència amb la que realitza: Acostuma a participar com a assessor en llocs d'Internet on hi ha grups de 

pacients 

Variables numèriques generades a partir de la pregunta 35 

Valors: 0; 1; 2; 3 

v.41.in_d Índex freqüència realitza accions 

 Índex generat a partir de les variables v.41.1_re, v.41.2_re, v.41.3_re 

 Valors: 0 fins a 9 

v.37.1_re Indiqui el seu grau d'acord amb: L'existència de dades informatitzades que permetin veure 

l'evolució de l'estat clínic del pacient és molt útil per a la pràctica clínica 

v.37.2_re Indiqui el seu grau d'acord amb: Sóc favorable a la creació d'un registre informatitzat únic per 

pacient, que sigui accessible a través d'Internet al professional de la salut, independentment del 

centre on s'atengui el pacient 

v.37.3_re Indiqui el seu grau d'acord amb: Amb l'ús massiu de les tecnologies de la informació i la 

comunicació existeix un major control dels errors 

v.37.4_re Indiqui el seu grau d'acord amb: La meva pràctica clínica em diu que és tan important innovar en 

les qüestions organitzatives dels serveis i la institució, com invertir en noves pràctiques a través de 

l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació 

v.37.5_re Indiqui el seu grau d'acord amb: La informatització i utilització de tecnologies d'informació i 

comunicació a l'àrea de la salut són, en la major part dels casos, inductores de més burocràcia i 

tenen escassa influència en la millora de la pràctica clínica 

Variables generades a partir de les variables 37.1 a v.37.5 

Valores: Totalment d’acord / En part d’acord; En desacord / Totalment en desacord 
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Annex capítol 3. Metodològic.1.4.b. Contingut del correu enviat als enquestats 
 

Una sol·licitud personal del Prof. Manuel Castells i del Dr. Miquel Bruguera: 
 
Benvolgut Doctor / Benvolguda Doctora:  
 
Les noves tecnologies d'informació i comunicació estan transformant el sistema de salut i la pràctica mèdica. 
Per conèixer amb precisió els canvis que s'estan produint a Catalunya i les conseqüències d'aquests canvis 
pels  professionals de la salut, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) està realitzant una àmplia 
investigació, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat. La investigació està dirigida pel 
Professor Manuel Castells i és de caràcter estrictament universitari. Els seus resultats seran públics i 
publicats a Internet.  
 
Un component important d'aquesta investigació és un enquesta per Internet als metges de Catalunya que es 
realitza amb el suport del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Li preguem que col·labori en aquesta 
enquesta, de gran utilitat social i professional, dedicant d'uns 20 a 30 minuts a respondre el qüestionari. 
 

• Faci click aquí si vol contestar en castellà. 
• Faci click aquí si vol contestar en català. 

 
Les respostes són estrictament confidencials i les dades no tenen identificació personal. El tindrem al 
corrent dels resultats d'aquest esforç conjunt entre el Departament de Salut, la UOC i el Col·legi de Metges. 
  
Agraint per endavant la seva col·laboració, rebi una cordial salutació  

 
Prof. Manuel Castells  

Catedràtic 

Dr. Miquel Bruguera 

President del Col·legi de Metges de Catalunya. 

 

 

http://www.comb.es/
http://www.comb.cat/


Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 75 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Annex capítol 3. Metodològic.1.4.c. Contingut del correu enviat als enquestats. Agraïment i final de 
l’enquesta 
 

Títol: Agraïment personal Prof. Manuel Castells i del Dr. Miquel Bruguera 

Benvolgut doctor/ Benvolguda doctora: 

Volem agrair-li la seva col·laboració en l'enquesta "Internet i Salut: Participació dels 
professionals mèdics" per l'elevada taxa de respostes que hem obtingut. L'enquesta ha estat 
realitzada amb el suport del Col·legi de Metges de Barcelona i forma part de l'àmplia investigació 
sobre el procés d’interacció de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit sanitari 
que està duent a terme la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

Els recordem que les respostes són estrictament confidencials i les dades no tenen identificació 
personal. Els tindrem al corrent dels resultats d'aquest esforç conjunt entre el Departament de 
Salut, l'UOC i el Col·legi de Metges de Barcelona. 

Ben cordialment 

Prof. Manuel Castells  

Catedràtic 

Dr. Miquel Bruguera 

President del Col·legi de Metges de Barcelona. 
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1.5. Annex metodològic 5. Infermeres 
Annex capítol 3. Metodològic.1.5.a. Qüestionari online i variables generades 

Descripcion de la encuesta 
- Aspectos Generales -  

Referencia: infermeria 
Titulo: Internet i Salut: Participació de la professió d'infermeria 

Subtitulo: Projecte d'investigació dirigit pel Prof. Manuel Castells  
Contenido 

1 - v.1 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Sexe 

Códigos  

1 Home 

2 Dona 
 

2 - v.2 PREGUNTA NUMERICA 

Enunciado Any de naixement 
 

3 - PREGUNTA MATRIZ Multiple Response 

Enunciado On desenvolupa actualment la seva activitat professional? (Assenyali les que 
consideri oportunes) 

v.3.1 Enunciado 
Fila 1 

Centre d'Atenció Primària 

v.3.2 Enunciado 
Fila 2 

Hospital 

v.3.3 Enunciado 
Fila 3 

Clínica 

v.3.4 Enunciado 
Fila 4 

Consultori 

Códigos  

1 ICS 

2 Altres públics / XHUP 

3 Privats 
 

4 - v.50 PREGUNTA TEXTO 

Enunciado Altres centres on desenvolupa la seva activitat professional 
 

5 - v.5 PREGUNTA TEXTO 

Enunciado Quina és la seva especialitat? 
 

6 - v.7 PREGUNTA MCMR 

Enunciado La seva activitat professional està relacionada amb (seleccioni les que consideri 
oportunes): 

Códigos  

1 Pràctica Assistencial 

2 Investigació 

3 Gestió / Direcció / Planificació 

4 Docència 
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7 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Amb quina freqüència utilitza les següents fonts d'informació per actualitzar els 
seus coneixements sobre les qüestions tècnic-científiques de la seva àrea 
d'especialitat? 

v.6.1 Enunciado 
Fila 1 

Institucions oficials internacionals 

v.6.2 Enunciado 
Fila 2 

Institucions oficials nacionals 

v.6.3 Enunciado 
Fila 3 

Publicacions periòdiques internacionals 

v.6.4 Enunciado 
Fila 4 

Publicacions periòdiques nacionals 

v.6.5 Enunciado 
Fila 5 

Publicacions acadèmiques internacionals 

v.6.6 Enunciado 
Fila 6 

Publicacions acadèmiques nacionals 

v.6.7 Enunciado 
Fila 7 

Serveis d'informació de la seva institució de treball 

v.6.8 Enunciado 
Fila 8 

Congressos, conferències, seminaris 

v.6.9 Enunciado 
Fila 9 

Altres publicacions científic-tècniques 

Códigos  

1 Molt freqüentment 

2 Freqüentment 

3 Rarament 

4 Mai 
 

8 - SALTO PAGINA 
 

9 - v.8 PREGUNTA MCSR 

Enunciado És usuari/ària d'Internet?  

Códigos  

1 Sí, directament i regularment 

2 Sí, per mitjà d'altres persones (ej: secretària) 

3 Sí, directament i per mitjà d'altres persones 

4 No utilitzo Internet regularment 

5 Mai no utilitzo Internet 

6 NS/NC 
 

10 - v.9 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? 

Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
 

11 - v.11 PREGUNTA NUMERICA 
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Enunciado En cas de resposta afirmativa, des de quin any utilitza Internet a la seva pràctica 
professional? 

 

12 - v.10 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional: 

Códigos  

1 Molt útil 

2 Útil 

3 Poc útil 

4 Gens útil 

5 NS/NC 
 

13 - v.44 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Considera que hi ha suficients fonts d'informació web d'Infermeria de qualitat per 
consultar i axí poder complementar i millorar la seva pràctica professional? 

Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
 

14 - v.12 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball?  

Códigos  

1 Tots els dies 

2 De 3 a 4 vegades per setmana 

3 D'1 a 2 vegades per setmana 

4 1 vegada al mes 

5 Mai o gairebé mai 

6 NS/NC 
 

15 - v.13 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball?  

Códigos  

1 Tots els dies 

2 De 3 a 4 veces por semana 

3 De 3 a 4 vegades per setmana 

4 1 vegada al mes 

5 Mai o gairebé mai 

6 NS/NC 
 

16 - SALTO PAGINA 
 

17 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar les següents activitats? 

v.15.1 Enunciado 
Fila 1 

Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat 
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v.15.2 Enunciado 
Fila 2 

Cerca d'articles científics nacionals 

v.15.3 Enunciado 
Fila 3 

Cerca d'articles científics internacionals 

v.15.4 Enunciado 
Fila 4 

Contacte amb altres professionals nacionals 

v.15.5 Enunciado 
Fila 5 

Contacte amb altres professionals internacionals 

v.15.6 Enunciado 
Fila 6 

Divulgació dels seus propis treballs 

v.15.7 Enunciado 
Fila 7 

Contacte amb usuaris (suport i informació) 

v.15.8 Enunciado 
Fila 8 

Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) 

v.40.9 Enunciado 
Fila 9 

Cerques d'institucions oficials nacionals 

v.40.10 
Enunciado Fila 

10 
Cerques d'institucions oficials internacionals 

Códigos  

1 Molt freqüentment 

2 Freqüentment 

3 Rarament 

4 Mai 
 

18 - v.16 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Amb quina freqüència utilitza a la seva pràctica professional directrius/protocols 
clínics o assistencials? 

Códigos  

1 Molt freqüentment 

2 Freqüentment 

3 Rarament 

4 Mai 

5 NS/NC 
 

19 - v.17 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Com consideraria la possibilitat de tenir les Directrius/Protocols disponibles on-
line? 

Códigos  

1 Molt útil 

2 Útil 

3 Poc útil 

4 Gens útil 

5 NS/NC 
 

20 - v.18 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals 
del sector sanitari? 
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Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
 

21 - SALTO PAGINA 
 

22 - v.19 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els pacients? 

Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
 

23 - v.20 PREGUNTA MCSR 

Enunciado En cas de resposta afirmativa, amb quina freqüència? 

Códigos  

1 Molt freqüentment 

2 Freqüentment 

3 Rarament 

4 Mai 

5 NS/NC 
 

24 - v.21 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut 
generalment és: NS/NC  

Códigos  

1 Molt rellevant 

2 Rellevant 

3 Poc rellevant 

4 Gens rellevant 

5 NS/NC 
 

25 - v.22 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible 
sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia?  

Códigos  

1 La milloraria molt 

2 La milloraria 

3 La milloraria poc 

4 No la milloraria gens 

5 L'empitjoraria 

6 NS/NC 
 

26 - v.43 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible 
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sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida?  

Códigos  

1 La milloraria molt 

2 La milloraria 

3 La milloraria poc 

4 No la milloraria gens 

5 L'empitjoraria 

6 NS/NC 
 

27 - v.23 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs 
d'informació mèdica o de salut a Internet? 

Códigos  

1 Sí, amb molta freqüència 

2 Sí, freqüentment 

3 Sí, de vegades 

4 No, mai 

5 NS/NC 
 

28 - v.46 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Considera que la infermera hauria d'orientar cap a llocs web d'informació de 
qualitat? 

Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
 

29 - v.24 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que 
consulten a Internet?  

Códigos  

1 Tots 

2 Molts 

3 Alguns 

4 Pocs 

5 Cap 

6 NS/NC 
 

30 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Segons la seva opinió, creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet 

v.25.1 Enunciado 
Fila 1 

Millora la relació professional sanitari - pacient? 

v.25.2 Enunciado 
Fila 2 

Pot portar al qüestionament del coneixements del professional sanitari? 

v.25.3 Enunciado 
Fila 3 

Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament? 
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v.47.4 Enunciado 
Fila 4 

Pot assegurar continuïtat en l'atenció a la salut de les persones, amb la guia del 
professional d'infermeria? 

v.47.5 Enunciado 
Fila 5 

Pot potenciar la participació activa de l'usuari en la cura de la seva salut? 

Códigos  

1 Molt 

2 Alguna cosa 

3 Poc 

4 Gens 

5 NS/NC 
 

31 - SALTO PAGINA 
 

32 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Habitualment utilitza ordinadors o tecnologies de la informació i comunicació per a 
la realització remota (teleassitència ) de 

v.26.1 Enunciado 
Fila 1 

Avaluació diagnòstica infermeria 

v.26.2 Enunciado 
Fila 2 

Prescripció de cures infermeria 

v.26.3 Enunciado 
Fila 3 

D'altres 

Códigos  

1 Molt freqüentment 

2 Freqüentment 

3 Rarament 

4 Mai 

5 NS/NC 
 

33 - v.27 PREGUNTA TEXTO 

Enunciado En cas d'Altres, especifiqui-les: 
 

34 - v.28 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Quan ha utilitzat la teleassitència a la pràctica professional, ho ha considerat 

Códigos  

1 Molt útil 

2 Útil 

3 Poc útil 

4 Gens útil 

5 NS/NC 
 

35 - v.30 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als pacients? 

Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
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36 - v.31 PREGUNTA MCSR 

Enunciado En cas de resposta afirmativa, com sol actuar?  

Códigos  

1 Atenent, per norma, les trucades dels pacients 

2 Escoltant els missatges i responent en funció de la descripció que li han fet 

3 Responent als SMS que els seus pacients li envien 

4 NS/NC 
 

37 - SALTO PAGINA 
 

38 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Utilitzaria a la seva pràctica professional algunes de les següents possibilitats? 

v.32.1 Enunciado 
Fila 1 

Seguiment de consultes per via electrònica (internet, SMS, etc.) 

v.32.2 Enunciado 
Fila 2 

Enviament d'informes d'infermeria per via electrònica 

v.32.3 Enunciado 
Fila 3 

Enviament d'informes d'infermeria per via postal 

v.32.4 Enunciado 
Fila 4 

Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació 

v.32.5 Enunciado 
Fila 5 

Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució 

v.32.6 Enunciado 
Fila 6 

Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol 
ordinador amb accés a Internet 

v.32.7 Enunciado 
Fila 7 

Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics 

v.48.8 Enunciado 
Fila 8 

Recomanació de fonts d'informació web de qualitat com a complement al'atenció 
presencial 

Códigos  

1 Sí, ja la utilitzo 

2 Sí, la utilitzaria si fos possible 

3 No la utilitzaria 

4 NS/NC 
 

39 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per 
interaccionar amb els pacients de les següents formes? 

v.33.1 Enunciado 
Fila 1 

A través de telèfon fix o telèfon mòbil 

v.33.2 Enunciado 
Fila 2 

A través de missatges d'SMS 

v.33.3 Enunciado 
Fila 3 

A través de correu electrònic 

v.33.4 Enunciado 
Fila 4 

A través de programes de missatgeria instantània (ej: Messenger, icq, etc.) 

Códigos  

1 SÍ 
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2 NO 

3 NS/NC 
 

40 - v.38 PREGUNTA MCMR 

Enunciado L'ús d'Internet a la seva activitat professional (seleccioni les que consideri 
oportunes) 

Códigos  

1 Millora la comunicació amb altres professionals 

2 Millora l'atenció als pacient 

3 Millora la comunicació amb els pacients 

4 Millora l'eficiència i productivitat del seu treball 

5 Millora la continuïtat assistencial o de contacte amb l'usuari 
 

41 - v.39 PREGUNTA MCMR 

Enunciado Quines dificultats troba per a l'ús d'Internet a la seva activitat professional? 
(Seleccioni les que consideri oportunes) 

Códigos  

1 Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats a Internet 

2 Lentitud de la connexió a Internet 

3 Falta de temps disponible al lloc de treball 

4 Falta de seguretat i confidencialitat de les dades 

5 Falta de formació específica 

6 No trobo cap dificultat 

7 Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris 
 

42 - SALTO PAGINA 
 

43 - v.45 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Considera la possibilitat que la infermera sigui gestora (elaboració i manteniment) 
d'alguns llocs d'informació de salut 

Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
 

44 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Disposa a Internet de: 

v.34.1 Enunciado 
Fila 1 

Un lloc web personal 

v.34.2 Enunciado 
Fila 2 

Un lloc web col•lectiu 

v.34.3 Enunciado 
Fila 3 

Un blog 

v.34.4 Enunciado 
Fila 4 

Altre 

Códigos  

1 SÍ 
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2 NO 

3 NS/NC 
 

45 - v.35 PREGUNTA TEXTO 

Enunciado En cas d'Altre, especifiqui-ho 
 

46 - v.36 PREGUNTA MCMRPLUS 

Enunciado 
En cas de resposta afirmativa, quins van ser els principals motius de creació? 
(Seleccioni els que consideri oportuns) 

Códigos  

1 Compartir informació amb els meus familiars i amics 

2 Compartir informació amb els usuaris en general 

3 Compartir informació amb els meus pacients 

4 Divulgació dels treballs desenvolupats a la meva pràctica clínica o investigadora 

5 Promoció de debats sobre qüestions relatives a la meva àrea d'especialitat 

6 Divulgació de matèries no professionals 

0 (texto de Otros)Altres. Quin? 
 

47 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Indiqui amb quina freqüència realitza les següents accions 

v.41.1 Enunciado 
Fila 1 

Acostuma a participar en llocs d'Internet on hi hagi grups de discussió de la seva 
àrea d'especialitat, contribuint a l'esclariment de dubtes 

v.41.2 Enunciado 
Fila 2 

Quan té dubtes relacionats amb tractaments o diagnòstics, utilitza alguna llista de 
discussió o busca webs de salut o mèdiques 

v.41.3 Enunciado 
Fila 3 

Acostuma a participar com a assessor en llocs d'Internet on hi ha grups de 
pacients 

Códigos  

1 Molt freqüentment 

2 Freqüentment 

3 Rarament 

4 Mai 

5 NS/NC 
 

48 - SALTO PAGINA 
 

49 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Indiqui el seu grau d'acord amb les següents frases: 

v.37.1 Enunciado 
Fila 1 

L'existència de dades informatitzades que permetin veure l'evolució de l'estat clínic 
del pacient és molt útil per a la pràctica clínica 

v.37.2 Enunciado 
Fila 2 

Sóc favorable a la creació d'un registre informatitzat únic per pacient, que sigui 
accessible a través d'Internet al professional de la salut, independentment del 
centre on s'atengui el pacient 

v.37.3 Enunciado 
Fila 3 

Amb l'ús massiu de les tecnologies de la informació i la comunicació existeix un 
major control dels errors 

v.37.4 Enunciado 
Fila 4 

La meva pràctica clínica em diu que és tan important innovar en les qüestions 
organitzatives dels serveis i la institució, com invertir en noves pràctiques a través 
de l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació 

v.37.5 Enunciado La informatització i utilització de tecnologies d'informació i comunicació a l'àrea de 
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Fila 5 la salut són, en la major part dels casos, inductores de més burocràcia i tenen 
escassa influència en la millora de la pràctica clínica 

v.49.6 Enunciado 
Fila 6 

Les fonts d'informació webs de qualitat són un bon complement a l'atenció 
presencial que ofereix la infermera i permeten augmentar la responsabilitat, 
autonomía i independència de l'usuari en el control i millora de la seva salut 

Códigos  

1 Totalment d'acord 

2 En part d'acord 

3 En desacord 

4 Totalment en desacord 

5 NS/NC 
 

50 - v.42 PREGUNTA TEXTO 

Enunciado Què ens hem deixat en aquesta enquesta i vostè considera interessant? 
 

51 - 
COMENTARIO 

Davant de qualsevol dubte, suggeriment o comentari respecte a l'enquesta pot 
posar-se en contacte amb Francisco Lupiáñez (investigador del PIC Salut IN3 - 
UOC) a través del correu electrònic flupianez@uoc.edu 
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Definició de variables 
v.2_a Edat 

 Variable generada a partir de la pregunta 2 

 Diferència entre l’any 2006 i l’any de naixement 

v.2_b Edat categoritzada 

 Variable generada a partir de la pregunta 2  
 Edat agrupada en intervals de 10 anys 

Valors: de 20 a 30; de 31 a 40; de 41 a 50; més de 51 

v.2_c   Edat categoritzada 

 Variable generada a partir de la pregunta 2  
 Valors: Joves (fins a 40 anys); Grans (més de 40 anys) 

v.3.1_b Desenvolupa la seva activitat a un CAP (titularitat) 

v.3.2_b Desenvolupa la seva activitat a un Hospital (titularitat) 

v.3.3_b Desenvolupa la seva activitat a una Clínica (titularitat) 

v.3.4_b Desenvolupa la seva activitat a un Consultori (titularitat) 

 Variables generades a partir de la pregunta 3 

 Valors: ICS; Altres públic / XHUP; Privats; resta 

v.3.1_a Desenvolupa la seva activitat a un CAP agrupat 

v.3.2_a Desenvolupa la seva activitat a un Hospital agrupat 

v.3.3_a Desenvolupa la seva activitat a una Clínica agrupat 

v.3.4_a Desenvolupa la seva activitat a un Consultori agrupat 

 Variables generades a partir de la pregunta 3 

 Valors: Sí; No 

v.3.indice Índex del número d'institucions on treballa 

 Variable generada a partir de la pregunta 3 

Valors: Treballa en 1 lloc; Treballa en 2 llocs; Treballa en 3 llocs; Treballa en 4 llocs 

v.3.ind_a On desenvolupa la seva activitat (només treballen a una institució) 

Variable generada a partir de la pregunta 3, desagregació de la categoria Treballa en 1 institució de 

la variable v.3.in 

Valors: Treballa en un CAP; Treballa en un Hospital; Treballa en una Clínica; Treballa en un 

Consultori 

v.5_a    Especialitat mèdica categoritzada 

Variable generada a partir de la pregunta 4 

v.5_c     Especialitats agrupades 

Variable generada a partir de la pregunta 4 

Valors: especialitats mèdiques; especialitats mèdico-quirúrgiques; especialitats centrals; altres 

v.5_d     Especialitat mèdica 

Variable generada a partir de la pregunta 4 

 Valors: especialitat mèdica; altres 
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v.7_b   Pràctica assistencial 

 Variable generada a partir de la pregunta 6 

 Valors: Resta, Només pràctica assistencial 

v.7.1 Activitat professional: Pràctica assistencial 

v.7.2 Activitat professional: Docència 

v.7.3     Activitat professional: Gestió / Direcció / Planificació 

v.7.4  Activitat professional: Investigació 

Variables generades a partir de la pregunta 6, una pregunta multiresposta tractada com 4 variables 

dicotòmiques 

Valors: Sí; No 

v.7.indice_a Índex activitats agrupat 

 Variable generada a partir de les variables v.7.1 a v.7.4.  

Valors: realitza totes les activitats; realitza 3 activitats; realitza 2 activitats; realitza una activitat 

v.6.1_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials internacionals                    

v.6.2_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Institucions oficials nacionals 

v.6.3_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions periòdiques internacionals 

v.6.4_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions periòdiques nacionals 

v.6.5_a  Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions acadèmiques 

internacionals 

v.6.6 _a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Publicacions acadèmiques nacionals 

v.6.7_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Serveis d'informació de la seva institució 

de treball 

v.6.8_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Congressos, conferències i seminaris 

v.6.9_a Ús fonts d'informació sobre qüestions científico-tècniques: Altres publicacions científico-tècniques 

            Variables generades a partir de la pregunta 7 

            Valores: Molt freqüentment / freqüentment; Rarament / mai 

v.6_in_rec Índex ús fonts agrupat 

 Índex construït a partir de les variables v.6.1 a v.6.9 

 Valors: Molt poc actiu; Poc actiu; Bastant actiu; Molt actiu 

v.9_a  Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? 

 Variable generada a partir de la pregunta 9 

Valors: Sí; No; Ns/Nc 

v.9_d  Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? 

 Variable generada a partir de la pregunta 9 

Valors: Sí; No 

v.10_b Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional (sense NS/NC) 

 Variable generada a partir de la pregunta 11 

 Valors: Molt útil, Útil, Poc útil, Gens útil 
v.10_a  Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupada 

Variable generada a partir de la pregunta 11 
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 Valors: Molt útil, Útil, Poc útil, Gens útil 
v.10_a  Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupada 

Variable generada a partir de la pregunta 11 

Valors: No; Sí 

v.11_a Any d'inici d'ús Internet per a la pràctica professional 

Variable generada a partir de la pregunta 10 

Valors: Fins 1994; de 1995 a 2000; de 2001 a 2006 

v.11_b Anys d'ús Internet per a la pràctica professional 

Variable generada a partir de la pregunta 10, diferència entre l’any 2006 i l’any que va començar 

v.12_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) 

Variable generada a partir de la pregunta 13 

Valors: Cada dia, De 3 a 4 vegades per setmana, 1 o 2 vegades per setmana, 1 vegada al mes, Mai 

o quasi mai 

v.12_c Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) 

Variable generada a partir de la pregunta 13 

Valors: Tots els dies; Setmanalment; Una vegada al mes /mai o gairebé mai 

v.13_a Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball? (sense NS/NC) 

Variable generada a partir de la pregunta 14 

Valors: Cada dia, De 3 a 4 vegades per setmana, 1 o 2 vegades per setmana, 1 vegada al mes, Mai 

o quasi mai 

v.13_c Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball? (sense NS/NC) 

Variable generada a partir de la pregunta 14 

Valors: Tots els dies; Setmanalment; Una vegada al mes /mai o gairebé mai 

v.15.1_a Freqüència ús d'Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat 

v.15.2_a Freqüència ús d'Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals 

v.15.3_a Freqüència ús d'Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals 

v.15.4_a Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals nacionals 

v.15.5_a Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals internacionals 

v.15.6_a Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs 

v.15.7_a Freqüència ús Internet per a: Contacte amb usuaris (suport i informació) 

v.15.8_a Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) 

v.40.9_a Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials nacionals 

v.40.10_a Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals 

Variables generades a partir de la pregunta 15 

Valors: Molt freqüentment / freqüentment; Rarament / mai 

v.15.1_d Freqüència ús d'Internet per a: Cerques genèriques sobre la seva àrea d'especialitat 

v.15.2_d Freqüència ús d'Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals 

v.15.3_d Freqüència ús d'Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals 

v.15.4_d Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals nacionals 

v.15.5_d Freqüència ús Internet per a: Contacte amb altres professionals internacionals 
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v.15.6_d Freqüència ús Internet per a: Divulgació dels seus propis treballs 

v.15.7_d Freqüència ús Internet per a: Contacte amb usuaris (suport i informació) 

v.15.8_d Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i registres clínics (resultats de proves, etc..) 

v.40.9_d Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials nacionals 

v.40.10_d Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals 

Variables generades a partir de la pregunta 15 

Valors: No / Sí 

v.15_in_rec Índex freqüència ús Internet 

 Índex construït a partir de les variables v.15.1_d a v.15.8_d i v.40.9_d i v.40.10_d 

 Valors: Molt poc actiu; Poc actiu; Bastant actiu; Molt actiu 

v.15_contacte índex freqüència ús Internet per contacte 

 Índex construït a partir de les variables v.15.4_d a v.15.5_d i v.15.7_d 

 Valors numèrics del 0 al 3 

v.15_cerca Índex freqüència ús Internet per cerca 

 Índex construït a partir de les variables v.15.1_d a v.15.3_d i v.40.9_d i v.40.10_d 

 Valors numèrics del 0 al 6 

v.16_a Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials 

Variable generada a partir de la pregunta 16 

Valors: Molt freqüentment; Freqüentment; Rarament; Mai 

v.16_b Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials 

Variable generada a partir de la pregunta 16 

Valors: Molt freqüentment / freqüentment; Rarament / mai 

v.17_a Consideraria la possibilitat de tenir les Directrius/Protocols disponibles on-line 

            Variable generada a partir de la pregunta 17 

 Valors: Molt útil, Útil, Poc útil, Gens útil 
v.17_b Consideraria la possibilitat de tenir les Directrius/Protocols disponibles on-line 

            Variable generada a partir de la pregunta 17 

 Valors: Molt útil / útil; Poc útil / gens útil 
v.18_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari 

agrupat  

            Variable generada a partir de la pregunta 18 

Valors: Sí; No 

v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els pacients agrupat  

            Variable generada a partir de la pregunta 19 

Valors: Sí; No 

v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és 

            Variable generada a partir de la pregunta 21 

Valors: Molt rellevant; Rellevant; Poc rellevant; Gens rellevant 

v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és 

            Variable generada a partir de la pregunta 21 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 91 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Valors: Molt rellevant / rellevant; Poc rellevant / gens rellevant 

v.21_d Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és 

            Variable generada a partir de la pregunta 21 

            Valors: No / Sí 

v.22_a Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a 

Internet milloraria la seva autonomia 

Variable generada a partir de la pregunta 22 

             Valors: Milloraria molt, Milloraria, Milloraria poc, No Milloraria gens, Empitjoraria 

v.22_d Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a 

Internet milloraria la seva autonomia 

Variable generada a partir de la pregunta 22 

            Valors: No; Sí 

v.43_a Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a 

Internet milloraria la seva qualitat de vida 

 Variable generada a partir de la pregunta 23 

             Valors: Milloraria molt, Milloraria, Milloraria poc, No Milloraria gens, Empitjoraria 

v.43_d Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a 

Internet milloraria la seva qualitat de vida 

 Variable generada a partir de la pregunta 23 

Valors: No; Sí 

millora_rec Índex Internet millora autonomia i qualitat de vida 

 Índex construït a partir de les variables v.22_d i v.43_d 

 Valors: No; Sí 

millorabis_rec Índex Internet millora autonomia, qualitat de vida i relació 

 Índex construït a partir de les variables v.22_d, v.43_d i v.25.1_d 

 Valores: No; Sí 

v.23_a  A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de 

salut a Internet 

 Variable generada a partir de la pregunta 24 

 Valors: Sí amb molta freqüència, Sí freqüentment, Sí a vegades, No mai 

v.23_b A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de 

salut a Internet 

 Variable generada a partir de la pregunta 24 

 Valors: Sí; No mai 

v.24_a Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? 

Variable generada a partir de la pregunta 26 

Valors: Tots; Molts; Alguns; Pocs; Cap 

v.24_b Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? 

Variable generada a partir de la pregunta 26 

Valors: Tots / molts; Alguns / pocs; Cap 
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v.24_d Els pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? 

Variable generada a partir de la pregunta 26 

Valors: No; Sí 

v.25.1_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient? 

v.25.2_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Pot portar al qüestionament dels coneixements 

del professional sanitari? 

v.25.3_a Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu 

tractament? 

            Variables generades a partir de la pregunta 27 

Valors: Molt; Alguna cosa; Poc; Gens 

v.25.1_d Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient? 

v.25.2_d Creu que consultar informació mèdica o de salut: Pot portar al qüestionament dels coneixements 

del professional sanitari? 

v.25.3_d Creu que consultar informació mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu 

tractament? 

            Variables generades a partir de la pregunta 27 

Valors: No; Sí 

v.26.1_a Habitualment utilitza ordinadors o TIC per a la realització remota (teleassistència ) de: Avaluació 

diagnòstica infermeria 

v.26.2_a Habitualment utilitza ordinadors o TIC per a la realització remota (teleassistència ) de: 

Prescripció de cures d'infermeria 

Variables generades a partir de la pregunta 28 

Valors: Sí; Mai; Ns/NC 

v.26.1_b Habitualment utilitza ordinadors o TIC per a la realització remota (teleassistència ) de: Avaluació 

diagnòstica infermeria 
v.26.2_b Habitualment utilitza ordinadors o TIC per a la realització remota (teleassistència ) de: Prescripció 

de cures d'infermeria 

              Nous valors: Sí; No 

v.28_a Quan ha utilitzat la teleassistència a la pràctica professional, ho ha considerat 

 Variable generada a partir de la pregunta 30 

 Valors: Molt útil, Útil, Poc útil, Gens útil 
v.28_b Quan ha utilitzat la teleassistència a la pràctica professional, ho ha considerat (agrupat) 

 Variable generada a partir de la pregunta 30 

 Valors: Molt útil / Útil; Poc útil / Gens útil 
v.30_a Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als pacients? 

 Variable generada a partir de la pregunta 31 

 Valors: Sí; No 

v.32.1_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Seguiment de consultes per via electrònica (Internet, SMS, 

etc.) 

v.32.2_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament d'informes d'infermeria per via electrònica  
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v.32.3_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament d'informes d'infermeria per via postal 

v.32.4_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Enviament d'SMS per recordar la presa de medicació  

v.32.5_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats dins de la seva 

pròpia institució 

v.32.6_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres clínics informatitzats d'accés remot des 

de qualsevol ordinador amb accés a Internet 

v.32.7_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases de dades i sistemes d'informació públics  
v.48.8_a Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Recomanació de fonts d'informació web de qualitat com a 

complement a l'atenció presencial  

 Variables generades a partir de la pregunta 33 

 Valors: Sí, ja ho utilitzo; Sí, ho utilitzaria si fos possible; No ho utilitzaria 

v.33.1_a Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els pacients: A 

través de telèfon fix o mòbil 

v.33.2_a Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els pacients: A 

través de missatges SMS 

v.33.3_a Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els pacients: A 

través del correu electrònic 

v.33.4_a Estaria d'acord amb l'establiment d'una base de remuneració extra per interaccionar amb els pacients: A 

través de programes de missatgeria instantània 

Variables generades a partir de la pregunta 34 

Valors: Sí; No 

v.38.1 L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora l'atenció al pacient 

v.38.2 L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora la continuïtat assistencial o de contacte amb 

l'usuari 

v.38.3 L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora la comunicació amb altres professionals 

v.38.4 L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora l'eficiència i la productivitat del seu treball 

v.38.5 L'ús d'Internet a la seva activitat professional: Millora la comunicació amb els seus pacients 

Variables generades a partir de la pregunta multiresposta 35, tractada com 4 variables dicotòmiques 

Valors: Sí; No 

v.39.1_a Falta de formació específica 

v.39.2_a Lentitud de la connexió a Internet  

v.39.3_a Poca disponibilitat al seu treball d'ordinadors connectats a Internet 

v.39.4_a Falta de temps disponible al lloc de treball 

v.39.6_a Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i usuaris 

v.39.7_a Falta de seguretat i confidencialitat de les dades 

Variables generades a partir de la pregunta multiresposta 36, tractada com 6 variables dicotòmiques 

Valors: Sí; No 

v.39_in_re Índex dificultats agrupat 

 Índex generat a partir de les variables 39.1 a 39.6 

Valors: Cap o una dificultat; Dues dificultats; Tres dificultats; Quatre o cinc dificultats 

v.34.1_a Disposa a Internet de: un lloc web personal 
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v.34.2_a Disposa a Internet de: un lloc web col·lectiu 

v.34.3_a Disposa a Internet de: un blog 

Variables generades a partir de la pregunta 38 

Valors: Sí; No 

v.34_in_re Índex disposa a Internet recodificat 

 Índex generat a partir de les variables v.34.1_a a v.34.3_a 

 Valors: Cap; Un; Entre dos i tres 
v.36.1 Motius per a la creació a Internet: Compartir informació amb els meus familiars i amics 

v.36.2 Motius per a la creació a Internet: Compartir informació amb els usuaris en general 

v.36.3 Motius per a la creació a Internet: Compartir informació amb els meus pacients 

v.36.4 Motius per a la creació a Internet: Divulgació dels treballs desenvolupats en la meva pràctica clínica o 

investigadora 

v.36.5 Motius per a la creació a Internet: Promoció de debats sobre qüestions relatives a la meva àrea 

d'especialitat 

v.36.6 Motius per a la creació a Internet: Divulgació de matèries no professionals 

v.36.7 Motius per a la creació a Internet: Altres 

Variables generades a partir de la pregunta multiresposta 40, tractada com 7 variables dicotòmiques 

Valors: Sí; No 

Nota: queden exclosos els que no disposen a Internet de cap tipus de lloc web 
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Annex capítol 3. Metodològic.1.5.b.  

Internet i Salut: participació de la professió infermera 

Les noves tecnologies d’informació i comunicació (TIC) estan transformant el sistema de salut i la pràctica 
professional. Per conèixer amb precisió els canvis que s’estan produint a Catalunya i les conseqüències 
d’aquests canvis per als professionals de la salut, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) està realitzant 
una àmplia investigació dirigida a tot el sector sanitari, sobre la interacció de les TIC en l’àmbit sanitari, amb 
el suport del Departament de Salut de la Generalitat. Aquest estudi, dirigit pel Professor Manuel Castells, és 
de caràcter estrictament universitari i els seus resultats seran públics i publicats a Internet. 
 
Per portar a terme aquesta investigació entre els professionals infermers de Catalunya necessitem del 
vostre suport com a col·legiades i col·legiats del COIB. Us demanem que col·laboreu en aquesta enquesta, 
de gran utilitat social i professional, dedicant uns 15 minuts per respondre el qüestionari. 

 
Fes clic aquí per respondre. 

 
Les respostes són estrictament confidencials i les dades no tenen identificació personal. Us anirem 
informant dels resultats d’aquest estudi entre la UOC, el COIB i el Departament de Salut. 
 
Agraïm per endavant la vostra col·laboració.  
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Annex capítol 3. Metodològic.1.5.c. 

Recordatori Internet i Salut: participació de la professió infermera 

  

Les noves tecnologies d’informació i comunicació (TIC) estan transformant el sistema de salut i la pràctica 
professional. Per conèixer amb precisió els canvis que s’estan produint a Catalunya i les conseqüències 
d’aquests per als professionals de la salut, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) està realitzant una 
àmplia investigació dirigida a tot el sector sanitari, sobre la interacció de les TIC en l’àmbit sanitari, amb el 
suport del Departament de Salut de la Generalitat. Aquest estudi, dirigit pel Professor Manuel Castells, és de 
caràcter estrictament universitari i els seus resultats seran públics i publicats a Internet. 

Per portar a terme aquesta investigació entre els professionals infermers de Catalunya necessitem del 
vostre suport com a col·legiades i col·legiats del COIB. Us demanem que col·laboreu en aquesta enquesta, 
de gran utilitat social i professional, dedicant uns 15 minuts per respondre el qüestionari. 

Fes clic aquí per respondre.  

Recordem que les respostes són estrictament confidencials i les dades no tenen identificació personal. Us 
anirem informant dels resultats d’aquest estudi des del COIB, la UOC, el COIB i el Departament de Salut. 

Agraïm per endavant la vostra col·laboració. 

Si no funciona l'enllaç a l'enquesta, si us plau copieu el següent enllaç en el navegador 
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1.6. Annex metodològic 6. Farmacèutics 
Annex capítol 3. Metodològic.1.6.a. Qüestionari online i variables generades 
 

Descripcion de la encuesta 
- Aspectos Generales -  

Referencia: FAR_Anex 
Titulo: Internet i Salut: Participació del col·lectiu farmacèutic 

Subtitulo: Projecte d'investigació dirigit pel Prof. Manuel Castells  
Contenido 

1 - v.1 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Sexe 

Códigos  

1 Home 

2 Dona 
 

2 - v.2 PREGUNTA NUMERICA 

Enunciado Any de naixement 
 

3 - v.43 PREGUNTA MCMRPLUS 

Enunciado 
On desenvolupa actualment la seva activitat professional? (Assenyali les que 
consideri oportunes) 

Códigos  

1 En una farmàcia de la qual és titular  

2 En una farmàcia de la qual no és titular  

3 En un laboratori d'anàlisis clíniques  

4 En un hospital 

5 En una unitat d'investigació  

6 En una entitat o empresa relacionada amb temes de Salut Pública 

7 En una institució educativa com a docent  

8 En la indústria farmacèutica  

9 En Atenció Primària 

10 En una empresa de distribució farmacèutica  

11 En una empresa relacionada amb l'alimentació 

0 (texto de Otros)En una altra àrea. Especifiqui-la 
 

4 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Amb quina freqüència utilitza les següents fonts d'informació per a actualitzar els 
seus coneixements professionals? 

v.6.1 Enunciado 
Fila 1 

Institucions oficials internacionals 

v.6.2 Enunciado 
Fila 2 

Institucions oficials nacionals 

v.6.3 Enunciado 
Fila 3 

Publicacions periòdiques internacionals 

v.6.4 Enunciado 
Fila 4 

Publicacions periòdiques nacionals 

v.6.5 Enunciado Publicacions acadèmiques internacionals 
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Fila 5 

v.6.6 Enunciado 
Fila 6 

Publicacions acadèmiques nacionals 

v.6.7 Enunciado 
Fila 7 

Serveis d'informació de la seva institució de treball 

v.6.8 Enunciado 
Fila 8 

Congressos, conferències o seminaris 

v.6.9 Enunciado 
Fila 9 

Altres publicacions tècnic-científiques 

v.46.10 
Enunciado Fila 

10 
Col·legi de farmacèutics 

v.47.11 
Enunciado Fila 

11 
Magatzems distribuïdors 

Códigos  

1 Molt freqüentment 

2 Freqüentment 

3 Rarament 

4 Mai 
 

5 - SALTO PAGINA 
 

6 - v.8 PREGUNTA MCSR 

Enunciado És usuari/ària d'Internet?  

Códigos  

1 Sí, directament i regularment  

2 Sí, per mitjà d'altres persones  

3 Sí, directament i per mitjà d'altres persones  

4 No utilitzo Internet regularment  

5 Mai utilitzo Internet  

6 NS/NC 
 

7 - v.9 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Utilitza Internet per a la seva pràctica professional?  

Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
 

8 - v.11 PREGUNTA NUMERICA 

Enunciado En cas de resposta afirmativa, des de quin any utilitza Internet en la seva pràctica 
professional?  

 

9 - v.10 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional:  

Códigos  

1 Molt útil 
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2 Útil 

3 Poc útil 

4 Gens útil 

5 NS/NC 
 

10 - v.12 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball?  

Códigos  

1 Tots els dies 

2 De 3 a 4 vegades per setmana  

3 De 1 a 2 vegades per setmana  

4 1 vegada al mes  

5 Mai o gairebé mai  

6 NS/NC 
 

11 - v.13 PREGUNTA MCSR 

Enunciado Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball?  

Códigos  

1 Tots els dies  

2 De 3 a 4 vegades per setmana  

3 De 1 a 2 vegades per setmana  

4 1 vegada al mes  

5 Mai o gairebé mai  

6 NS/NC 
 

12 - SALTO PAGINA 
 

13 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar les següents activitats? 

v.15.1 Enunciado 
Fila 1 

Cerques genèriques sobre la seva àrea de coneixement 

v.15.2 Enunciado 
Fila 2 

Cerques d'articles científics nacionals 

v.15.3 Enunciado 
Fila 3 

Cerques d'articles científics internacionals 

v.15.4 Enunciado 
Fila 4 

Contacte amb altres professionals nacionals 

v.15.5 Enunciado 
Fila 5 

Contacte amb altres professionals internacionals 

v.15.6 Enunciado 
Fila 6 

Divulgació dels seus propis treballs 

v.15.7 Enunciado 
Fila 7 

Contacte amb usuaris (suport i informació) 

v.15.8 Enunciado 
Fila 8 

Consultes sobre dispensació i facturació 

v.40.9 Enunciado 
Fila 9 

Cerques d'institucions oficials nacionals 
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v.40.10 
Enunciado Fila 

10 
Cerques d'institucions oficials internacionals 

v.48.11 
Enunciado Fila 

11 
Col·legi de farmacèutics 

Códigos  

1 Molt freqüentment 

2 Freqüentment 

3 Rarament 

4 Mai 
 

14 - v.18 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals 
del sector sanitari?  

Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
 

15 - SALTO PAGINA 
 

16 - v.19 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals 
dóna servei?  

Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
 

17 - v.20 PREGUNTA MCSR 

Enunciado En cas de resposta afirmativa, amb quina freqüència?  

Códigos  

1 Molt freqüentment 

2 Freqüentment 

3 Rarament 

4 Mai 

5 NS/NC 
 

18 - v.21 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut 
generalment és:  

Códigos  

1 Molt rellevant 

2 Rellevant 

3 Poc rellevant 

4 Gens rellevant 
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5 NS/NC 
 

19 - v.22 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible 
sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida?  

Códigos  

1 La milloraria molt 

2 La milloraria 

3 La milloraria poc 

4 No la milloraria gens 

5 L'empitjoraria 

6 NS/NC 
 

20 - v.44 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible 
sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia?  

Códigos  

1 La milloraria molt 

2 La milloraria 

3 La milloraria poc 

4 No la milloraria gens 

5 L'empitjoraria 

6 NS/NC 
 

21 - v.23 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a 
Internet?  

Códigos  

1 Sí, amb molta freqüència 

2 Sí, freqüentment 

3 Sí, de vegades 

4 No, mai 

5 NS/NC 
 

22 - v.24 PREGUNTA MCSR 

Enunciado 
Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que 
consulten a Internet?  

Códigos  

1 Tots 

2 Molts 

3 Alguns 

4 Pocs 

5 Cap 

6 NS/NC 
 

23 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 
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Enunciado Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet  

v.25.1 Enunciado 
Fila 1 

Millora la relació professional sanitari - pacient? 

v.25.2 Enunciado 
Fila 2 

Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional sanitari? 

v.25.3 Enunciado 
Fila 3 

Millora el coneixement del pacient i facilita el cumpliment del tractament? 

v.45.4 Enunciado 
Fila 4 

Millora la relació professional farmacèutics - pacient? 

v.45.5 Enunciado 
Fila 5 

Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional farmacèutics? 

Códigos  

1 Molt 

2 Bastant 

3 Poc 

4 Gens 

5 NS/NC 
 

24 - SALTO PAGINA 
 

25 - v.30 PREGUNTA MCSR 

Enunciado &#65279;Habitualment, ofereix el número un número de telèfon mòbil als usuaris?

Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
 

26 - v.31 PREGUNTA MCSR 

Enunciado &#65279;En cas de resposta afirmativa, com sol actuar? 

Códigos  

1 Atenent, per norma, les trucades dels usuaris 

2 Escoltant els missatges i responent en funció de la descripció que li han fet 

3 Responent als SMS que es usuaris li envien 

4 NS/NC 
 

27 - SALTO PAGINA 
 

28 - v.38 PREGUNTA MCMR 

Enunciado &#65279;L'ús d'Internet en la seva activitat professional (seleccioni les que 
consideri oportunes) 

Códigos  

1 Millora la comunicació amb altres professionals 

2 Millora l'atenció als usuaris 

3 Millora la comunicació amb els usuaris 

4 Millora l'eficiència i productivitat del seu treball 
 

29 - v.39 PREGUNTA MCMR 
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Enunciado Quines dificultats troba per a l'ús d'Internet en la seva activitat professional? 
(Seleccioni les que consideri oportunes) 

Códigos  

1 Poca disponibilitat en el seu treball d'ordinadors connectats 

2 Lentitud de la connexió a Internet 

3 Falta de temps disponible en el lloc de treball 

4 Falta de seguretat i confidencialitat de les dades 

5 Falta de formació específica 

6 No trobo cap dificultat 
 

30 - SALTO PAGINA 
 

31 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado &#65279;Disposa a Internet de: 

v.34.1 Enunciado 
Fila 1 

Un lloc web personal 

v.34.2 Enunciado 
Fila 2 

Un lloc web col·lectiu 

v.34.3 Enunciado 
Fila 3 

Un blog 

v.34.4 Enunciado 
Fila 4 

Altre 

Códigos  

1 SÍ 

2 NO 

3 NS/NC 
 

32 - v.35 PREGUNTA TEXTO 

Enunciado En cas d'altres, especifiqui-ho 
 

33 - v.36 PREGUNTA MCMRPLUS 

Enunciado 
En cas de resposta afirmativa, quins van ser els principals motius de creació? 
(Seleccioni els que consideri oportuns) 

Códigos  

1 &#65279;Compartir informació amb els meus familiars i amics 

2 &#65279;Compartir informació amb els usuaris en general 

3 &#65279;Compartir informació amb els meus usuaris 

4 
&#65279;Divulgació dels treballs desenvolupats en la meva pràctica 
&#65279;professional o investigadora 

5 Promoció de debats sobre qüestions relatives a la meva àrea de coneixement 

6 &#65279;Divulgació de matèries no professionals 

0 (texto de Otros)Altres. Quins? 
 

34 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado &#65279;Indiqui amb quina freqüència realitza les següents accions 

v.41.1 Enunciado 
Fila 1 

&#65279;Sol participar en llocs d'Internet on hi hagi grups de discussió de la seva 
àrea de coneixement, contribuint a l'esclariment de dubtes 
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v.41.2 Enunciado 
Fila 2 

Cuan té dubtes relacionats amb temes farmacèutics, utilitza alguna llista de 
discussió o busca webs de salut, mèdiques o de farmàcia 

v.41.3 Enunciado 
Fila 3 

&#65279;Sol participar com a assessor en llocs d'Internet on hi ha grups de 
pacients 

Códigos  

1 Molt freqüentment 

2 Freqüentment 

3 Rarament 

4 Mai 

5 NS/NC 
 

35 - SALTO PAGINA 
 

36 - PREGUNTA MATRIZ Single Response 

Enunciado &#65279;Indiqui el seu grau d'acord amb les següents frases: 

v.37.1 Enunciado 
Fila 1 

&#65279;L'existència de dades informatitzades que permetin veure l'evolució de 
l'estat clínic del pacient és molt útil per a la pràctica professional 

v.37.2 Enunciado 
Fila 2 

Sóc favorable a la creació d'un registre informatitzat únic per pacient, que sigui 
accessible a través d'Internet al professional de la salut, independentment del 
centre on s'atengui el pacient 

v.37.3 Enunciado 
Fila 3 

&#65279;Amb l'ús massiu de les tecnologies de la informació i la comunicació 
existeix un major control dels errors 

v.37.4 Enunciado 
Fila 4 

&#65279;La informatització i utilització de tecnologies d'informació i comunicació 
en l'àrea de la salut són, en la major part dels casos, inductores de mes burocràcia 
i tenen feble influència en la millora de la pràctica professional 

Códigos  

1 Totalment d'acord 

2 En part d'acord 

3 En desacord 

4 Totalment en desacord 

5 NS/NC 
 

37 - v.42 PREGUNTA TEXTO 

Enunciado Què ens hem deixat en aquesta enquesta i vostè considera interessant? 
 

38 - 
COMENTARIO 

Davant de qualsevol dubte, suggeriment o comentari respecte a l'enquesta pot 
posar-se en contacte amb Francisco Lupiáñez (investigador del PIC Salut IN3 - 
UOC) a través del correu electrònic flupianez@uoc.edu 
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Definició de variables 
 
v.2_re Edat 

 Variable generada a partir de la pregunta 2 

 Diferència entre l’any 2006 i l’any de naixement 

v.2_a Edat categoritzada 

 Variable generada a partir de la pregunta 2  
 Edat agrupada en intervals de 10 anys 

Valors: de 20 a 29; de 30 a 39; de 40 a 49; de 50 a 59; de 60 a 69; més de 70 

v.2_b Edat categoritzada agrupada 

 Variable generada a partir de la pregunta 2  
Valors: de 20 a 39; de 40 a 59; més de 60 

v.43.1  Treballa en una farmàcia de la qual és titular 

v.43.2 Treballa en una farmàcia de la qual no és titular 

v.43.3  Treballa en un laboratori d'anàlisis clíniques 

v.43.4  Treballa en un Hospital  

v.43.5 Treballa en una unitat d'investigació 

v.43.6 Treballa en una entitat o empresa relacionada amb temes de Salut Pública 

v.43.7 Treballa en una institució educativa com a docent 

v.43.8 Treballa en la indústria farmacèutica 

v.43.9 Treballa en Atenció Primària 

v.43.10 Treballa en una empresa de distribució farmacèutica 

v.43.11 Treballa en una empresa relacionada amb l'alimentació 

v.43.12 Treballa en una altra àrea 

 Variables generades a partir de la pregunta 3, una pregunta multiresposta tractada com 12 variables 

 Valors: Sí, No 

v.43_a Índex llocs de feina 

 Índex construït a partir de les variables v.43.1 fins a v.43.12 

 Valors: Treballa a un lloc; Treballa a dos llocs; Treballa a més de dos llocs 

v.43_b Índex llocs de feina 

 Índex construït a partir de les variables v.43.1 fins a v.43.12 

 Valors: Treballa a un lloc; Treballa a dos o més llocs 

v.43.in On treballa? 

 Variable construïda a partir de les variables v.43.1 fins a v.43.12 

Valors: Farmàcia de la que es titular; Farmàcia de la que no es titular; Indústria farmacèutica; 

Hospital o CAP; Resta 

v.43.in_bis On treballa? 

 Variable construïda a partir de les variables v.43.1 fins a v.43.12 

Valors: Farmàcia de la que es titular; Farmàcia de la que no es titular; Indústria farmacèutica; Resta 

v.6.1_a Amb quina freqüència utilitza les Institucions oficials internacionals per a actualitzar els seus 

coneixements professionals? 
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v.6.2_a Amb quina freqüència utilitza les Institucions oficials nacionals per a actualitzar els seus 

coneixements professionals? 

v.6.3_a Amb quina freqüència utilitza les Publicacions periòdiques internacionals per a actualitzar els seus 

coneixements professionals? 

v.6.4_a Amb quina freqüència utilitza les Publicacions periòdiques nacionals per a actualitzar els seus 

coneixements professionals? 

v.6.5_a  Amb quina freqüència utilitza les Publicacions acadèmiques internacionals per a actualitzar els 

seus coneixements professionals? 

v.6.6 _a Amb quina freqüència utilitza les Publicacions acadèmiques nacionals per a actualitzar els seus 

coneixements professionals? 

v.6.7_a Amb quina freqüència utilitza els Serveis d'informació de la seva institució de treball per a actualitzar 

els seus coneixements professionals? 

v.6.8_a Amb quina freqüència utilitza Congressos, conferències o seminaris per a actualitzar els seus 

coneixements professionals? 

v.6.9_a Amb quina freqüència utilitza Altres publicacions tècnic-científiques per a actualitzar els seus 

coneixements professionals? 

v.46.10_a Amb quina freqüència utilitza el Col·legi de farmacèutics per a actualitzar els seus coneixements 

professionals?  

v.47.11_a Amb quina freqüència utilitza Magatzems distribuïdors per a actualitzar els seus coneixements 

professionals? 

            Variables generades a partir de la pregunta 4 

            Valors: Molt freqüentment / freqüentment; Rarament / mai 

v.6_in_re Índex ús fonts agrupat 

 Índex construït a partir de les variables v.6.1 a v.6.9, v.46.10 i v.47.11 

 Valors: Molt poc actiu; Poc actiu; Bastant actiu; Molt actiu 

v.8_a  És usuari/ària d'Internet? 

 Variable generada a partir de la pregunta 5 

Valors: Sí; No 

v.9_a  Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? 

 Variable generada a partir de la pregunta 6 

Valors: Sí; No 

v.9_d  Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? 

 Variable generada a partir de la pregunta 9 

Valors: No; Sí 

v.10_a Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional: 

 Variable generada a partir de la pregunta 8 

 Valors: Molt útil, Útil, Poc útil, Gens útil 
v.10_b  Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional: 

Variable generada a partir de la pregunta 8 

 Valors: Molt útil i Útil; Poc i Gens útil 
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v.10_d  Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional: 

Variable generada a partir de la pregunta 8 

Valors: Gens útil; Útil 

v.11_a Anys que fa que utilitza Internet 

Variable generada a partir de la pregunta 7, diferencia entre el any 2006 i l’any que va començar 

v.11_b Anys que fa que utilitza Internet agrupat 

Variable generada a partir de la pregunta 7 

Valors: Menys de 5 anys; Entre 6 i 10 anys; Entre 11 i 15 anys; Més de 6 anys 

v.11_c Anys que fa que utilitza Internet agrupat 

Variable generada a partir de la pregunta 7 

Valors: Des del 2002; entre el 1997 i 2001; des del 1996 

v.12_a Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? 

Variable generada a partir de la pregunta 9 

Valors: Cada dia, De 3 a 4 vegades per setmana, 1 o 2 vegades per setmana, 1 vegada al mes, Mai 

o quasi mai 

v.12_b Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? 

Variable generada a partir de la pregunta 9 

Valors: Cada dia, De 1 a 4 vegades per setmana, 1 vegada al mes, Mai o quasi mai 

v.13_a Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball? 

Variable generada a partir de la pregunta 10 

Valors: Cada dia, De 3 a 4 vegades per setmana, 1 o 2 vegades per setmana, 1 vegada al mes, Mai 

o quasi mai 

v.13_b Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball? 

Variable generada a partir de la pregunta 10 

Valors: Cada dia, De 1 a 4 vegades per setmana, 1 vegada al mes, Mai o quasi mai 

v.15.1_a Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques genèriques sobre la seva àrea de 

coneixement? 

v.15.2_a Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques d'articles científics nacionals? 

v.15.3_a Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques d'articles científics internacionals? 

v.15.4_a Amb quina freqüència utilitza Internet per a Contactar amb altres professionals nacionals? 

v.15.5_a Amb quina freqüència utilitza Internet per a Contactar amb altres professionals internacionals? 

v.15.6_a Amb quina freqüència utilitza Internet per a la Divulgació dels seus propis treballs? 

v.15.7_a Amb quina freqüència utilitza Internet per a Contactar amb usuaris (suport i informació)? 

v.15.8_a Amb quina freqüència utilitza Internet per a Consultes sobre dispensació i facturació? 

v.40.9_a Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques d'institucions oficials nacionals? 

v.40.10_a Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques d'institucions oficials internacionals? 

v.48.11_a Amb quina freqüència utilitza Internet per a contactar amb el Col·legi de farmacèutics? 

Variables generades a partir de la pregunta 11 

            Valors: Molt freqüentment / freqüentment; Rarament / mai 

v.15.1_d Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques genèriques sobre la seva àrea de 
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coneixement? 

v.15.2_d Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques d'articles científics nacionals? 

v.15.3_d Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques d'articles científics internacionals? 

v.15.4_d Amb quina freqüència utilitza Internet per a Contactar amb altres professionals nacionals? 

v.15.5_d Amb quina freqüència utilitza Internet per a Contactar amb altres professionals internacionals? 

v.15.6_d Amb quina freqüència utilitza Internet per a la Divulgació dels seus propis treballs? 

v.15.7_d Amb quina freqüència utilitza Internet per a Contactar amb usuaris (suport i informació)? 

v.15.8_d Amb quina freqüència utilitza Internet per a Consultes sobre dispensació i facturació? 

v.40.9_d Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques d'institucions oficials nacionals? 

v.40.10_d Amb quina freqüència utilitza Internet per a realitzar Cerques d'institucions oficials internacionals? 

v.48.11_d Amb quina freqüència utilitza Internet per a contactar amb el Col·legi de farmacèutics? 

Variables generades a partir de la pregunta 11 

Valors: Mai, Altres 

v.15_in_re Índex freqüència ús Internet agrupat 

 Índex construït a partir de les variables v.15.1_d a v.15.8_d i v.40.9_d i v.40.10_d 

 Valors: Molt poc actiu; Poc actiu; Bastant actiu; Molt actiu 

v.15_contacte Índex freqüència ús Internet per contacte 

 Índex construït a partir de les variables v.15.4_d a v.15.5_d, v.15.7_d i v.48.11_d 

 Valors numèrics del 0 al 4 

v.15_cerca Índex freqüència ús Internet per cerca 

 Índex construït a partir de les variables v.15.1_d a v.15.3_d i v.40.9_d i v.40.10_d 

 Valors numèrics del 0 al 6 

v.18_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari?  

            Variable generada a partir de la pregunta 12 

Valors: Sí; No 

v.19_a Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els usuaris als quals dóna servei?  

            Variable generada a partir de la pregunta 13 

Valors: Sí; No 

v.21_a Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és: 

            Variable generada a partir de la pregunta 15 

Valors: Molt rellevant; Rellevant; Poc rellevant; Gens rellevant 

v.21_b Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és: 

            Variable generada a partir de la pregunta 15 

Valors: Molt rellevant / rellevant; Poc rellevant / gens rellevant 

v.21_d Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és: 

            Variable generada a partir de la pregunta 15 

            Valors: No; Sí 

v.22_a Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a 

Internet milloraria la seva qualitat de vida? 

Variable generada a partir de la pregunta 16 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 109 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

             Valors: Milloraria molt, Milloraria, Milloraria poc, No Milloraria gens, Empitjoraria 

v.22_b Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a 

Internet milloraria la seva qualitat de vida? 

Variable generada a partir de la pregunta 16 

             Valors: Milloraria molt, No la milloraria gens, Empitjoraria 

v.22_d Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és: 

Variable generada a partir de la pregunta 16 

            Valors: No; Sí 

v.44_a Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a 

Internet milloraria la seva autonomia? 

 Variable generada a partir de la pregunta 17 

             Valors: Milloraria molt, Milloraria, Milloraria poc, No Milloraria gens, Empitjoraria 

v.44_b Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a 

Internet milloraria la seva autonomia? 

 Variable generada a partir de la pregunta 17 

             Valors: Milloraria molt, No la milloraria gens, Empitjoraria 

v.44_d Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a 

Internet milloraria la seva autonomia? 

 Variable generada a partir de la pregunta 23 

Valors: No milloraria; Sí milloraria 

v.23_a  En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? 

 Variable generada a partir de la pregunta 18 

 Valors: Sí amb molta freqüència, Sí freqüentment, Sí a vegades, No mai 

v.23_b En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet? 

 Variable generada a partir de la pregunta 18 

 Valors: Sí; No mai 

v.24_a Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? 

Variable generada a partir de la pregunta 19 

Valors: Tots; Molts; Alguns; Pocs; Cap 

v.24_b Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? 

Variable generada a partir de la pregunta 19 

Valors: Tots / molts; Alguns / pocs; Cap 

v.24_d Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet? 

Variable generada a partir de la pregunta 19 

Valors: No; Sí 

v.25.1_a Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació 

professional sanitari - pacient? 

v.25.2_a Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al 

qüestionament dels coneixements del professional sanitari? 

v.25.3_a Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora el coneixement del 
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pacient i facilita el compliment del tractament? 

v.45.4_a Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació 

professional farmacèutic - pacient? 

v.45.5_a Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al 

qüestionament dels coneixements del professional farmacèutic? 

            Variables generades a partir de la pregunta 20 

Valors: Molt; Alguna cosa; Poc; Gens 

v.25.1_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació 

professional sanitari - pacient? 

v.25.2_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al 

qüestionament dels coneixements del professional sanitari? 

v.25.3_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora el coneixement del 

pacient i facilita el compliment del tractament? 

v.45.4_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació 

professional farmacèutic - pacient? 

v.45.5_b Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació 

professional farmacèutic - pacient? 

            Variables generades a partir de la pregunta 20 

Valors: Molt / alguna cosa; Poc / Gens 

v.25.1_d Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació 

professional sanitari - pacient? 

v.25.2_d Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot portar al 

qüestionament dels coneixements del professional sanitari? 

v.25.3_d Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora el coneixement del 

pacient i facilita el compliment del tractament? 

v.45.4_d Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació 

professional farmacèutic - pacient? 

v.45.5_d Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Millora la relació 

professional farmacèutic - pacient? 

            Variables generades a partir de la pregunta 20 

Valors: No; Sí 

v.30_a Habitualment, ofereix un número de telèfon mòbil als usuaris? 

 Variable generada a partir de la pregunta 21 

 Valors: Sí; No 

v.31_a En cas de resposta afirmativa, com sol actuar? 

 Variable generada a partir de la pregunta 22 

Nota: Queden exclosos els que no ofereixen el seu número 

 Valors: Atenent, per norma, les trucades; Escoltant els missatges i responent en funció de la 

descripció que li han fet; Responent als SMS que l envien 

v.34.1_a Disposa a Internet de: Un lloc web personal 
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v.34.2_a Disposa a Internet de: Un lloc web col·lectiu 

v.34.3_a Disposa a Internet de: Un blog 

v.34.4_a Disposa a Internet de: Altre 

Variables generades a partir de la pregunta 25 

Valors: Sí; No 

v.34_inbe Índex de llocs web que disposa agrupat 

 Índex construït a partir de les variables v.34.1_a a v.34.3_a 

 Valors: Cap; Un; Dos; Tres; Quatre 

v.39.1 Poca disponibilitat en el seu treball d'ordinadors connectats  

v.39.2 Lentitud de la connexió a Internet 

v.39.3 Falta de temps disponible en el lloc de treball 

v.39.4 Falta de seguretat i confidencialitat de les dades 

v.39.5 Falta de formació específica 

v.39.6 No trobo cap dificultat 

Variables generades a partir de la pregunta multiresposta 24, tractada com 6 variables dicotòmiques 

Valors: Sí; No 

v.39_inbe índex dificultats agrupat 

 Índex construït a partir de les variables 39.1 a 39.6 

Valors: Cap dificultat; Una dificultat; Dues dificultats; Tres dificultats 

millora_rec Índex Internet millora autonomia i qualitat de vida 

 Índex construït a partir de les variables v.22_d i v.43_d 

 Valors: No; Sí 

millorabis_rec Índex Internet millora autonomia, qualitat de vida i coneixements pacient 

 Índex construït a partir de les variables v.22_d, v.43_d i v.25.1_d 

 Valors: No; Sí 

millorarel_rec índex Internet millora relació 

 Índex construït a partir de les variables v.25.1_ d y v.45.4_d 

 Valors: No; Sí 

quest_rec índex Internet pot portar al qüestionament 

 Índex construït a partir de les variables v.25.2_d y v.45.5_d 

 Valors: No; Sí 
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Annex capítol 3. Metodològic.1.6.b.  
 
Tema: Sol·licitud personal del Prof. Manuel Castells en col·laboració amb el COFB. 
 
Estimat (nom i cognom del col·legiat), 
 
Com haurà pogut comprovar a les notícies de la intranet del Col·legi, durant l'últim mes hem llançat 
l’enquesta: "Internet i salut: participació dels professionals farmacèutics". 
 
Donada la importància que tenen els professionals de farmàcia dins del sistema sanitari, li agrairíem la seva 
col·laboració dedicant 10 minuts a omplir la següent enquesta: 
 
 -  Faci clic aquí si vol contestar en castellà. 

-  Faci clic aquí si vol contestar en català. 
 
Li recordem que les respostes són estrictament confidencials i que les dades no tenen identificació personal. 
El tindrem al corrent dels resultats d'aquest esforç conjunt entre el Departament de Salut, la UOC i el 
Col·legi de Farmacèutics. 
 
Moltes gràcies per la seva col·laboració. 
Cordialment, 
Prof. Manuel Castells 
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2. Annexos estadístics. 
1.7. Annex estadístic 1. Les webs de salut a Catalunya. 

 
Annex capítol 3. Estadístic.2.1.1.  

Tabla de contingencia InfCon_Continguts_salut  Existència de continguts directament relacionats amb Salut * Stakeholder_agrupats

123 75 307 39 40 584

21,1% 12,8% 52,6% 6,7% 6,8% 100,0%

51,0% 47,5% 62,3% 75,0% 39,6% 55,9%

11,8% 7,2% 29,4% 3,7% 3,8% 55,9%
118 83 186 13 61 461

25,6% 18,0% 40,3% 2,8% 13,2% 100,0%

49,0% 52,5% 37,7% 25,0% 60,4% 44,1%

11,3% 7,9% 17,8% 1,2% 5,8% 44,1%
241 158 493 52 101 1045

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

Recuento
% de InfCon_Continguts_
salut  Existència de
continguts directament
relacionats amb Salut
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de InfCon_Continguts_
salut  Existència de
continguts directament
relacionats amb Salut
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de InfCon_Continguts_
salut  Existència de
continguts directament
relacionats amb Salut
% de Stakeholder_
agrupats
% del total

SI

NO

InfCon_Continguts_
salut  Existència de
continguts directament
relacionats amb Salut

Total

Usuaris

Proveïdors
sistema
sanitari Professionals

Govern i 
AA.PP Altres

Stakeholder_agrupats

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

33,560a 4 ,000
34,004 4 ,000

,531 1 ,466

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 22,94.

a. 
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Tabla de contingencia Publicitat_dico * Stakeholder_agrupats

55 12 63 2 11 143
38,5% 8,4% 44,1% 1,4% 7,7% 100,0%

22,8% 7,6% 12,8% 3,8% 10,9% 13,7%

5,3% 1,1% 6,0% ,2% 1,1% 13,7%
186 146 430 50 90 902

20,6% 16,2% 47,7% 5,5% 10,0% 100,0%

77,2% 92,4% 87,2% 96,2% 89,1% 86,3%

17,8% 14,0% 41,1% 4,8% 8,6% 86,3%
241 158 493 52 101 1045

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

Recuento
% de Publicitat_dico
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Publicitat_dico
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Publicitat_dico
% de Stakeholder_
agrupats
% del total

SI

NO

Publicitat_dico

Total

Usuaris

Proveïdors
sistema
sanitari Professionals

Govern i 
AA.PP Altres

Stakeholder_agrupats

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

27,265a 4 ,000
27,188 4 ,000

12,027 1 ,001

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 7,12.

a. 
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Tabla de contingencia Com_Telf_contacte  Existència d'un número de telèfon * Stakeholder_agrupats

164 131 355 39 64 753

21,8% 17,4% 47,1% 5,2% 8,5% 100,0%

68,0% 82,9% 72,0% 75,0% 63,4% 72,1%

15,7% 12,5% 34,0% 3,7% 6,1% 72,1%
77 27 138 13 37 292

26,4% 9,2% 47,3% 4,5% 12,7% 100,0%

32,0% 17,1% 28,0% 25,0% 36,6% 27,9%

7,4% 2,6% 13,2% 1,2% 3,5% 27,9%
241 158 493 52 101 1045

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

Recuento
% de Com_Telf_
contacte  Existència
d'un número de telèfon
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Com_Telf_
contacte  Existència
d'un número de telèfon
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Com_Telf_
contacte  Existència
d'un número de telèfon
% de Stakeholder_
agrupats
% del total

SI

NO

Com_Telf_contacte
Existència d'un
número de telèfon

Total

Usuaris

Proveïdors
sistema
sanitari Professionals

Govern i 
AA.PP Altres

Stakeholder_agrupats

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

15,180a 4 ,004
15,896 4 ,003

,664 1 ,415

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 14,53.

a. 
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Tabla de contingencia Com_direccio_postal  Existència d'una direcció postal * Stakeholder_agrupats

159 130 348 37 64 738

21,5% 17,6% 47,2% 5,0% 8,7% 100,0%

66,0% 82,3% 70,6% 71,2% 63,4% 70,6%

15,2% 12,4% 33,3% 3,5% 6,1% 70,6%
82 28 145 15 37 307

26,7% 9,1% 47,2% 4,9% 12,1% 100,0%

34,0% 17,7% 29,4% 28,8% 36,6% 29,4%

7,8% 2,7% 13,9% 1,4% 3,5% 29,4%
241 158 493 52 101 1045

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

Recuento
% de Com_direccio_
postal  Existència
d'una direcció postal
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Com_direccio_
postal  Existència
d'una direcció postal
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Com_direccio_
postal  Existència
d'una direcció postal
% de Stakeholder_
agrupats
% del total

SI

NO

Com_direccio_
postal  Existència
d'una direcció postal

Total

Usuaris

Proveïdors
sistema
sanitari Professionals

Govern i 
AA.PP Altres

Stakeholder_agrupats

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

15,426a 4 ,004
16,316 4 ,003

,363 1 ,547

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 15,28.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.1.2.  
 

Tabla de contingencia Com_email_contacte  Existència d'una direcció de correu electrònic * Stakeholder_agrupats

190 140 379 40 76 825

23,0% 17,0% 45,9% 4,8% 9,2% 100,0%

78,8% 88,6% 76,9% 76,9% 75,2% 78,9%

18,2% 13,4% 36,3% 3,8% 7,3% 78,9%
51 18 114 12 25 220

23,2% 8,2% 51,8% 5,5% 11,4% 100,0%

21,2% 11,4% 23,1% 23,1% 24,8% 21,1%

4,9% 1,7% 10,9% 1,1% 2,4% 21,1%
241 158 493 52 101 1045

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

Recuento
% de Com_email_
contacte  Existència
d'una direcció de
correu electrònic
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Com_email_
contacte  Existència
d'una direcció de
correu electrònic
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Com_email_
contacte  Existència
d'una direcció de
correu electrònic
% de Stakeholder_
agrupats
% del total

SI

NO

Com_email_contacte 
Existència d'una direcció
de correu electrònic

Total

Usuaris

Proveïdors
sistema
sanitari Professionals

Govern i 
AA.PP Altres

Stakeholder_agrupats

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

11,105a 4 ,025
12,385 4 ,015

2,266 1 ,132

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 10,95.

a. 
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Tabla de contingencia Com_forums  Existència de fòrums electrònics * Stakeholder_agrupats

33 3 50 4 6 96

34,4% 3,1% 52,1% 4,2% 6,3% 100,0%

13,7% 1,9% 10,1% 7,7% 5,9% 9,2%

3,2% ,3% 4,8% ,4% ,6% 9,2%
208 155 443 48 95 949

21,9% 16,3% 46,7% 5,1% 10,0% 100,0%

86,3% 98,1% 89,9% 92,3% 94,1% 90,8%

19,9% 14,8% 42,4% 4,6% 9,1% 90,8%
241 158 493 52 101 1045

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

Recuento
% de Com_forums 
Existència de fòrums
electrònics
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Com_forums 
Existència de fòrums
electrònics
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Com_forums 
Existència de fòrums
electrònics
% de Stakeholder_
agrupats
% del total

SI

NO

Com_forums  Existència
de fòrums electrònics

Total

Usuaris

Proveïdors
sistema
sanitari Professionals

Govern i 
AA.PP Altres

Stakeholder_agrupats

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

17,879a 4 ,001
21,752 4 ,000

2,567 1 ,109

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,78.

a. 
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Tabla de contingencia Com_llistes_distribució  Existència d'una llista de distribució * Stakeholder_agrupats

21 1 49 13 8 92

22,8% 1,1% 53,3% 14,1% 8,7% 100,0%

8,7% ,6% 9,9% 25,0% 7,9% 8,8%

2,0% ,1% 4,7% 1,2% ,8% 8,8%
220 157 444 39 93 953

23,1% 16,5% 46,6% 4,1% 9,8% 100,0%

91,3% 99,4% 90,1% 75,0% 92,1% 91,2%

21,1% 15,0% 42,5% 3,7% 8,9% 91,2%
241 158 493 52 101 1045

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

Recuento
% de Com_llistes_
distribució  Existència
d'una llista de distribució
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Com_llistes_
distribució  Existència
d'una llista de distribució
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Com_llistes_
distribució  Existència
d'una llista de distribució
% de Stakeholder_
agrupats
% del total

SI

NO

Com_llistes_distribució
Existència d'una llista
de distribució

Total

Usuaris

Proveïdors
sistema
sanitari Professionals

Govern i 
AA.PP Altres

Stakeholder_agrupats

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

31,020a 4 ,000
34,430 4 ,000

3,462 1 ,063

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,58.

a. 
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Tabla de contingencia Com_chat  Existència de Xat * Stakeholder_agrupats

13 0 5 1 5 24

54,2% ,0% 20,8% 4,2% 20,8% 100,0%

5,4% ,0% 1,0% 1,9% 5,0% 2,3%

1,2% ,0% ,5% ,1% ,5% 2,3%
228 158 488 51 96 1021

22,3% 15,5% 47,8% 5,0% 9,4% 100,0%

94,6% 100,0% 99,0% 98,1% 95,0% 97,7%

21,8% 15,1% 46,7% 4,9% 9,2% 97,7%
241 158 493 52 101 1045

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

Recuento
% de Com_chat 
Existència de Xat
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Com_chat 
Existència de Xat
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Com_chat 
Existència de Xat
% de Stakeholder_
agrupats
% del total

SI

NO

Com_chat  Existència
de Xat

Total

Usuaris

Proveïdors
sistema
sanitari Professionals

Govern i 
AA.PP Altres

Stakeholder_agrupats

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

20,835a 4 ,000
21,833 4 ,000

1,167 1 ,280

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (30,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,19.

a. 
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Tabla de contingencia Com_enquestes  Existència d'enquestes online * Stakeholder_agrupats

10 2 39 13 3 67

14,9% 3,0% 58,2% 19,4% 4,5% 100,0%

4,1% 1,3% 7,9% 25,0% 3,0% 6,4%

1,0% ,2% 3,7% 1,2% ,3% 6,4%
231 156 454 39 98 978

23,6% 16,0% 46,4% 4,0% 10,0% 100,0%

95,9% 98,7% 92,1% 75,0% 97,0% 93,6%

22,1% 14,9% 43,4% 3,7% 9,4% 93,6%
241 158 493 52 101 1045

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

Recuento
% de Com_enquestes 
Existència d'enquestes
online
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Com_enquestes 
Existència d'enquestes
online
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Com_enquestes 
Existència d'enquestes
online
% de Stakeholder_
agrupats
% del total

SI

NO

Com_enquestes 
Existència
d'enquestes online

Total

Usuaris

Proveïdors
sistema
sanitari Professionals

Govern i 
AA.PP Altres

Stakeholder_agrupats

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

42,811a 4 ,000
34,838 4 ,000

5,486 1 ,019

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,33.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.1.3. 
 

Tabla de contingencia Comunicació_agrupada * Stakeholder_agrupats

192 152 431 32 86 893

21,5% 17,0% 48,3% 3,6% 9,6% 100,0%

79,7% 96,2% 87,4% 61,5% 85,1% 85,5%

18,4% 14,5% 41,2% 3,1% 8,2% 85,5%
43 6 29 20 15 113

38,1% 5,3% 25,7% 17,7% 13,3% 100,0%

17,8% 3,8% 5,9% 38,5% 14,9% 10,8%

4,1% ,6% 2,8% 1,9% 1,4% 10,8%
6 0 33 0 0 39

15,4% ,0% 84,6% ,0% ,0% 100,0%

2,5% ,0% 6,7% ,0% ,0% 3,7%

,6% ,0% 3,2% ,0% ,0% 3,7%
241 158 493 52 101 1045

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

Recuento
% de Comunicació_
agrupada
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Comunicació_
agrupada
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Comunicació_
agrupada
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Comunicació_
agrupada
% de Stakeholder_
agrupats
% del total

0 o 1 aplicació
comunicació

2 o 3 aplicacions
comunicació

4 o 5 aplicacions
comunicació

Comunicació_agrupada

Total

Usuaris

Proveïdors
sistema
sanitari Professionals

Govern i 
AA.PP Altres

Stakeholder_agrupats

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

98,548a 8 ,000
96,274 8 ,000

,064 1 ,800

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (13,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,94.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.1.4. 
 

Tabla de contingencia Qualitat_continguts_mitjana * Agent_Professionals

92 140 232

39,7% 60,3% 100,0%

33,2% 45,6% 39,7%

15,8% 24,0% 39,7%
52 93 145

35,9% 64,1% 100,0%

18,8% 30,3% 24,8%

8,9% 15,9% 24,8%
40 8 48

83,3% 16,7% 100,0%

14,4% 2,6% 8,2%

6,8% 1,4% 8,2%
93 66 159

58,5% 41,5% 100,0%

33,6% 21,5% 27,2%

15,9% 11,3% 27,2%
277 307 584

47,4% 52,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

47,4% 52,6% 100,0%

Recuento
% de Qualitat_
continguts_mitjana
% de Agent_
Professionals
% del total
Recuento
% de Qualitat_
continguts_mitjana
% de Agent_
Professionals
% del total
Recuento
% de Qualitat_
continguts_mitjana
% de Agent_
Professionals
% del total
Recuento
% de Qualitat_
continguts_mitjana
% de Agent_
Professionals
% del total
Recuento
% de Qualitat_
continguts_mitjana
% de Agent_
Professionals
% del total

Cumpleix 3 criteris

Cumpleix 2 criteris

Cumpleix 1 criteri

No cumpleix cap criteri

Qualitat_continguts_
mitjana

Total

Resta
d'agents Professionals

Agent_Professionals

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

46,023a 3 ,000
48,110 3 ,000

22,442 1 ,000

584

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 22,77.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.1.5. 
 

Tabla de contingencia Qualitat_cont_1_val * InfCom_priva_confi_legal

69 163 232
29,7% 70,3% 100,0%

60,5% 34,7% 39,7%

11,8% 27,9% 39,7%
13 132 145

9,0% 91,0% 100,0%

11,4% 28,1% 24,8%

2,2% 22,6% 24,8%
11 37 48

22,9% 77,1% 100,0%

9,6% 7,9% 8,2%

1,9% 6,3% 8,2%
21 138 159

13,2% 86,8% 100,0%

18,4% 29,4% 27,2%

3,6% 23,6% 27,2%
114 470 584

19,5% 80,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

19,5% 80,5% 100,0%

Recuento
% de Qualitat_cont_1_val
% de InfCom_priva_
confi_legal
% del total
Recuento
% de Qualitat_cont_1_val
% de InfCom_priva_
confi_legal
% del total
Recuento
% de Qualitat_cont_1_val
% de InfCom_priva_
confi_legal
% del total
Recuento
% de Qualitat_cont_1_val
% de InfCom_priva_
confi_legal
% del total
Recuento
% de Qualitat_cont_1_val
% de InfCom_priva_
confi_legal
% del total

Cumpleix 3 criteris

Cumpleix 2 criteris

Cumpleix 1 criteri

No cumpleix cap criteri

Qualitat_cont_1_val

Total

SI NO

InfCom_priva_confi_
legal

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

30,096a 3 ,000
30,908 3 ,000

12,757 1 ,000

584

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 9,37.

a. 

 
 
 
 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 125 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Annex capítol 3. Estadístic.2.1.6. 
 
 

Tabla de contingencia InfCom_priva_confi_legal * Stakeholder_agrupats

35 48 94 30 10 217

16,1% 22,1% 43,3% 13,8% 4,6% 100,0%

14,5% 30,4% 19,1% 57,7% 9,9% 20,8%

3,3% 4,6% 9,0% 2,9% 1,0% 20,8%
206 110 399 22 91 828

24,9% 13,3% 48,2% 2,7% 11,0% 100,0%

85,5% 69,6% 80,9% 42,3% 90,1% 79,2%

19,7% 10,5% 38,2% 2,1% 8,7% 79,2%
241 158 493 52 101 1045

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

Recuento
% de InfCom_priva_
confi_legal
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de InfCom_priva_
confi_legal
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de InfCom_priva_
confi_legal
% de Stakeholder_
agrupats
% del total

SI

NO

InfCom_priva_confi_legal

Total

Usuaris

Proveidors
sistema
sanitari Professionals

Govern i 
AA.PP Altres

Stakeholder_agrupats

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

65,790a 4 ,000
57,441 4 ,000

,625 1 ,429

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 10,80.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.1.7. 
 

Tabla de contingencia Qualitat_usabilitat_agrupa * Qualitat_cont_1_val

74 12 15 25 126

58,7% 9,5% 11,9% 19,8% 100,0%

31,9% 8,3% 31,3% 15,7% 21,6%
12,7% 2,1% 2,6% 4,3% 21,6%

158 133 33 134 458

34,5% 29,0% 7,2% 29,3% 100,0%

68,1% 91,7% 68,8% 84,3% 78,4%
27,1% 22,8% 5,7% 22,9% 78,4%

232 145 48 159 584

39,7% 24,8% 8,2% 27,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
39,7% 24,8% 8,2% 27,2% 100,0%

Recuento
% de Qualitat_usabilitat_
agrupa
% de Qualitat_cont_1_val
% del total
Recuento
% de Qualitat_usabilitat_
agrupa
% de Qualitat_cont_1_val
% del total
Recuento
% de Qualitat_usabilitat_
agrupa
% de Qualitat_cont_1_val
% del total

Cumpleix algun criteri

No cumpleix cap criteri

Qualitat_
usabilitat_agrupa

Total

Cumpleix
3 criteris

Cumpleix
2 criteris

Cumpleix
1 criteri

No cumpleix
cap criteri

Qualitat_cont_1_val

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

35,637a 3 ,000
37,832 3 ,000

9,579 1 ,002

584

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 10,36.

a. 
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Tabla de contingencia Qualitat_usabilitat_agrupa * InfCom_priva_confi_legal

133 109 242

55,0% 45,0% 100,0%

61,3% 13,2% 23,2%

12,7% 10,4% 23,2%
84 719 803

10,5% 89,5% 100,0%

38,7% 86,8% 76,8%

8,0% 68,8% 76,8%
217 828 1045

20,8% 79,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

20,8% 79,2% 100,0%

Recuento
% de Qualitat_
usabilitat_agrupa
% de InfCom_
priva_confi_legal
% del total
Recuento
% de Qualitat_
usabilitat_agrupa
% de InfCom_
priva_confi_legal
% del total
Recuento
% de Qualitat_
usabilitat_agrupa
% de InfCom_
priva_confi_legal
% del total

Cumpleix algun criteri

No cumpleix cap criteri

Qualitat_
usabilitat_agrupa

Total

SI NO

InfCom_priva_confi_
legal

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

223,788b 1 ,000

221,091 1 ,000

196,388 1 ,000

,000 ,000

223,574 1 ,000

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 50,25.

b. 
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Tabla de contingencia Qualitat_usabilitat_agrupa * InfCon_Acreditació  Existència d'algun tipus

d'acreditació del recurs web

89 153 242

36,8% 63,2% 100,0%

74,2% 16,5% 23,2%

8,5% 14,6% 23,2%
31 772 803

3,9% 96,1% 100,0%

25,8% 83,5% 76,8%

3,0% 73,9% 76,8%
120 925 1045

11,5% 88,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

11,5% 88,5% 100,0%

Recuento
% de Qualitat_usabilitat_
agrupa
% de InfCon_Acreditació 
Existència d'algun tipus
d'acreditació del recurs
web
% del total
Recuento
% de Qualitat_usabilitat_
agrupa
% de InfCon_Acreditació 
Existència d'algun tipus
d'acreditació del recurs
web
% del total
Recuento
% de Qualitat_usabilitat_
agrupa
% de InfCon_Acreditació 
Existència d'algun tipus
d'acreditació del recurs
web
% del total

Cumpleix algun criteri

No cumpleix cap criteri

Qualitat_
usabilitat_agrupa

Total

SI NO

InfCon_Acreditació 
Existència d'algun

tipus d'acreditació del
recurs web

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

198,220b 1 ,000

194,995 1 ,000

164,174 1 ,000

,000 ,000

198,030 1 ,000

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 27,79.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.1.8. 
 

Tabla de contingencia Qualitat_usabilitat_agrupa * Stakeholder_agrupats

47 60 73 32 30 242

19,4% 24,8% 30,2% 13,2% 12,4% 100,0%

19,5% 38,0% 14,8% 61,5% 29,7% 23,2%

4,5% 5,7% 7,0% 3,1% 2,9% 23,2%
194 98 420 20 71 803

24,2% 12,2% 52,3% 2,5% 8,8% 100,0%

80,5% 62,0% 85,2% 38,5% 70,3% 76,8%

18,6% 9,4% 40,2% 1,9% 6,8% 76,8%
241 158 493 52 101 1045

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

Recuento
% de Qualitat_
usabilitat_agrupa
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Qualitat_
usabilitat_agrupa
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de Qualitat_
usabilitat_agrupa
% de Stakeholder_
agrupats
% del total

Cumpleix algun criteri

No cumpleix cap criteri

Qualitat_
usabilitat_agrupa

Total

Usuaris

Proveidors
sistema
sanitari Professionals

Govern i 
AA.PP Altres

Stakeholder_agrupats

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

86,098a 4 ,000
77,770 4 ,000

2,934 1 ,087

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 12,04.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.1.9. 
 

Tabla de contingencia InfCon_Acreditació  Existència d'algun tipus d'acreditació del recurs web * Stakeholder_agrupats

11 31 55 18 5 120

9,2% 25,8% 45,8% 15,0% 4,2% 100,0%

4,6% 19,6% 11,2% 34,6% 5,0% 11,5%

1,1% 3,0% 5,3% 1,7% ,5% 11,5%
230 127 438 34 96 925

24,9% 13,7% 47,4% 3,7% 10,4% 100,0%

95,4% 80,4% 88,8% 65,4% 95,0% 88,5%

22,0% 12,2% 41,9% 3,3% 9,2% 88,5%
241 158 493 52 101 1045

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

Recuento
% de InfCon_Acreditació 
Existència d'algun tipus
d'acreditació del recurs
web
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de InfCon_Acreditació 
Existència d'algun tipus
d'acreditació del recurs
web
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de InfCon_Acreditació 
Existència d'algun tipus
d'acreditació del recurs
web
% de Stakeholder_
agrupats
% del total

SI

NO

InfCon_Acreditació 
Existència d'algun
tipus d'acreditació
del recurs web

Total

Usuaris

Proveidors
sistema
sanitari Professionals

Govern i 
AA.PP Altres

Stakeholder_agrupats

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

53,309a 4 ,000
47,476 4 ,000

2,557 1 ,110

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,97.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.1.10. 
 

Tabla de contingencia InfCon_Finalitat_Objectius  Existència dels objectius i/o finalitat * Stakeholder_agrupats

143 65 104 20 43 375

38,1% 17,3% 27,7% 5,3% 11,5% 100,0%

59,3% 41,1% 21,1% 38,5% 42,6% 35,9%

13,7% 6,2% 10,0% 1,9% 4,1% 35,9%
98 93 389 32 58 670

14,6% 13,9% 58,1% 4,8% 8,7% 100,0%

40,7% 58,9% 78,9% 61,5% 57,4% 64,1%

9,4% 8,9% 37,2% 3,1% 5,6% 64,1%
241 158 493 52 101 1045

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,1% 15,1% 47,2% 5,0% 9,7% 100,0%

Recuento
% de InfCon_Finalitat_
Objectius  Existència
dels objectius i/o finalitat
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de InfCon_Finalitat_
Objectius  Existència
dels objectius i/o finalitat
% de Stakeholder_
agrupats
% del total
Recuento
% de InfCon_Finalitat_
Objectius  Existència
dels objectius i/o finalitat
% de Stakeholder_
agrupats
% del total

SI

NO

InfCon_Finalitat_
Objectius  Existència
dels objectius i/o finalitat

Total

Usuaris

Proveidors
sistema
sanitari Professionals

Govern i 
AA.PP Altres

Stakeholder_agrupats

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

108,486a 4 ,000
109,489 4 ,000

34,300 1 ,000

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 18,66.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.1.11. 
 

Tabla de contingencia InfCon_Continguts_salut  Existència de continguts directament relacionats amb Salut * Serveis

33 31 132 388 584

5,7% 5,3% 22,6% 66,4% 100,0%

82,5% 52,5% 58,4% 53,9% 55,9%
3,2% 3,0% 12,6% 37,1% 55,9%

7 28 94 332 461

1,5% 6,1% 20,4% 72,0% 100,0%

17,5% 47,5% 41,6% 46,1% 44,1%
,7% 2,7% 9,0% 31,8% 44,1%

40 59 226 720 1045

3,8% 5,6% 21,6% 68,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3,8% 5,6% 21,6% 68,9% 100,0%

Recuento
% de InfCon_Continguts_
salut  Existència de
continguts directament
relacionats amb Salut
% de Serveis
% del total
Recuento
% de InfCon_Continguts_
salut  Existència de
continguts directament
relacionats amb Salut
% de Serveis
% del total
Recuento
% de InfCon_Continguts_
salut  Existència de
continguts directament
relacionats amb Salut
% de Serveis
% del total

SI

NO

InfCon_Continguts_
salut  Existència de
continguts directament
relacionats amb Salut

Total

3 aplicacions
serveis

2 aplicacions
serveis

1 aplicacions
serveis

0 aplicacions
serveis

Serveis

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

13,507a 3 ,004
14,775 3 ,002

7,468 1 ,006

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 17,65.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.1.12. 
 

Tabla de contingencia InfCon_Continguts_salut  Existència de continguts directament relacionats amb Salut *
Comunicació_agrupada

476 72 36 584

81,5% 12,3% 6,2% 100,0%

53,3% 63,7% 92,3% 55,9%

45,6% 6,9% 3,4% 55,9%
417 41 3 461

90,5% 8,9% ,7% 100,0%

46,7% 36,3% 7,7% 44,1%

39,9% 3,9% ,3% 44,1%
893 113 39 1045

85,5% 10,8% 3,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

85,5% 10,8% 3,7% 100,0%

Recuento
% de InfCon_Continguts_
salut  Existència de
continguts directament
relacionats amb Salut
% de Comunicació_
agrupada
% del total
Recuento
% de InfCon_Continguts_
salut  Existència de
continguts directament
relacionats amb Salut
% de Comunicació_
agrupada
% del total
Recuento
% de InfCon_Continguts_
salut  Existència de
continguts directament
relacionats amb Salut
% de Comunicació_
agrupada
% del total

SI

NO

InfCon_Continguts_
salut  Existència de
continguts directament
relacionats amb Salut

Total

0 o 1 aplicació
comunicació

2 o 3
aplicacions

comunicació

4 o 5
aplicacions

comunicacio

Comunicació_agrupada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

26,211a 2 ,000
30,917 2 ,000

24,032 1 ,000

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 17,20.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.1.13. 
 

Tabla de contingencia InfCon_Finalitat_Objectius  Existència dels objectius i/o finalitat * Qualitat_cont_1_val

78 40 25 80 223

35,0% 17,9% 11,2% 35,9% 100,0%

33,6% 27,6% 52,1% 50,3% 38,2%
13,4% 6,8% 4,3% 13,7% 38,2%

154 105 23 79 361

42,7% 29,1% 6,4% 21,9% 100,0%

66,4% 72,4% 47,9% 49,7% 61,8%
26,4% 18,0% 3,9% 13,5% 61,8%

232 145 48 159 584

39,7% 24,8% 8,2% 27,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
39,7% 24,8% 8,2% 27,2% 100,0%

Recuento
% de InfCon_Finalitat_
Objectius  Existència
dels objectius i/o finalitat
% de Qualitat_cont_1_val
% del total
Recuento
% de InfCon_Finalitat_
Objectius  Existència
dels objectius i/o finalitat
% de Qualitat_cont_1_val
% del total
Recuento
% de InfCon_Finalitat_
Objectius  Existència
dels objectius i/o finalitat
% de Qualitat_cont_1_val
% del total

SI

NO

InfCon_Finalitat_
Objectius  Existència
dels objectius i/o finalitat

Total

Cumpleix
3 criteris

Cumpleix
2 criteris

Cumpleix
1 criteri

No cumpleix
cap criteri

Qualitat_cont_1_val

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

22,787a 3 ,000
22,734 3 ,000

14,893 1 ,000

584

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 18,33.

a. 
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Annex  3.9.1.14. 
 

Tabla de contingencia Mitjana_URL_domini  MItjana de URL del domini * Serveis

29 7 66 216 318

9,1% 2,2% 20,8% 67,9% 100,0%

72,5% 11,9% 29,2% 30,0% 30,4%
2,8% ,7% 6,3% 20,7% 30,4%

11 52 160 504 727

1,5% 7,2% 22,0% 69,3% 100,0%

27,5% 88,1% 70,8% 70,0% 69,6%
1,1% 5,0% 15,3% 48,2% 69,6%

40 59 226 720 1045

3,8% 5,6% 21,6% 68,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
3,8% 5,6% 21,6% 68,9% 100,0%

Recuento
% de Mitjana_URL_
domini  MItjana de
URL del domini
% de Serveis
% del total
Recuento
% de Mitjana_URL_
domini  MItjana de
URL del domini
% de Serveis
% del total
Recuento
% de Mitjana_URL_
domini  MItjana de
URL del domini
% de Serveis
% del total

Major que la mitjana

Menor que la mitjana

Mitjana_URL_
domini  MItjana de
URL del domini

Total

3 aplicacions
serveis

2 aplicacions
serveis

1 aplicacions
serveis

0 aplicacions
serveis

Serveis

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

43,270a 3 ,000
41,573 3 ,000

5,100 1 ,024

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 12,17.

a. 
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Tabla de contingencia Mitjana_URL_domini  MItjana de URL del domini * Comunicació_agrupada

265 22 31 318

83,3% 6,9% 9,7% 100,0%

29,7% 19,5% 79,5% 30,4%

25,4% 2,1% 3,0% 30,4%
628 91 8 727

86,4% 12,5% 1,1% 100,0%

70,3% 80,5% 20,5% 69,6%

60,1% 8,7% ,8% 69,6%
893 113 39 1045

85,5% 10,8% 3,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

85,5% 10,8% 3,7% 100,0%

Recuento
% de Mitjana_URL_
domini  MItjana de URL
del domini
% de Comunicació_
agrupada
% del total
Recuento
% de Mitjana_URL_
domini  MItjana de URL
del domini
% de Comunicació_
agrupada
% del total
Recuento
% de Mitjana_URL_
domini  MItjana de URL
del domini
% de Comunicació_
agrupada
% del total

Major que la mitjana

Menor que la mitjana

Mitjana_URL_
domini  MItjana de
URL del domini

Total

0 o 1 aplicació
comunicació

2 o 3
aplicacions

comunicació

4 o 5
aplicacions

comunicacio

Comunicació_agrupada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

50,987a 2 ,000
47,209 2 ,000

13,499 1 ,000

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 11,87.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.1.15. 
 

Tabla de contingencia Mitjana_URL_domini  MItjana de URL del domini * InfCon_Acreditació  Existència
d'algun tipus d'acreditació del recurs web

53 265 318

16,7% 83,3% 100,0%

44,2% 28,6% 30,4%

5,1% 25,4% 30,4%
67 660 727

9,2% 90,8% 100,0%

55,8% 71,4% 69,6%

6,4% 63,2% 69,6%
120 925 1045

11,5% 88,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

11,5% 88,5% 100,0%

Recuento
% de Mitjana_URL_
domini  MItjana de URL
del domini
% de InfCon_Acreditació 
Existència d'algun tipus
d'acreditació del recurs
web
% del total
Recuento
% de Mitjana_URL_
domini  MItjana de URL
del domini
% de InfCon_Acreditació 
Existència d'algun tipus
d'acreditació del recurs
web
% del total
Recuento
% de Mitjana_URL_
domini  MItjana de URL
del domini
% de InfCon_Acreditació 
Existència d'algun tipus
d'acreditació del recurs
web
% del total

Major que la mitjana

Menor que la mitjana

Mitjana_URL_
domini  MItjana de
URL del domini

Total

SI NO

InfCon_Acreditació 
Existència d'algun

tipus d'acreditació del
recurs web

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

12,082b 1 ,001

11,360 1 ,001

11,417 1 ,001

,001 ,001

12,071 1 ,001

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 36,52.

b. 
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Tabla de contingencia Mitjana_URL_domini  MItjana de URL del domini * InfCom_priva_confi_legal

71 247 318

22,3% 77,7% 100,0%

32,7% 29,8% 30,4%

6,8% 23,6% 30,4%
146 581 727

20,1% 79,9% 100,0%

67,3% 70,2% 69,6%

14,0% 55,6% 69,6%
217 828 1045

20,8% 79,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

20,8% 79,2% 100,0%

Recuento
% de Mitjana_URL_
domini  MItjana de
URL del domini
% de InfCom_priva_
confi_legal
% del total
Recuento
% de Mitjana_URL_
domini  MItjana de
URL del domini
% de InfCom_priva_
confi_legal
% del total
Recuento
% de Mitjana_URL_
domini  MItjana de
URL del domini
% de InfCom_priva_
confi_legal
% del total

Major que la mitjana

Menor que la mitjana

Mitjana_URL_
domini  MItjana de
URL del domini

Total

SI NO

InfCom_priva_confi_
legal

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,677b 1 ,410

,548 1 ,459

,671 1 ,413

,409 ,229

,677 1 ,411

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 66,03.

b. 
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1.8. Annex estadístic 2. Els usuaris d’Internet: usos relacionats amb la salut. 
Annex capítol 3. Estadístic.2.2.1. 

Tabla de contingencia v.59.1rec  Freqüència utilitza els Metges com font d'informació sobre qüestions de salut *
v.2  Sexe

135 235 370

36,5% 63,5% 100,0%

88,2% 86,1% 86,9%
31,7% 55,2% 86,9%

18 38 56

32,1% 67,9% 100,0%

11,8% 13,9% 13,1%
4,2% 8,9% 13,1%

153 273 426

35,9% 64,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
35,9% 64,1% 100,0%

Recuento
% de v.59.1rec 
Freqüència utilitza
els Metges com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.1rec 
Freqüència utilitza
els Metges com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.1rec 
Freqüència utilitza
els Metges com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.1rec  Freqüència
utilitza els Metges com
font d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,399b 1 ,528

,232 1 ,630

,404 1 ,525

,554 ,318

,398 1 ,528

426

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 20,11.

b. 
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Tabla de contingencia

42 121 163

25,8% 74,2% 100,0%

31,6% 49,4% 43,1%
11,1% 32,0% 43,1%

91 124 215

42,3% 57,7% 100,0%

68,4% 50,6% 56,9%
24,1% 32,8% 56,9%

133 245 378

35,2% 64,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
35,2% 64,8% 100,0%

Recuento
% de v.59.2rec 
Freqüència utilitza els
Infermers com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.2rec 
Freqüència utilitza els
Infermers com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.2rec 
Freqüència utilitza els
Infermers com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.2rec  Freqüència
utilitza els Infermers com
font d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

11,147b 1 ,001

10,433 1 ,001

11,346 1 ,001

,001 ,001

11,117 1 ,001

378

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 57,35.

b. 
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Tabla de contingencia

35 105 140

25,0% 75,0% 100,0%

25,9% 41,7% 36,2%
9,0% 27,1% 36,2%

100 147 247

40,5% 59,5% 100,0%

74,1% 58,3% 63,8%
25,8% 38,0% 63,8%

135 252 387

34,9% 65,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
34,9% 65,1% 100,0%

Recuento
% de v.59.3rec 
Freqüència utilitza els
Farmacéutics com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.3rec 
Freqüència utilitza els
Farmacéutics com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.3rec 
Freqüència utilitza els
Farmacéutics com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.3rec  Freqüència
utilitza els Farmacéutics
com font d'informació
sobre qüestions de salut

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

9,433b 1 ,002

8,764 1 ,003

9,694 1 ,002

,003 ,001

9,409 1 ,002

387

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 48,84.

b. 
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Tabla de contingencia

9 44 53

17,0% 83,0% 100,0%

6,7% 18,5% 14,2%
2,4% 11,8% 14,2%

126 194 320

39,4% 60,6% 100,0%

93,3% 81,5% 85,8%
33,8% 52,0% 85,8%

135 238 373

36,2% 63,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
36,2% 63,8% 100,0%

Recuento
% de v.59.4rec 
Freqüència utilitza
els Diaris com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.4rec 
Freqüència utilitza
els Diaris com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.4rec 
Freqüència utilitza
els Diaris com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.4rec  Freqüència
utilitza els Diaris com
font d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

9,874b 1 ,002

8,928 1 ,003

10,927 1 ,001

,002 ,001

9,847 1 ,002

373

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 19,18.

b. 
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Tabla de contingencia

27 66 93

29,0% 71,0% 100,0%

19,6% 26,9% 24,3%
7,0% 17,2% 24,3%

111 179 290

38,3% 61,7% 100,0%

80,4% 73,1% 75,7%
29,0% 46,7% 75,7%

138 245 383

36,0% 64,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
36,0% 64,0% 100,0%

Recuento
% de v.59.5rec 
Freqüència utilitza
Revistes com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.5rec 
Freqüència utilitza
Revistes com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.5rec 
Freqüència utilitza
Revistes com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.5rec  Freqüència
utilitza Revistes com
font d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

2,610b 1 ,106

2,225 1 ,136

2,671 1 ,102

,136 ,067

2,604 1 ,107

383

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 33,51.

b. 
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Tabla de contingencia

47 133 180

26,1% 73,9% 100,0%

33,8% 53,0% 46,2%
12,1% 34,1% 46,2%

92 118 210

43,8% 56,2% 100,0%

66,2% 47,0% 53,8%
23,6% 30,3% 53,8%

139 251 390

35,6% 64,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
35,6% 64,4% 100,0%

Recuento
% de v.59.6rec 
Freqüència utilitza Llibres
com font d'informació
sobre qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.6rec 
Freqüència utilitza Llibres
com font d'informació
sobre qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.6rec 
Freqüència utilitza Llibres
com font d'informació
sobre qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.6rec  Freqüència
utilitza Llibres com font
d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

13,235b 1 ,000

12,475 1 ,000

13,421 1 ,000

,000 ,000

13,201 1 ,000

390

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 64,15.

b. 
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Tabla de contingencia

99 213 312

31,7% 68,3% 100,0%

67,3% 78,9% 74,8%
23,7% 51,1% 74,8%

48 57 105

45,7% 54,3% 100,0%

32,7% 21,1% 25,2%
11,5% 13,7% 25,2%

147 270 417

35,3% 64,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
35,3% 64,7% 100,0%

Recuento
% de v.59.7rec 
Freqüència utilitza
Internet com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.7rec 
Freqüència utilitza
Internet com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.7rec 
Freqüència utilitza
Internet com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.7rec  Freqüència
utilitza Internet com font
d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,730b 1 ,009

6,132 1 ,013

6,581 1 ,010

,013 ,007

6,714 1 ,010

417

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 37,01.

b. 
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Tabla de contingencia

8 27 35

22,9% 77,1% 100,0%

6,2% 11,3% 9,5%
2,2% 7,3% 9,5%

122 212 334

36,5% 63,5% 100,0%

93,8% 88,7% 90,5%
33,1% 57,5% 90,5%

130 239 369

35,2% 64,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
35,2% 64,8% 100,0%

Recuento
% de v.59.8rec 
Freqüència utilitza la
Televisió com font
d'informació sobre
qüestiones de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.8rec 
Freqüència utilitza la
Televisió com font
d'informació sobre
qüestiones de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.8rec 
Freqüència utilitza la
Televisió com font
d'informació sobre
qüestiones de salut
% de v.2  Sexe
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.8rec  Freqüència
utilitza la Televisió com
font d'informació sobre
qüestiones de salut

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

2,594b 1 ,107

2,030 1 ,154

2,763 1 ,096

,137 ,074

2,587 1 ,108

369

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 12,33.

b. 
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Tabla de contingencia

7 24 31

22,6% 77,4% 100,0%

5,3% 10,3% 8,5%
1,9% 6,6% 8,5%

124 209 333

37,2% 62,8% 100,0%

94,7% 89,7% 91,5%
34,1% 57,4% 91,5%

131 233 364

36,0% 64,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
36,0% 64,0% 100,0%

Recuento
% de v.59.9rec 
Freqüència utilitza
la Radio com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.9rec 
Freqüència utilitza
la Radio com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.9rec 
Freqüència utilitza
la Radio com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.9rec  Freqüència
utilitza la Radio com font
d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

2,645b 1 ,104

2,047 1 ,153

2,827 1 ,093

,120 ,073

2,637 1 ,104

364

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 11,16.

b. 
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Tabla de contingencia

41 110 151

27,2% 72,8% 100,0%

29,9% 42,5% 38,1%
10,4% 27,8% 38,1%

96 149 245

39,2% 60,8% 100,0%

70,1% 57,5% 61,9%
24,2% 37,6% 61,9%

137 259 396

34,6% 65,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
34,6% 65,4% 100,0%

Recuento
% de v.59.10rec 
Freqüència utilitza
Familiars i amics com
font d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.10rec 
Freqüència utilitza
Familiars i amics com
font d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.59.10rec 
Freqüència utilitza
Familiars i amics com
font d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.10rec  Freqüència
utilitza Familiars i amics
com font d'informació
sobre qüestions de salut

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

5,977b 1 ,014

5,457 1 ,019

6,083 1 ,014

,017 ,009

5,961 1 ,015

396

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 52,24.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.2. 
 

Tabla de contingencia

90 74 164

54,9% 45,1% 100,0%

49,5% 37,4% 43,2%

23,7% 19,5% 43,2%
92 124 216

42,6% 57,4% 100,0%

50,5% 62,6% 56,8%

24,2% 32,6% 56,8%
182 198 380

47,9% 52,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

47,9% 52,1% 100,0%

Recuento
% de v.59.2rec 
Freqüència utilitza els
Infermers com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit de
la salut agrupat
% del total
Recuento
% de v.59.2rec 
Freqüència utilitza els
Infermers com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit de
la salut agrupat
% del total
Recuento
% de v.59.2rec 
Freqüència utilitza els
Infermers com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit de
la salut agrupat
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.2rec  Freqüència
utilitza els Infermers com
font d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Sí No

v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut

agrupat
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

5,638b 1 ,018

5,156 1 ,023

5,648 1 ,017

,022 ,012

5,623 1 ,018

380

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 78,55.

b. 
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Tabla de contingencia

53 88 141

37,6% 62,4% 100,0%

29,6% 41,7% 36,2%

13,6% 22,6% 36,2%
126 123 249

50,6% 49,4% 100,0%

70,4% 58,3% 63,8%

32,3% 31,5% 63,8%
179 211 390

45,9% 54,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

45,9% 54,1% 100,0%

Recuento
% de v.59.3rec 
Freqüència utilitza els
Farmacéutics com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit de la
salut agrupat
% del total
Recuento
% de v.59.3rec 
Freqüència utilitza els
Farmacéutics com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit de la
salut agrupat
% del total
Recuento
% de v.59.3rec 
Freqüència utilitza els
Farmacéutics com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit de la
salut agrupat
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.3rec  Freqüència
utilitza els Farmacéutics
com font d'informació
sobre qüestions de salut

Total

Sí No

v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut

agrupat
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,140b 1 ,013

5,627 1 ,018

6,187 1 ,013

,015 ,009

6,124 1 ,013

390

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 64,72.

b. 
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Tabla de contingencia

55 38 93

59,1% 40,9% 100,0%

30,4% 18,6% 24,2%

14,3% 9,9% 24,2%
126 166 292

43,2% 56,8% 100,0%

69,6% 81,4% 75,8%

32,7% 43,1% 75,8%
181 204 385

47,0% 53,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

47,0% 53,0% 100,0%

Recuento
% de v.59.5rec 
Freqüència utilitza
Revistes com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit
de la salut agrupat
% del total
Recuento
% de v.59.5rec 
Freqüència utilitza
Revistes com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit
de la salut agrupat
% del total
Recuento
% de v.59.5rec 
Freqüència utilitza
Revistes com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit
de la salut agrupat
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.5rec  Freqüència
utilitza Revistes com
font d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Sí No

v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut

agrupat
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

7,239b 1 ,007

6,611 1 ,010

7,247 1 ,007

,009 ,005

7,220 1 ,007

385

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 43,72.

b. 
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Tabla de contingencia

105 76 181

58,0% 42,0% 100,0%

57,1% 36,5% 46,2%

26,8% 19,4% 46,2%
79 132 211

37,4% 62,6% 100,0%

42,9% 63,5% 53,8%

20,2% 33,7% 53,8%
184 208 392

46,9% 53,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

46,9% 53,1% 100,0%

Recuento
% de v.59.6rec 
Freqüència utilitza Llibres
com font d'informació
sobre qüestions de salut
% de v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut agrupat

% del total
Recuento
% de v.59.6rec 
Freqüència utilitza Llibres
com font d'informació
sobre qüestions de salut
% de v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut agrupat

% del total
Recuento
% de v.59.6rec 
Freqüència utilitza Llibres
com font d'informació
sobre qüestions de salut
% de v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut agrupat

% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.6rec  Freqüència
utilitza Llibres com font
d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Sí No

v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut

agrupat
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

16,552b 1 ,000

15,736 1 ,000

16,653 1 ,000

,000 ,000

16,510 1 ,000

392

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 84,96.

b. 
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Tabla de contingencia

58 93 151

38,4% 61,6% 100,0%

31,5% 43,3% 37,8%

14,5% 23,3% 37,8%
126 122 248

50,8% 49,2% 100,0%

68,5% 56,7% 62,2%

31,6% 30,6% 62,2%
184 215 399

46,1% 53,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

46,1% 53,9% 100,0%

Recuento
% de v.59.10rec 
Freqüència utilitza
Familiars i amics com
font d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.3_re  Ha treballat
a l'àmbit de la salut
agrupat
% del total
Recuento
% de v.59.10rec 
Freqüència utilitza
Familiars i amics com
font d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.3_re  Ha treballat
a l'àmbit de la salut
agrupat
% del total
Recuento
% de v.59.10rec 
Freqüència utilitza
Familiars i amics com
font d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.3_re  Ha treballat
a l'àmbit de la salut
agrupat
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.10rec  Freqüència
utilitza Familiars i amics
com font d'informació
sobre qüestions de salut

Total

Sí No

v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut

agrupat
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

5,804b 1 ,016

5,315 1 ,021

5,840 1 ,016

,017 ,010

5,789 1 ,016

399

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 69,63.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.3. 
Tabla de contingencia

243 104 26 373

65,1% 27,9% 7,0% 100,0%

86,8% 87,4% 86,7% 86,9%

56,6% 24,2% 6,1% 86,9%
37 15 4 56

66,1% 26,8% 7,1% 100,0%

13,2% 12,6% 13,3% 13,1%

8,6% 3,5% ,9% 13,1%
280 119 30 429

65,3% 27,7% 7,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

65,3% 27,7% 7,0% 100,0%

Recuento
% de v.59.1rec 
Freqüència utilitza els
Metges com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.1rec 
Freqüència utilitza els
Metges com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.1rec 
Freqüència utilitza els
Metges com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.1rec  Freqüència
utilitza els Metges com
font d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Estudis
universitaris

FP -
Secundària

Primària /
Altres

v.5_re  Nivell màxim d'estudis acabats
agregat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,030a 2 ,985
,030 2 ,985

,007 1 ,933

429

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,92.

a. 
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Tabla de contingencia

109 45 10 164

66,5% 27,4% 6,1% 100,0%

43,8% 43,3% 37,0% 43,2%

28,7% 11,8% 2,6% 43,2%
140 59 17 216

64,8% 27,3% 7,9% 100,0%

56,2% 56,7% 63,0% 56,8%

36,8% 15,5% 4,5% 56,8%
249 104 27 380

65,5% 27,4% 7,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

65,5% 27,4% 7,1% 100,0%

Recuento
% de v.59.2rec 
Freqüència utilitza els
Infermers com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.2rec 
Freqüència utilitza els
Infermers com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.2rec 
Freqüència utilitza els
Infermers com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.2rec  Freqüència
utilitza els Infermers com
font d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Estudis
universitaris

FP -
Secundària

Primària /
Altres

v.5_re  Nivell màxim d'estudis acabats
agregat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,452a 2 ,798
,457 2 ,796

,283 1 ,595

380

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 11,65.

a. 
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Tabla de contingencia

84 42 15 141

59,6% 29,8% 10,6% 100,0%

33,1% 38,9% 53,6% 36,2%

21,5% 10,8% 3,8% 36,2%
170 66 13 249

68,3% 26,5% 5,2% 100,0%

66,9% 61,1% 46,4% 63,8%

43,6% 16,9% 3,3% 63,8%
254 108 28 390

65,1% 27,7% 7,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

65,1% 27,7% 7,2% 100,0%

Recuento
% de v.59.3rec 
Freqüència utilitza els
Farmacéutics com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.3rec 
Freqüència utilitza els
Farmacéutics com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.3rec 
Freqüència utilitza els
Farmacéutics com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.3rec  Freqüència
utilitza els Farmacéutics
com font d'informació
sobre qüestions de salut

Total

Estudis
universitaris

FP -
Secundària

Primària /
Altres

v.5_re  Nivell màxim d'estudis acabats
agregat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

5,076a 2 ,079
4,921 2 ,085

4,620 1 ,032

390

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 10,12.

a. 
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Tabla de contingencia

36 14 3 53

67,9% 26,4% 5,7% 100,0%

14,6% 13,6% 12,0% 14,1%

9,6% 3,7% ,8% 14,1%
211 89 22 322

65,5% 27,6% 6,8% 100,0%

85,4% 86,4% 88,0% 85,9%

56,3% 23,7% 5,9% 85,9%
247 103 25 375

65,9% 27,5% 6,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

65,9% 27,5% 6,7% 100,0%

Recuento
% de v.59.4rec 
Freqüència utilitza els
Diaris com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.4rec 
Freqüència utilitza els
Diaris com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.4rec 
Freqüència utilitza els
Diaris com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.4rec  Freqüència
utilitza els Diaris com
font d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Estudis
universitaris

FP -
Secundària

Primària /
Altres

v.5_re  Nivell màxim d'estudis acabats
agregat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,158a 2 ,924
,162 2 ,922

,154 1 ,695

375

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,53.

a. 
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Tabla de contingencia

65 25 3 93

69,9% 26,9% 3,2% 100,0%

25,6% 23,8% 11,5% 24,2%

16,9% 6,5% ,8% 24,2%
189 80 23 292

64,7% 27,4% 7,9% 100,0%

74,4% 76,2% 88,5% 75,8%

49,1% 20,8% 6,0% 75,8%
254 105 26 385

66,0% 27,3% 6,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

66,0% 27,3% 6,8% 100,0%

Recuento
% de v.59.5rec 
Freqüència utilitza
Revistes com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.5rec 
Freqüència utilitza
Revistes com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.5rec 
Freqüència utilitza
Revistes com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.5rec  Freqüència
utilitza Revistes com
font d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Estudis
universitaris

FP -
Secundària

Primària /
Altres

v.5_re  Nivell màxim d'estudis acabats
agregat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

2,552a 2 ,279
2,934 2 ,231

1,801 1 ,180

385

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 6,28.

a. 
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Tabla de contingencia

123 46 12 181

68,0% 25,4% 6,6% 100,0%

47,9% 42,6% 44,4% 46,2%

31,4% 11,7% 3,1% 46,2%
134 62 15 211

63,5% 29,4% 7,1% 100,0%

52,1% 57,4% 55,6% 53,8%

34,2% 15,8% 3,8% 53,8%
257 108 27 392

65,6% 27,6% 6,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

65,6% 27,6% 6,9% 100,0%

Recuento
% de v.59.6rec 
Freqüència utilitza Llibres
com font d'informació
sobre qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.6rec 
Freqüència utilitza Llibres
com font d'informació
sobre qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.6rec 
Freqüència utilitza Llibres
com font d'informació
sobre qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.6rec  Freqüència
utilitza Llibres com font
d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Estudis
universitaris

FP -
Secundària

Primària /
Altres

v.5_re  Nivell màxim d'estudis acabats
agregat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,884a 2 ,643
,886 2 ,642

,621 1 ,431

392

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 12,47.

a. 
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Tabla de contingencia

197 95 23 315

62,5% 30,2% 7,3% 100,0%

71,6% 83,3% 74,2% 75,0%

46,9% 22,6% 5,5% 75,0%
78 19 8 105

74,3% 18,1% 7,6% 100,0%

28,4% 16,7% 25,8% 25,0%

18,6% 4,5% 1,9% 25,0%
275 114 31 420

65,5% 27,1% 7,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

65,5% 27,1% 7,4% 100,0%

Recuento
% de v.59.7rec 
Freqüència utilitza Internet
com font d'informació
sobre qüestions de salut

% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.7rec 
Freqüència utilitza Internet
com font d'informació
sobre qüestions de salut

% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.7rec 
Freqüència utilitza Internet
com font d'informació
sobre qüestions de salut

% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.7rec  Freqüència
utilitza Internet com font
d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Estudis
universitaris

FP -
Secundària

Primària /
Altres

v.5_re  Nivell màxim d'estudis acabats
agregat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

5,892a 2 ,053
6,235 2 ,044

2,624 1 ,105

420

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 7,75.

a. 
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Tabla de contingencia

17 13 5 35

48,6% 37,1% 14,3% 100,0%

7,1% 12,4% 18,5% 9,4%

4,6% 3,5% 1,3% 9,4%
222 92 22 336

66,1% 27,4% 6,5% 100,0%

92,9% 87,6% 81,5% 90,6%

59,8% 24,8% 5,9% 90,6%
239 105 27 371

64,4% 28,3% 7,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

64,4% 28,3% 7,3% 100,0%

Recuento
% de v.59.8rec 
Freqüència utilitza la
Televisió com font
d'informació sobre
qüestiones de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.8rec 
Freqüència utilitza la
Televisió com font
d'informació sobre
qüestiones de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.8rec 
Freqüència utilitza la
Televisió com font
d'informació sobre
qüestiones de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.8rec  Freqüència
utilitza la Televisió com
font d'informació sobre
qüestiones de salut

Total

Estudis
universitaris

FP -
Secundària

Primària /
Altres

v.5_re  Nivell màxim d'estudis acabats
agregat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

5,182a 2 ,075
4,708 2 ,095

5,157 1 ,023

371

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,55.

a. 
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Tabla de contingencia

17 11 3 31

54,8% 35,5% 9,7% 100,0%

7,1% 10,7% 12,5% 8,5%

4,6% 3,0% ,8% 8,5%
222 92 21 335

66,3% 27,5% 6,3% 100,0%

92,9% 89,3% 87,5% 91,5%

60,7% 25,1% 5,7% 91,5%
239 103 24 366

65,3% 28,1% 6,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

65,3% 28,1% 6,6% 100,0%

Recuento
% de v.59.9rec 
Freqüència utilitza la
Radio com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.9rec 
Freqüència utilitza la
Radio com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.9rec 
Freqüència utilitza la
Radio com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.9rec  Freqüència
utilitza la Radio com font
d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Estudis
universitaris

FP -
Secundària

Primària /
Altres

v.5_re  Nivell màxim d'estudis acabats
agregat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

1,719a 2 ,423
1,645 2 ,439

1,668 1 ,197

366

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,03.

a. 
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Tabla de contingencia

105 36 10 151

69,5% 23,8% 6,6% 100,0%

40,1% 33,3% 34,5% 37,8%

26,3% 9,0% 2,5% 37,8%
157 72 19 248

63,3% 29,0% 7,7% 100,0%

59,9% 66,7% 65,5% 62,2%

39,3% 18,0% 4,8% 62,2%
262 108 29 399

65,7% 27,1% 7,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

65,7% 27,1% 7,3% 100,0%

Recuento
% de v.59.10rec 
Freqüència utilitza
Familiars i amics com
font d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.10rec 
Freqüència utilitza
Familiars i amics com
font d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.59.10rec 
Freqüència utilitza
Familiars i amics com
font d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.10rec  Freqüència
utilitza Familiars i amics
com font d'informació
sobre qüestions de salut

Total

Estudis
universitaris

FP -
Secundària

Primària /
Altres

v.5_re  Nivell màxim d'estudis acabats
agregat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

1,629a 2 ,443
1,643 2 ,440

1,274 1 ,259

399

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 10,97.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.4. 

abla de contingencia v.59.1rec  Freqüència utilitza els Metges com font d'informació sobre qüestions de salut * v.60.1_rec
Confiança en els Metges com font d'informació

373 0 373

100,0% ,0% 100,0%

87,1% ,0% 86,9%

86,9% ,0% 86,9%
55 1 56

98,2% 1,8% 100,0%

12,9% 100,0% 13,1%

12,8% ,2% 13,1%
428 1 429

99,8% ,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

99,8% ,2% 100,0%

Recuento
% de v.59.1rec 
Freqüència utilitza els
Metges com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.1_reco 
Confiança en els Metges
com font d'informació
% del total
Recuento
% de v.59.1rec 
Freqüència utilitza els
Metges com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.1_reco 
Confiança en els Metges
com font d'informació
% del total
Recuento
% de v.59.1rec 
Freqüència utilitza els
Metges com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.1_reco 
Confiança en els Metges
com font d'informació
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.1rec  Freqüència
utilitza els Metges com
font d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Hi confio molt
/ Hi confio

Hi confio
poc / No hi
confio gens

v.60.1_reco  Confiança en els
Metges com font d'informació

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,676b 1 ,010

1,206 1 ,272

4,088 1 ,043

,131 ,131

6,661 1 ,010

429

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es ,13.

b. 
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Tabla de contingencia v.59.2rec  Freqüència utilitza els Infermers com font d'informació sobre qüestions de salut * v.60.
2_reco  Confiança en els Infermers com font d'informació

162 1 163

99,4% ,6% 100,0%

43,4% 20,0% 43,1%

42,9% ,3% 43,1%
211 4 215

98,1% 1,9% 100,0%

56,6% 80,0% 56,9%

55,8% 1,1% 56,9%
373 5 378

98,7% 1,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

98,7% 1,3% 100,0%

Recuento
% de v.59.2rec 
Freqüència utilitza els
Infermers com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.2_reco 
Confiança en els
Infermers com font
d'informació
% del total
Recuento
% de v.59.2rec 
Freqüència utilitza els
Infermers com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.2_reco 
Confiança en els
Infermers com font
d'informació
% del total
Recuento
% de v.59.2rec 
Freqüència utilitza els
Infermers com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.2_reco 
Confiança en els
Infermers com font
d'informació
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.2rec  Freqüència
utilitza els Infermers com
font d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Hi confio molt
/ Hi confio

Hi confio
poc / No hi
confio gens

v.60.2_reco  Confiança en els
Infermers com font

d'informació

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

1,104b 1 ,293

,356 1 ,551

1,207 1 ,272

,395 ,284

1,102 1 ,294

378

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es 2,16.

b. 
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abla de contingencia v.59.3rec  Freqüència utilitza els Farmacéutics com font d'informació sobre qüestions de salut * v.60
3_reco  Confiança en els Farmacéutics com font d'informació

141 0 141

100,0% ,0% 100,0%

36,7% ,0% 36,3%

36,3% ,0% 36,3%
243 4 247

98,4% 1,6% 100,0%

63,3% 100,0% 63,7%

62,6% 1,0% 63,7%
384 4 388

99,0% 1,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

99,0% 1,0% 100,0%

Recuento
% de v.59.3rec 
Freqüència utilitza els
Farmacéutics com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.3_reco 
Confiança en els
Farmacéutics com font
d'informació
% del total
Recuento
% de v.59.3rec 
Freqüència utilitza els
Farmacéutics com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.3_reco 
Confiança en els
Farmacéutics com font
d'informació
% del total
Recuento
% de v.59.3rec 
Freqüència utilitza els
Farmacéutics com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.3_reco 
Confiança en els
Farmacéutics com font
d'informació
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.3rec  Freqüència
utilitza els Farmacéutics
com font d'informació
sobre qüestions de salut

Total

Hi confio molt
/ Hi confio

Hi confio
poc / No hi
confio gens

v.60.3_reco  Confiança en els
Farmacéutics com font

d'informació

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

2,307b 1 ,129

,993 1 ,319

3,637 1 ,057

,301 ,163

2,301 1 ,129

388

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es 1,45.

b. 
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abla de contingencia v.59.4rec  Freqüència utilitza els Diaris com font d'informació sobre qüestions de salut * v.60.4_reco
Confiança en els Diaris com font d'informació

53 0 53

100,0% ,0% 100,0%

14,7% ,0% 14,3%

14,3% ,0% 14,3%
307 11 318

96,5% 3,5% 100,0%

85,3% 100,0% 85,7%

82,7% 3,0% 85,7%
360 11 371

97,0% 3,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

97,0% 3,0% 100,0%

Recuento
% de v.59.4rec 
Freqüència utilitza els
Diaris com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.4_reco 
Confiança en els Diaris
com font d'informació
% del total
Recuento
% de v.59.4rec 
Freqüència utilitza els
Diaris com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.4_reco 
Confiança en els Diaris
com font d'informació
% del total
Recuento
% de v.59.4rec 
Freqüència utilitza els
Diaris com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.4_reco 
Confiança en els Diaris
com font d'informació
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.4rec  Freqüència
utilitza els Diaris com
font d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Hi confio molt
/ Hi confio

Hi confio
poc / No hi
confio gens

v.60.4_reco  Confiança en els
Diaris com font d'informació

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

1,889b 1 ,169

,878 1 ,349

3,447 1 ,063

,376 ,179

1,884 1 ,170

371

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es 1,57.

b. 
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abla de contingencia v.59.5rec  Freqüència utilitza Revistes com font d'informació sobre qüestions de salut * v.60.5_reco
Confiança en Revistes com font d'informació

91 0 91

100,0% ,0% 100,0%

25,0% ,0% 23,9%

23,9% ,0% 23,9%
273 16 289

94,5% 5,5% 100,0%

75,0% 100,0% 76,1%

71,8% 4,2% 76,1%
364 16 380

95,8% 4,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

95,8% 4,2% 100,0%

Recuento
% de v.59.5rec 
Freqüència utilitza
Revistes com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.5_reco 
Confiança en Revistes
com font d'informació
% del total
Recuento
% de v.59.5rec 
Freqüència utilitza
Revistes com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.5_reco 
Confiança en Revistes
com font d'informació
% del total
Recuento
% de v.59.5rec 
Freqüència utilitza
Revistes com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.5_reco 
Confiança en Revistes
com font d'informació
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.5rec  Freqüència
utilitza Revistes com
font d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Hi confio molt
/ Hi confio

Hi confio
poc / No hi
confio gens

v.60.5_reco  Confiança en
Revistes com font

d'informació

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

5,260b 1 ,022

3,976 1 ,046

8,979 1 ,003

,016 ,011

5,246 1 ,022

380

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es 3,83.

b. 
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Tabla de contingencia v.59.6rec  Freqüència utilitza Llibres com font d'informació sobre qüestions de salut * v.60.6_reco 
Confiança en els Llibres com font d'informació

176 1 177

99,4% ,6% 100,0%

47,2% 7,1% 45,7%

45,5% ,3% 45,7%
197 13 210

93,8% 6,2% 100,0%

52,8% 92,9% 54,3%

50,9% 3,4% 54,3%
373 14 387

96,4% 3,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

96,4% 3,6% 100,0%

Recuento
% de v.59.6rec 
Freqüència utilitza Llibres
com font d'informació
sobre qüestions de salut
% de v.60.6_reco 
Confiança en els Llibres
com font d'informació
% del total
Recuento
% de v.59.6rec 
Freqüència utilitza Llibres
com font d'informació
sobre qüestions de salut
% de v.60.6_reco 
Confiança en els Llibres
com font d'informació
% del total
Recuento
% de v.59.6rec 
Freqüència utilitza Llibres
com font d'informació
sobre qüestions de salut
% de v.60.6_reco 
Confiança en els Llibres
com font d'informació
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.6rec  Freqüència
utilitza Llibres com font
d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Hi confio molt
/ Hi confio

Hi confio
poc / No hi
confio gens

v.60.6_reco  Confiança en els
Llibres com font d'informació

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

8,717b 1 ,003

7,179 1 ,007

10,569 1 ,001

,004 ,002

8,695 1 ,003

387

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 6,40.

b. 
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Tabla de contingencia v.59.7rec  Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut * v.60.7_
Reco  Confiança en Internet com font d'informació

310 1 311

99,7% ,3% 100,0%

75,1% 33,3% 74,8%

74,5% ,2% 74,8%
103 2 105

98,1% 1,9% 100,0%

24,9% 66,7% 25,2%

24,8% ,5% 25,2%
413 3 416

99,3% ,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

99,3% ,7% 100,0%

Recuento
% de v.59.7rec 
Freqüència utilitza
Internet com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.7_Reco 
Confiança en Internet
com font d'informació
% del total
Recuento
% de v.59.7rec 
Freqüència utilitza
Internet com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.7_Reco 
Confiança en Internet
com font d'informació
% del total
Recuento
% de v.59.7rec 
Freqüència utilitza
Internet com font
d'informació sobre
qüestions de salut
% de v.60.7_Reco 
Confiança en Internet
com font d'informació
% del total

Sempre / Moltes vegades

Poques vegades /
rarament / mai

v.59.7rec  Freqüència
utilitza Internet com font
d'informació sobre
qüestions de salut

Total

Hi confio molt
/ Hi confio

Hi confio
poc / No hi
confio gens

v.60.7_Reco  Confiança en
Internet com font d'informació

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

2,748b 1 ,097

,982 1 ,322

2,289 1 ,130

,158 ,158

2,742 1 ,098

416

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es ,76.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.5. 

Variables introducidas/eliminadasb

v.60.7_a 
Confiança en
Internet com
font
d'informació
(numèric de
menys a
més)

a

. Introducir

Modelo
1

Variables
introducidas

Variables
eliminadas Método

Todas las variables solicitadas introducidasa. 

Variable dependiente: v.59.7_a  Freqüència
utilitza Internet com font d'informació sobre
qüestions de salut (numèric de menys a més)

b. 

 
 

Resumen del modelo

,520a ,270 ,268 ,768
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Variables predictoras: (Constante), v.60.7_a  Confiança en
Internet com font d'informació (numèric de menys a més)

a. 

 
 

ANOVAb

89,663 1 89,663 152,101 ,000a

242,284 411 ,589
331,947 412

Regresión
Residual
Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), v.60.7_a  Confiança en Internet com font
d'informació (numèric de menys a més)

a. 

Variable dependiente: v.59.7_a  Freqüència utilitza Internet com font d'informació
sobre qüestions de salut (numèric de menys a més)

b. 

 
 

Coeficientesa

1,709 ,102 16,726 ,000

,677 ,055 ,520 12,333 ,000

(Constante)
v.60.7_a  Confiança
en Internet com font
d'informació (numèric
de menys a més)

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os
t Sig.

Variable dependiente: v.59.7_a  Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre
qüestions de salut (numèric de menys a més)

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.6. 

Tabla de contingencia v.51_re  Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut * v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit de la salut agrupat

26 6 32

81,3% 18,8% 100,0%

13,1% 2,6% 7,5%

6,1% 1,4% 7,5%
47 28 75

62,7% 37,3% 100,0%

23,7% 12,1% 17,5%

11,0% 6,5% 17,5%
72 121 193

37,3% 62,7% 100,0%

36,4% 52,4% 45,0%

16,8% 28,2% 45,0%
53 76 129

41,1% 58,9% 100,0%

26,8% 32,9% 30,1%

12,4% 17,7% 30,1%
198 231 429

46,2% 53,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

46,2% 53,8% 100,0%

Recuento
% de v.51_re  Freqüència
utilitza Internet per obtenir
informació sobre salut
% de v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut agrupat

% del total
Recuento
% de v.51_re  Freqüència
utilitza Internet per obtenir
informació sobre salut
% de v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut agrupat

% del total
Recuento
% de v.51_re  Freqüència
utilitza Internet per obtenir
informació sobre salut
% de v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut agrupat

% del total
Recuento
% de v.51_re  Freqüència
utilitza Internet per obtenir
informació sobre salut
% de v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut agrupat

% del total
Recuento
% de v.51_re  Freqüència
utilitza Internet per obtenir
informació sobre salut
% de v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut agrupat

% del total

Diàriament

Setmanalment

Al menys una
vegada al mes

Mai o gairebé mai

v.51_re  Freqüència
utilitza Internet per
obtenir informació
sobre salut

Total

Sí No

v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut

agrupat
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

31,502a 3 ,000
32,502 3 ,000

20,724 1 ,000

429

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 14,77.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.7. 
 

Tabla de contingencia v.51_re  Freqüència utilitza Internet per obtenir informació sobre salut * v.59.7rec 
Freqüència utilitza Internet com font d'informació sobre qüestions de salut

31 1 32

96,9% 3,1% 100,0%

10,0% 1,0% 7,7%

7,5% ,2% 7,7%
64 9 73

87,7% 12,3% 100,0%

20,7% 8,6% 17,6%

15,5% 2,2% 17,6%
163 26 189

86,2% 13,8% 100,0%

52,8% 24,8% 45,7%

39,4% 6,3% 45,7%
51 69 120

42,5% 57,5% 100,0%

16,5% 65,7% 29,0%

12,3% 16,7% 29,0%
309 105 414

74,6% 25,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

74,6% 25,4% 100,0%

Recuento
% de v.51_re  Freqüència
utilitza Internet per obtenir
informació sobre salut
% de v.59.7rec 
Freqüència utilitza Internet
com font d'informació
sobre qüestions de salut

% del total
Recuento
% de v.51_re  Freqüència
utilitza Internet per obtenir
informació sobre salut
% de v.59.7rec 
Freqüència utilitza Internet
com font d'informació
sobre qüestions de salut

% del total
Recuento
% de v.51_re  Freqüència
utilitza Internet per obtenir
informació sobre salut
% de v.59.7rec 
Freqüència utilitza Internet
com font d'informació
sobre qüestions de salut

% del total
Recuento
% de v.51_re  Freqüència
utilitza Internet per obtenir
informació sobre salut
% de v.59.7rec 
Freqüència utilitza Internet
com font d'informació
sobre qüestions de salut

% del total
Recuento
% de v.51_re  Freqüència
utilitza Internet per obtenir
informació sobre salut
% de v.59.7rec 
Freqüència utilitza Internet
com font d'informació
sobre qüestions de salut

% del total

Diàriament

Setmanalment

Al menys una
vegada al mes

Mai o gairebé mai

v.51_re  Freqüència
utilitza Internet per
obtenir informació
sobre salut

Total

Sempre /
Moltes

vegades

Poques
vegades /
rarament /

mai

v.59.7rec  Freqüència
utilitza Internet com font

d'informació sobre
qüestions de salut

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

93,831a 3 ,000
90,419 3 ,000

63,882 1 ,000

414

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 8,12.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.8. 
 

Tabla de contingencia v.2  Sexe * v.18.b  Ús de la informació que consulta a
Internet: Per a algun familiar o amic pròxim

83 58 141
58,9% 41,1% 100,0%

31,7% 41,7% 35,2%

20,7% 14,5% 35,2%
179 81 260

68,8% 31,2% 100,0%

68,3% 58,3% 64,8%

44,6% 20,2% 64,8%
262 139 401

65,3% 34,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

65,3% 34,7% 100,0%

Recuento
% de v.2  Sexe
% de v.18.b  Ús de la
informació que consulta
a Internet: Per a algun
familiar o amic pròxim
% del total
Recuento
% de v.2  Sexe
% de v.18.b  Ús de la
informació que consulta
a Internet: Per a algun
familiar o amic pròxim
% del total
Recuento
% de v.2  Sexe
% de v.18.b  Ús de la
informació que consulta
a Internet: Per a algun
familiar o amic pròxim
% del total

Home

Dona

v.2  Sexe

Total

Sí No

v.18.b  Ús de la
informació que

consulta a Internet: Per
a algun familiar o amic

pròxim
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

4,021b 1 ,045

3,593 1 ,058

3,980 1 ,046

,049 ,029

4,011 1 ,045

401

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 48,88.

b. 
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 Annex capítol 3. Estadístic.2.2.10. 
 

Tabla de contingencia v.58.a  Ha consultat a Internet sobre: Activitat sexual * v.2  Sexe

44 42 86

51,2% 48,8% 100,0%

39,3% 18,3% 25,2%
12,9% 12,3% 25,2%

68 187 255

26,7% 73,3% 100,0%

60,7% 81,7% 74,8%
19,9% 54,8% 74,8%

112 229 341

32,8% 67,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
32,8% 67,2% 100,0%

Recuento
% de v.58.a  Ha
consultat a Internet
sobre: Activitat sexual
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.a  Ha
consultat a Internet
sobre: Activitat sexual
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.a  Ha
consultat a Internet
sobre: Activitat sexual
% de v.2  Sexe
% del total

Si

No

v.58.a  Ha consultat
a Internet sobre:
Activitat sexual

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

17,496b 1 ,000

16,403 1 ,000

16,824 1 ,000

,000 ,000

17,445 1 ,000

341

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 28,25.

b. 
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Tabla de contingencia

17 66 83

20,5% 79,5% 100,0%

15,2% 28,8% 24,3%
5,0% 19,4% 24,3%

95 163 258

36,8% 63,2% 100,0%

84,8% 71,2% 75,7%
27,9% 47,8% 75,7%

112 229 341

32,8% 67,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
32,8% 67,2% 100,0%

Recuento
% de v.58.b  Ha consultat
a Internet sobre: Bellesa
i/o benestar
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.b  Ha consultat
a Internet sobre: Bellesa
i/o benestar
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.b  Ha consultat
a Internet sobre: Bellesa
i/o benestar
% de v.2  Sexe
% del total

Si

No

v.58.b  Ha consultat
a Internet sobre:
Bellesa i/o benestar

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

7,601b 1 ,006

6,879 1 ,009

8,064 1 ,005

,007 ,004

7,579 1 ,006

341

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 27,26.

b. 
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Tabla de contingencia

31 55 86

36,0% 64,0% 100,0%

27,7% 24,0% 25,2%
9,1% 16,1% 25,2%

81 174 255

31,8% 68,2% 100,0%

72,3% 76,0% 74,8%
23,8% 51,0% 74,8%

112 229 341

32,8% 67,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
32,8% 67,2% 100,0%

Recuento
% de v.58.c  Ha
consultata a Internet
sobre: Consums de
drogues, alcohol i
toxicodependències
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.c  Ha
consultata a Internet
sobre: Consums de
drogues, alcohol i
toxicodependències
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.c  Ha
consultata a Internet
sobre: Consums de
drogues, alcohol i
toxicodependències
% de v.2  Sexe
% del total

Si

No

v.58.c  Ha consultata a
Internet sobre: Consums
de drogues, alcohol i
toxicodependències

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,535b 1 ,465

,358 1 ,550

,529 1 ,467

,507 ,273

,533 1 ,465

341

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 28,25.

b. 

 
 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 178 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Tabla de contingencia

27 27 54

50,0% 50,0% 100,0%

24,1% 11,8% 15,8%
7,9% 7,9% 15,8%

85 202 287

29,6% 70,4% 100,0%

75,9% 88,2% 84,2%
24,9% 59,2% 84,2%

112 229 341

32,8% 67,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
32,8% 67,2% 100,0%

Recuento
% de v.58.d  Ha consultat
a Internet sobre: Malalties
de transmissió sexual
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.d  Ha consultat
a Internet sobre: Malalties
de transmissió sexual
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.d  Ha consultat
a Internet sobre: Malalties
de transmissió sexual
% de v.2  Sexe
% del total

Si

No

v.58.d  Ha consultat a
Internet sobre: Malalties
de transmissió sexual

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

8,561b 1 ,003

7,662 1 ,006

8,144 1 ,004

,004 ,003

8,536 1 ,003

341

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 17,74.

b. 

 
 

Tabla de contingencia

60 129 189

31,7% 68,3% 100,0%

53,6% 56,3% 55,4%
17,6% 37,8% 55,4%

52 100 152

34,2% 65,8% 100,0%

46,4% 43,7% 44,6%
15,2% 29,3% 44,6%

112 229 341

32,8% 67,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
32,8% 67,2% 100,0%

Recuento
% de v.58.e  Ha consultat
a Internet sobre: Estat en
forma i exercici físic
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.e  Ha consultat
a Internet sobre: Estat en
forma i exercici físic
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.e  Ha consultat
a Internet sobre: Estat en
forma i exercici físic
% de v.2  Sexe
% del total

Si

No

v.58.e  Ha consultat a
Internet sobre: Estat en
forma i exercici físic

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total
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Pruebas de chi-cuadrado

,232b 1 ,630

,134 1 ,715

,232 1 ,630

,644 ,357

,231 1 ,631

341

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 49,92.

b. 

 
 
 

Tabla de contingencia

16 59 75

21,3% 78,7% 100,0%

14,3% 25,8% 22,0%
4,7% 17,3% 22,0%

96 170 266

36,1% 63,9% 100,0%

85,7% 74,2% 78,0%
28,2% 49,9% 78,0%

112 229 341

32,8% 67,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
32,8% 67,2% 100,0%

Recuento
% de v.58.f  Ha consultat
a Internet sobre: Fertilitat
i/o embaràs
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.f  Ha consultat
a Internet sobre: Fertilitat
i/o embaràs
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.f  Ha consultat
a Internet sobre: Fertilitat
i/o embaràs
% de v.2  Sexe
% del total

Si

No

v.58.f  Ha consultat a
Internet sobre:
Fertilitat i/o embaràs

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

5,776b 1 ,016

5,126 1 ,024

6,111 1 ,013

,018 ,010

5,759 1 ,016

341

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 24,63.

b. 
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Tabla de contingencia

23 65 88

26,1% 73,9% 100,0%

20,5% 28,4% 25,8%
6,7% 19,1% 25,8%

89 164 253

35,2% 64,8% 100,0%

79,5% 71,6% 74,2%
26,1% 48,1% 74,2%

112 229 341

32,8% 67,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
32,8% 67,2% 100,0%

Recuento
% de v.58.g  Ha consultat
a Internet sobre: Mètodes
anticonceptius
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.g  Ha consultat
a Internet sobre: Mètodes
anticonceptius
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.g  Ha consultat
a Internet sobre: Mètodes
anticonceptius
% de v.2  Sexe
% del total

Si

No

v.58.g  Ha consultat a
Internet sobre: Mètodes
anticonceptius

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

2,420b 1 ,120

2,027 1 ,154

2,486 1 ,115

,147 ,076

2,413 1 ,120

341

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 28,90.

b. 
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Tabla de contingencia

53 142 195

27,2% 72,8% 100,0%

47,3% 62,0% 57,2%
15,5% 41,6% 57,2%

59 87 146

40,4% 59,6% 100,0%

52,7% 38,0% 42,8%
17,3% 25,5% 42,8%

112 229 341

32,8% 67,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
32,8% 67,2% 100,0%

Recuento
% de v.58.h  Ha consultat
a Internet sobre: Nutrició i
problemes alimentaris
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.h  Ha consultat
a Internet sobre: Nutrició i
problemes alimentaris
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.h  Ha consultat
a Internet sobre: Nutrició i
problemes alimentaris
% de v.2  Sexe
% del total

Si

No

v.58.h  Ha consultat a
Internet sobre: Nutrició i
problemes alimentaris

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,627b 1 ,010

6,041 1 ,014

6,596 1 ,010

,011 ,007

6,607 1 ,010

341

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 47,95.

b. 
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Tabla de contingencia

8 28 36

22,2% 77,8% 100,0%

7,1% 12,2% 10,6%
2,3% 8,2% 10,6%

104 201 305

34,1% 65,9% 100,0%

92,9% 87,8% 89,4%
30,5% 58,9% 89,4%

112 229 341

32,8% 67,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
32,8% 67,2% 100,0%

Recuento
% de v.58.i  Ha
consultat a Internet
sobre: Píndola de
l'endemà i/o interrupció
voluntària de l'embaràs
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.i  Ha
consultat a Internet
sobre: Píndola de
l'endemà i/o interrupció
voluntària de l'embaràs
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.i  Ha
consultat a Internet
sobre: Píndola de
l'endemà i/o interrupció
voluntària de l'embaràs
% de v.2  Sexe
% del total

Si

No

v.58.i  Ha consultat a
Internet sobre: Píndola de
l'endemà i/o interrupció
voluntària de l'embaràs

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

2,059b 1 ,151

1,556 1 ,212

2,188 1 ,139

,190 ,104

2,053 1 ,152

341

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 11,82.

b. 
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Tabla de contingencia

11 30 41

26,8% 73,2% 100,0%

9,8% 13,1% 12,0%
3,2% 8,8% 12,0%

101 199 300

33,7% 66,3% 100,0%

90,2% 86,9% 88,0%
29,6% 58,4% 88,0%

112 229 341

32,8% 67,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
32,8% 67,2% 100,0%

Recuento
% de v.58.j  Ha consultat
a Internet sobre:
Planificació familiar
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.j  Ha consultat
a Internet sobre:
Planificació familiar
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.58.j  Ha consultat
a Internet sobre:
Planificació familiar
% de v.2  Sexe
% del total

Si

No

v.58.j  Ha consultat
a Internet sobre:
Planificació familiar

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,765b 1 ,382

,486 1 ,486

,788 1 ,375

,479 ,246

,762 1 ,383

341

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 13,47.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.11. 

Tabla de contingencia

13 42 55

23,6% 76,4% 100,0%

8,4% 15,2% 12,7%
3,0% 9,7% 12,7%

142 235 377

37,7% 62,3% 100,0%

91,6% 84,8% 87,3%
32,9% 54,4% 87,3%

155 277 432

35,9% 64,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
35,9% 64,1% 100,0%

Recuento
% de v.45.15 
Osteoporosi
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.45.15 
Osteoporosi
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.45.15 
Osteoporosi
% de v.2  Sexe
% del total

Si

No

v.45.15  Osteoporosi

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

4,106b 1 ,043

3,519 1 ,061

4,346 1 ,037

,050 ,028

4,097 1 ,043

432

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 19,73.

b. 
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Tabla de contingencia

2 22 24

8,3% 91,7% 100,0%

1,3% 7,9% 5,6%
,5% 5,1% 5,6%
153 255 408

37,5% 62,5% 100,0%

98,7% 92,1% 94,4%
35,4% 59,0% 94,4%

155 277 432

35,9% 64,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
35,9% 64,1% 100,0%

Recuento
% de v.45.18 
Incontinència
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.45.18 
Incontinència
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.45.18 
Incontinència
% de v.2  Sexe
% del total

Si

No

v.45.18  Incontinència

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

8,381b 1 ,004

7,162 1 ,007

10,348 1 ,001

,003 ,002

8,362 1 ,004

432

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 8,61.

b. 

 
 
 

Tabla de contingencia

7 55 62
11,3% 88,7% 100,0%
4,5% 19,9% 14,4%
1,6% 12,7% 14,4%

148 222 370
40,0% 60,0% 100,0%
95,5% 80,1% 85,6%
34,3% 51,4% 85,6%

155 277 432
35,9% 64,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
35,9% 64,1% 100,0%

Recuento
% de v.45.10  Menopausa
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.45.10  Menopausa
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.45.10  Menopausa
% de v.2  Sexe
% del total

Si

No

v.45.10  Menopausa

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total
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Pruebas de chi-cuadrado

19,025b 1 ,000

17,797 1 ,000

22,208 1 ,000

,000 ,000

18,981 1 ,000

432

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 22,25.

b. 

 
 
 

Tabla de contingencia

28 73 101

27,7% 72,3% 100,0%

18,1% 26,4% 23,4%
6,5% 16,9% 23,4%

127 204 331

38,4% 61,6% 100,0%

81,9% 73,6% 76,6%
29,4% 47,2% 76,6%

155 277 432

35,9% 64,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
35,9% 64,1% 100,0%

Recuento
% de v.45.5  Malalties
típiques de la infantesa
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.45.5  Malalties
típiques de la infantesa
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.45.5  Malalties
típiques de la infantesa
% de v.2  Sexe
% del total

Si

No

v.45.5  Malalties típiques
de la infantesa

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

3,812b 1 ,051

3,364 1 ,067

3,923 1 ,048

,058 ,032

3,803 1 ,051

432

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 36,24.

b. 

 
 
 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 187 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Tabla de contingencia

38 112 150

25,3% 74,7% 100,0%

24,5% 40,4% 34,7%
8,8% 25,9% 34,7%

117 165 282

41,5% 58,5% 100,0%

75,5% 59,6% 65,3%
27,1% 38,2% 65,3%

155 277 432

35,9% 64,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
35,9% 64,1% 100,0%

Recuento
% de v.45.1 
Depresió o ansietat
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.45.1 
Depresió o ansietat
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.45.1 
Depresió o ansietat
% de v.2  Sexe
% del total

Si

No

v.45.1  Depresió
o ansietat

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

11,109b 1 ,001

10,418 1 ,001

11,437 1 ,001

,001 ,001

11,083 1 ,001

432

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 53,82.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.12. 

Tabla de contingencia

107 100 207

51,7% 48,3% 100,0%

54,9% 42,9% 48,4%

25,0% 23,4% 48,4%
88 133 221

39,8% 60,2% 100,0%

45,1% 57,1% 51,6%

20,6% 31,1% 51,6%
195 233 428

45,6% 54,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

45,6% 54,4% 100,0%

Recuento
% de v.38_re  Consulta a
Internet llocs relacionats
amb grups de suport o
associacions de pacients
% de v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut agrupat

% del total
Recuento
% de v.38_re  Consulta a
Internet llocs relacionats
amb grups de suport o
associacions de pacients
% de v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut agrupat

% del total
Recuento
% de v.38_re  Consulta a
Internet llocs relacionats
amb grups de suport o
associacions de pacients
% de v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut agrupat

% del total

Sí

No

v.38_re  Consulta a
Internet llocs relacionats
amb grups de suport o
associacions de pacients

Total

Sí No

v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut

agrupat
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,074b 1 ,014

5,604 1 ,018

6,086 1 ,014

,015 ,009

6,059 1 ,014

428

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 94,31.

b. 
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Tabla de contingencia

52 154 206

25,2% 74,8% 100,0%

33,8% 56,8% 48,5%
12,2% 36,2% 48,5%

102 117 219

46,6% 53,4% 100,0%

66,2% 43,2% 51,5%
24,0% 27,5% 51,5%

154 271 425

36,2% 63,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
36,2% 63,8% 100,0%

Recuento
% de v.38_re  Consulta a
Internet llocs relacionats
amb grups de suport o
associacions de pacients
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.38_re  Consulta a
Internet llocs relacionats
amb grups de suport o
associacions de pacients
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.38_re  Consulta a
Internet llocs relacionats
amb grups de suport o
associacions de pacients
% de v.2  Sexe
% del total

Sí

No

v.38_re  Consulta a
Internet llocs relacionats
amb grups de suport o
associacions de pacients

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

20,907b 1 ,000

19,994 1 ,000

21,201 1 ,000

,000 ,000

20,858 1 ,000

425

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 74,64.

b. 
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Tabla de contingencia

5 80 114 8 207

2,4% 38,6% 55,1% 3,9% 100,0%

50,0% 41,2% 56,2% 38,1% 48,4%

1,2% 18,7% 26,6% 1,9% 48,4%
5 114 89 13 221

2,3% 51,6% 40,3% 5,9% 100,0%

50,0% 58,8% 43,8% 61,9% 51,6%

1,2% 26,6% 20,8% 3,0% 51,6%
10 194 203 21 428

2,3% 45,3% 47,4% 4,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,3% 45,3% 47,4% 4,9% 100,0%

Recuento
% de v.38_re  Consulta a
Internet llocs relacionats
amb grups de suport o
associacions de pacients
% de v.1_rec1  Edat
reagrupada
% del total
Recuento
% de v.38_re  Consulta a
Internet llocs relacionats
amb grups de suport o
associacions de pacients
% de v.1_rec1  Edat
reagrupada
% del total
Recuento
% de v.38_re  Consulta a
Internet llocs relacionats
amb grups de suport o
associacions de pacients
% de v.1_rec1  Edat
reagrupada
% del total

Sí

No

v.38_re  Consulta a
Internet llocs relacionats
amb grups de suport o
associacions de pacients

Total

Menys de
20 anys

Entre 20 i
39 anys

Entre 40 i
59 anys

Més de
60 anys

v.1_rec1  Edat reagrupada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

9,781a 3 ,021
9,820 3 ,020

3,060 1 ,080

428

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,84.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.13. 

Tabla de contingencia v.53_re  Té vostè més informació sobre temes o tractaments de salut ara
que fa 2 anys * v.2  Sexe

116 237 353

32,9% 67,1% 100,0%

77,9% 87,5% 84,0%
27,6% 56,4% 84,0%

33 34 67

49,3% 50,7% 100,0%

22,1% 12,5% 16,0%
7,9% 8,1% 16,0%

149 271 420

35,5% 64,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
35,5% 64,5% 100,0%

Recuento
% de v.53_re  Té vostè
més informació sobre
temes o tractaments de
salut ara que fa 2 anys
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.53_re  Té vostè
més informació sobre
temes o tractaments de
salut ara que fa 2 anys
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.53_re  Té vostè
més informació sobre
temes o tractaments de
salut ara que fa 2 anys
% de v.2  Sexe
% del total

Sí

No

v.53_re  Té vostè més
informació sobre temes
o tractaments de salut
ara que fa 2 anys

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,611b 1 ,010

5,914 1 ,015

6,390 1 ,011

,012 ,008

6,595 1 ,010

420

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 23,77.

b. 
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 Annex capítol 3. Estadístic.2.2.14. 
 

Tabla de contingencia

144 273 417

34,5% 65,5% 100,0%

92,9% 98,9% 96,8%
33,4% 63,3% 96,8%

11 3 14

78,6% 21,4% 100,0%

7,1% 1,1% 3,2%
2,6% ,7% 3,2%

155 276 431

36,0% 64,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
36,0% 64,0% 100,0%

Recuento
% de v.12_re  Lectura
del prospecte d'un
medicament nou
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.12_re  Lectura
del prospecte d'un
medicament nou
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.12_re  Lectura
del prospecte d'un
medicament nou
% de v.2  Sexe
% del total

Sí

No

v.12_re  Lectura del
prospecte d'un
medicament nou

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

11,407b 1 ,001

9,575 1 ,002

10,998 1 ,001

,001 ,001

11,381 1 ,001

431

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 5,03.

b. 
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Tabla de contingencia

9 191 202 18 420

2,1% 45,5% 48,1% 4,3% 100,0%

90,0% 97,4% 97,6% 85,7% 96,8%

2,1% 44,0% 46,5% 4,1% 96,8%
1 5 5 3 14

7,1% 35,7% 35,7% 21,4% 100,0%

10,0% 2,6% 2,4% 14,3% 3,2%

,2% 1,2% 1,2% ,7% 3,2%
10 196 207 21 434

2,3% 45,2% 47,7% 4,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,3% 45,2% 47,7% 4,8% 100,0%

Recuento
% de v.12_re  Lectura
del prospecte d'un
medicament nou
% de v.1_rec1  Edat
reagrupada
% del total
Recuento
% de v.12_re  Lectura
del prospecte d'un
medicament nou
% de v.1_rec1  Edat
reagrupada
% del total
Recuento
% de v.12_re  Lectura
del prospecte d'un
medicament nou
% de v.1_rec1  Edat
reagrupada
% del total

Sí

No

v.12_re  Lectura del
prospecte d'un
medicament nou

Total

Menys de
20 anys

Entre 20 i
39 anys

Entre 40 i
59 anys

Més de
60 anys

v.1_rec1  Edat reagrupada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

10,420a 3 ,015
6,299 3 ,098

,990 1 ,320

434

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,32.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.15. 
 

Tabla de contingencia v.33_re1  Disposa del telèfon del seu metge * v.3_re  Ha treballat a l'àmbit de la salut
agrupat

49 27 76

64,5% 35,5% 100,0%

25,0% 11,6% 17,7%

11,4% 6,3% 17,7%
20 35 55

36,4% 63,6% 100,0%

10,2% 15,0% 12,8%

4,7% 8,2% 12,8%
27 24 51

52,9% 47,1% 100,0%

13,8% 10,3% 11,9%

6,3% 5,6% 11,9%
100 147 247

40,5% 59,5% 100,0%

51,0% 63,1% 57,6%

23,3% 34,3% 57,6%
196 233 429

45,7% 54,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

45,7% 54,3% 100,0%

Recuento
% de v.33_re1  Disposa
del telèfon del seu metge
% de v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut agrupat

% del total
Recuento
% de v.33_re1  Disposa
del telèfon del seu metge
% de v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut agrupat

% del total
Recuento
% de v.33_re1  Disposa
del telèfon del seu metge
% de v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut agrupat

% del total
Recuento
% de v.33_re1  Disposa
del telèfon del seu metge
% de v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut agrupat

% del total
Recuento
% de v.33_re1  Disposa
del telèfon del seu metge
% de v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut agrupat

% del total

Sí, de la Seguretat Social

Sí, de mútues o altres
entitats privades

Sí, d'ambdues

No

v.33_re1 
Disposa del
telèfon del
seu metge

Total

Sí No

v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut

agrupat
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

16,511a 3 ,001
16,583 3 ,001

8,784 1 ,003

429

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 23,30.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.16. 
 

Tabla de contingencia v.35_re  Disposa del correu electrònic del seu metge/essa * v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit de la salut agrupat

30 13 43

69,8% 30,2% 100,0%

15,4% 5,6% 10,1%

7,0% 3,0% 10,1%
165 219 384

43,0% 57,0% 100,0%

84,6% 94,4% 89,9%

38,6% 51,3% 89,9%
195 232 427

45,7% 54,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

45,7% 54,3% 100,0%

Recuento
% de v.35_re  Disposa
del correu electrònic
del seu metge/essa
% de v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit de la
salut agrupat
% del total
Recuento
% de v.35_re  Disposa
del correu electrònic
del seu metge/essa
% de v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit de la
salut agrupat
% del total
Recuento
% de v.35_re  Disposa
del correu electrònic
del seu metge/essa
% de v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit de la
salut agrupat
% del total

Sí

No

v.35_re  Disposa del
correu electrònic del
seu metge/essa

Total

Sí No

v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut

agrupat
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

11,193b 1 ,001

10,139 1 ,001

11,317 1 ,001

,001 ,001

11,166 1 ,001

427

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 19,64.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.17. 
 

Tabla de contingencia v.35_re  Disposa del correu electrònic del seu metge/essa * v.33_re1  Disposa del telèfon del seu metge

14 12 11 5 42

33,3% 28,6% 26,2% 11,9% 100,0%

18,9% 21,8% 21,6% 2,0% 9,9%

3,3% 2,8% 2,6% 1,2% 9,9%
60 43 40 240 383

15,7% 11,2% 10,4% 62,7% 100,0%

81,1% 78,2% 78,4% 98,0% 90,1%

14,1% 10,1% 9,4% 56,5% 90,1%
74 55 51 245 425

17,4% 12,9% 12,0% 57,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

17,4% 12,9% 12,0% 57,6% 100,0%

Recuento
% de v.35_re  Disposa
del correu electrònic del
seu metge/essa
% de v.33_re1  Disposa
del telèfon del seu metge
% del total
Recuento
% de v.35_re  Disposa
del correu electrònic del
seu metge/essa
% de v.33_re1  Disposa
del telèfon del seu metge
% del total
Recuento
% de v.35_re  Disposa
del correu electrònic del
seu metge/essa
% de v.33_re1  Disposa
del telèfon del seu metge
% del total

Sí

No

v.35_re  Disposa del
correu electrònic del
seu metge/essa

Total

Sí, de la
Seguretat

Social

Sí, de mútues
o altres
entitats

privades
Sí,

d'ambdues No

v.33_re1  Disposa del telèfon del seu metge

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

40,320a 3 ,000
42,627 3 ,000

29,012 1 ,000

425

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,04.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.18. 
 

Tabla de contingencia v.37_re  Ús missatges de correu electrònic de/a familiars o amics sobre qüestions
relacionades amb salut * v.5_re  Nivell màxim d'estudis acabats agregat

107 38 3 148

72,3% 25,7% 2,0% 100,0%

38,9% 33,0% 9,4% 35,1%

25,4% 9,0% ,7% 35,1%
168 77 29 274

61,3% 28,1% 10,6% 100,0%

61,1% 67,0% 90,6% 64,9%

39,8% 18,2% 6,9% 64,9%
275 115 32 422

65,2% 27,3% 7,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

65,2% 27,3% 7,6% 100,0%

Recuento
% de v.37_re  Ús
missatges de correu
electrònic de/a familiars o
amics sobre qüestions
relacionades amb salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.37_re  Ús
missatges de correu
electrònic de/a familiars o
amics sobre qüestions
relacionades amb salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.37_re  Ús
missatges de correu
electrònic de/a familiars o
amics sobre qüestions
relacionades amb salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total

Sí

No

v.37_re  Ús missatges
de correu electrònic
de/a familiars o amics
sobre qüestions
relacionades amb salut

Total

Estudis
universitaris

FP -
Secundària

Primària /
Altres

v.5_re  Nivell màxim d'estudis acabats
agregat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

11,265a 2 ,004
13,385 2 ,001

9,246 1 ,002

422

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 11,22.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.19. 
 

Tabla de contingencia v.43.2  Ha utilitzat o estaria disposat a utilitzar Consultes sobre problemes de salut * v.4_rec1 
Municipi de residència agrupat

56 62 118

47,5% 52,5% 100,0%

24,7% 33,9% 28,8%

13,7% 15,1% 28,8%
146 110 256

57,0% 43,0% 100,0%

64,3% 60,1% 62,4%

35,6% 26,8% 62,4%
25 11 36

69,4% 30,6% 100,0%

11,0% 6,0% 8,8%

6,1% 2,7% 8,8%
227 183 410

55,4% 44,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

55,4% 44,6% 100,0%

Recuento
% de v.43.2  Ha utilitzat o
estaria disposat a
utilitzar Consultes sobre
problemes de salut
% de v.4_rec1  Municipi
de residència agrupat
% del total
Recuento
% de v.43.2  Ha utilitzat o
estaria disposat a
utilitzar Consultes sobre
problemes de salut
% de v.4_rec1  Municipi
de residència agrupat
% del total
Recuento
% de v.43.2  Ha utilitzat o
estaria disposat a
utilitzar Consultes sobre
problemes de salut
% de v.4_rec1  Municipi
de residència agrupat
% del total
Recuento
% de v.43.2  Ha utilitzat o
estaria disposat a
utilitzar Consultes sobre
problemes de salut
% de v.4_rec1  Municipi
de residència agrupat
% del total

He utilitzat

Estaria disposat a utilitzar

No estaria disposat a
utilitzar

v.43.2  Ha utilitzat o
estaria disposat a
utilitzar Consultes sobre
problemes de salut

Total

Província
Barcelona

Reste de
Catalunya

v.4_rec1  Municipi de
residència agrupat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,161a 2 ,046
6,244 2 ,044

6,083 1 ,014

410

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 16,07.

a. 
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abla de contingencia v.43.3  Ha utilitzat o estaria disposat a utilitzar Seguiment d'un problema de salut * v.3_re  H
treballat a l'àmbit de la salut agrupat

22 18 40

55,0% 45,0% 100,0%

11,8% 8,2% 9,8%

5,4% 4,4% 9,8%
127 178 305

41,6% 58,4% 100,0%

67,9% 80,9% 74,9%

31,2% 43,7% 74,9%
38 24 62

61,3% 38,7% 100,0%

20,3% 10,9% 15,2%

9,3% 5,9% 15,2%
187 220 407

45,9% 54,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

45,9% 54,1% 100,0%

Recuento
% de v.43.3  Ha utilitzat
o estaria disposat a
utilitzar Seguiment d'un
problema de salut
% de v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit de la
salut agrupat
% del total
Recuento
% de v.43.3  Ha utilitzat
o estaria disposat a
utilitzar Seguiment d'un
problema de salut
% de v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit de la
salut agrupat
% del total
Recuento
% de v.43.3  Ha utilitzat
o estaria disposat a
utilitzar Seguiment d'un
problema de salut
% de v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit de la
salut agrupat
% del total
Recuento
% de v.43.3  Ha utilitzat
o estaria disposat a
utilitzar Seguiment d'un
problema de salut
% de v.3_re  Ha
treballat a l'àmbit de la
salut agrupat
% del total

He utilitzat

Estaria disposat a utilitzar

No estaria disposat a
utilitzar

v.43.3  Ha utilitzat o
estaria disposat a
utilitzar Seguiment d'un
problema de salut

Total

Sí No

v.3_re  Ha treballat a
l'àmbit de la salut

agrupat
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

9,476a 2 ,009
9,479 2 ,009

1,383 1 ,240

407

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 18,38.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.20. 
Tabla de contingencia v.62_re1  Ha utilitzat els serveis mèdics de suport per Internet per
qüestions de salut * v.61_re1  Ha utilitzat els serveis de línies telefòniques de suport per

informar-se sobre qüestions de salut

118 41 159

74,2% 25,8% 100,0%

54,4% 19,5% 37,2%

27,6% 9,6% 37,2%
99 169 268

36,9% 63,1% 100,0%

45,6% 80,5% 62,8%

23,2% 39,6% 62,8%
217 210 427

50,8% 49,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

50,8% 49,2% 100,0%

Recuento
% de v.62_re1  Ha utilitzat
els serveis mèdics de
suport per Internet per
qüestions de salut
% de v.61_re1  Ha utilitzat
els serveis de línies
telefòniques de suport
per informar-se sobre
qüestions de salut
% del total
Recuento
% de v.62_re1  Ha utilitzat
els serveis mèdics de
suport per Internet per
qüestions de salut
% de v.61_re1  Ha utilitzat
els serveis de línies
telefòniques de suport
per informar-se sobre
qüestions de salut
% del total
Recuento
% de v.62_re1  Ha utilitzat
els serveis mèdics de
suport per Internet per
qüestions de salut
% de v.61_re1  Ha utilitzat
els serveis de línies
telefòniques de suport
per informar-se sobre
qüestions de salut
% del total

Sí

No

v.62_re1  Ha utilitzat
els serveis mèdics de
suport per Internet per
qüestions de salut

Total

Sí No

v.61_re1  Ha utilitzat
els serveis de línies

telefòniques de suport
per informar-se sobre

qüestions de salut
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

55,473b 1 ,000

53,992 1 ,000

57,286 1 ,000

,000 ,000

55,343 1 ,000

427

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 78,20.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.21. 
 

Tabla de contingencia

61 156 217

28,1% 71,9% 100,0%

39,9% 56,5% 50,6%
14,2% 36,4% 50,6%

92 120 212

43,4% 56,6% 100,0%

60,1% 43,5% 49,4%
21,4% 28,0% 49,4%

153 276 429

35,7% 64,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
35,7% 64,3% 100,0%

Recuento
% de v.61_re1  Ha
utilitzat els serveis de
línies telefòniques de
suport per informar-se
sobre qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.61_re1  Ha
utilitzat els serveis de
línies telefòniques de
suport per informar-se
sobre qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total
Recuento
% de v.61_re1  Ha
utilitzat els serveis de
línies telefòniques de
suport per informar-se
sobre qüestions de salut
% de v.2  Sexe
% del total

Sí

No

v.61_re1  Ha utilitzat
els serveis de línies
telefòniques de suport
per informar-se sobre
qüestions de salut

Total

Home Dona
v.2  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

10,920b 1 ,001

10,264 1 ,001

10,976 1 ,001

,001 ,001

10,894 1 ,001

429

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 75,61.

b. 
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Tabla de contingencia

128 71 20 219

58,4% 32,4% 9,1% 100,0%

45,7% 59,7% 60,6% 50,7%

29,6% 16,4% 4,6% 50,7%
152 48 13 213

71,4% 22,5% 6,1% 100,0%

54,3% 40,3% 39,4% 49,3%

35,2% 11,1% 3,0% 49,3%
280 119 33 432

64,8% 27,5% 7,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

64,8% 27,5% 7,6% 100,0%

Recuento
% de v.61_re1  Ha utilitzat
els serveis de línies
telefòniques de suport
per informar-se sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.61_re1  Ha utilitzat
els serveis de línies
telefòniques de suport
per informar-se sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total
Recuento
% de v.61_re1  Ha utilitzat
els serveis de línies
telefòniques de suport
per informar-se sobre
qüestions de salut
% de v.5_re  Nivell màxim
d'estudis acabats agregat
% del total

Sí

No

v.61_re1  Ha utilitzat
els serveis de línies
telefòniques de suport
per informar-se sobre
qüestions de salut

Total

Estudis
universitaris

FP -
Secundària

Primària /
Altres

v.5_re  Nivell màxim d'estudis acabats
agregat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

7,906a 2 ,019
7,946 2 ,019

6,887 1 ,009

432

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 16,27.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.2.22. 
 
abla de contingencia v.16  Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut * v.49  Utilitat d'aquest tipu

de serveis per a la seva informació sobre qüestions de salut

52 34 0 1 5 92

56,5% 37,0% ,0% 1,1% 5,4% 100,0%

64,2% 17,4% ,0% 16,7% 8,8% 23,7%

13,4% 8,8% ,0% ,3% 1,3% 23,7%
24 134 15 1 20 194

12,4% 69,1% 7,7% ,5% 10,3% 100,0%

29,6% 68,7% 30,6% 16,7% 35,1% 50,0%

6,2% 34,5% 3,9% ,3% 5,2% 50,0%
4 22 30 1 4 61

6,6% 36,1% 49,2% 1,6% 6,6% 100,0%

4,9% 11,3% 61,2% 16,7% 7,0% 15,7%

1,0% 5,7% 7,7% ,3% 1,0% 15,7%
0 2 3 3 1 9

,0% 22,2% 33,3% 33,3% 11,1% 100,0%

,0% 1,0% 6,1% 50,0% 1,8% 2,3%

,0% ,5% ,8% ,8% ,3% 2,3%
1 3 1 0 27 32

3,1% 9,4% 3,1% ,0% 84,4% 100,0%

1,2% 1,5% 2,0% ,0% 47,4% 8,2%

,3% ,8% ,3% ,0% 7,0% 8,2%
81 195 49 6 57 388

20,9% 50,3% 12,6% 1,5% 14,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

20,9% 50,3% 12,6% 1,5% 14,7% 100,0%

Recuento
% de v.16  Utilitat d'aquest
tipus de serveis per a la
seva informació sobre
qüestions de salut
% de v.49  Utilitat d'aquest
tipus de serveis per a la
seva informació sobre
qüestions de salut
% del total
Recuento
% de v.16  Utilitat d'aquest
tipus de serveis per a la
seva informació sobre
qüestions de salut
% de v.49  Utilitat d'aquest
tipus de serveis per a la
seva informació sobre
qüestions de salut
% del total
Recuento
% de v.16  Utilitat d'aquest
tipus de serveis per a la
seva informació sobre
qüestions de salut
% de v.49  Utilitat d'aquest
tipus de serveis per a la
seva informació sobre
qüestions de salut
% del total
Recuento
% de v.16  Utilitat d'aquest
tipus de serveis per a la
seva informació sobre
qüestions de salut
% de v.49  Utilitat d'aquest
tipus de serveis per a la
seva informació sobre
qüestions de salut
% del total
Recuento
% de v.16  Utilitat d'aquest
tipus de serveis per a la
seva informació sobre
qüestions de salut
% de v.49  Utilitat d'aquest
tipus de serveis per a la
seva informació sobre
qüestions de salut
% del total
Recuento
% de v.16  Utilitat d'aquest
tipus de serveis per a la
seva informació sobre
qüestions de salut
% de v.49  Utilitat d'aquest
tipus de serveis per a la
seva informació sobre
qüestions de salut
% del total

Molt útils

Útils

Poc útils

Gens útils

Ns/Nc

v.16  Utilitat d'aquest
tipus de serveis per
a la seva informació
sobre qüestions de
salut

Total

Molt útils Útils Poc útils Gens útils Ns/Nc

v.49  Utilitat d'aquest tipus de serveis per a la seva informació
sobre qüestions de salut

Total
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Pruebas de chi-cuadrado

369,253a 16 ,000
250,576 16 ,000

136,093 1 ,000

388

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

11 casillas (44,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a
5. La frecuencia mínima esperada es ,14.

a. 
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Tabla de contingencia v.17  Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis * v.50  Confiança en la informació que li ofereix aquest
tipus de serveis

31 7 0 0 5 43

72,1% 16,3% ,0% ,0% 11,6% 100,0%

73,8% 3,4% ,0% ,0% 6,8% 11,3%

8,1% 1,8% ,0% ,0% 1,3% 11,3%
8 167 14 0 21 210

3,8% 79,5% 6,7% ,0% 10,0% 100,0%

19,0% 80,7% 25,9% ,0% 28,8% 55,0%

2,1% 43,7% 3,7% ,0% 5,5% 55,0%
3 23 36 3 8 73

4,1% 31,5% 49,3% 4,1% 11,0% 100,0%

7,1% 11,1% 66,7% 50,0% 11,0% 19,1%

,8% 6,0% 9,4% ,8% 2,1% 19,1%
0 0 3 3 0 6

,0% ,0% 50,0% 50,0% ,0% 100,0%

,0% ,0% 5,6% 50,0% ,0% 1,6%

,0% ,0% ,8% ,8% ,0% 1,6%
0 10 1 0 39 50

,0% 20,0% 2,0% ,0% 78,0% 100,0%

,0% 4,8% 1,9% ,0% 53,4% 13,1%

,0% 2,6% ,3% ,0% 10,2% 13,1%
42 207 54 6 73 382

11,0% 54,2% 14,1% 1,6% 19,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11,0% 54,2% 14,1% 1,6% 19,1% 100,0%

Recuento
% de v.17  Confiança
en la informació que
li ofereix aquest tipus
de serveis
% de v.50  Confiança
en la informació que
li ofereix aquest tipus
de serveis
% del total
Recuento
% de v.17  Confiança
en la informació que
li ofereix aquest tipus
de serveis
% de v.50  Confiança
en la informació que
li ofereix aquest tipus
de serveis
% del total
Recuento
% de v.17  Confiança
en la informació que
li ofereix aquest tipus
de serveis
% de v.50  Confiança
en la informació que
li ofereix aquest tipus
de serveis
% del total
Recuento
% de v.17  Confiança
en la informació que
li ofereix aquest tipus
de serveis
% de v.50  Confiança
en la informació que
li ofereix aquest tipus
de serveis
% del total
Recuento
% de v.17  Confiança
en la informació que
li ofereix aquest tipus
de serveis
% de v.50  Confiança
en la informació que
li ofereix aquest tipus
de serveis
% del total
Recuento
% de v.17  Confiança
en la informació que
li ofereix aquest tipus
de serveis
% de v.50  Confiança
en la informació que
li ofereix aquest tipus
de serveis
% del total

D'elevada confiança

De confiança

De poca confiança

De cap confiança

Ns/Nc

v.17  Confiança en la
informació que li
ofereix aquest tipus
de serveis

Total

D'elevada
confiança De confiança

De poca
confiança

De cap
confiança Ns/Nc

v.50  Confiança en la informació que li ofereix aquest tipus de serveis

Total
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Pruebas de chi-cuadrado

513,504a 16 ,000
327,896 16 ,000

129,059 1 ,000

382

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

10 casillas (40,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a
5. La frecuencia mínima esperada es ,09.

a. 
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1.9. Annex estadístic 3. Les associacions de pacients a Internet. 
 
Annex capítol 3. Estadístic.2.3.1. 

Tabla de contingencia Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació *
Quantes persones aproximadament treballen a l'Associació de manera remunerada? Agrupat

18 3 21

85,7% 14,3% 100,0%

64,3% 13,0% 41,2%

35,3% 5,9% 41,2%
10 20 30

33,3% 66,7% 100,0%

35,7% 87,0% 58,8%

19,6% 39,2% 58,8%
28 23 51

54,9% 45,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

54,9% 45,1% 100,0%

Recuento
% de Aproximadament,
quantes hores per
setmana roman oberta
la seu de l'Associació
% de Quantes persones
aproximadament
treballen a l'Associació
de manera
remunerada? Agrupat
% del total
Recuento
% de Aproximadament,
quantes hores per
setmana roman oberta
la seu de l'Associació
% de Quantes persones
aproximadament
treballen a l'Associació
de manera
remunerada? Agrupat
% del total
Recuento
% de Aproximadament,
quantes hores per
setmana roman oberta
la seu de l'Associació
% de Quantes persones
aproximadament
treballen a l'Associació
de manera
remunerada? Agrupat
% del total

Menys de 20 hores

Més de 20 hores

Aproximadament,
quantes hores per
setmana roman oberta
la seu de l'Associació

Total

Entre 0 i 3
persones Més de 4

Quantes persones
aproximadament

treballen a l'Associació
de manera

remunerada? Agrupat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

13,689b 1 ,000

11,655 1 ,001

14,794 1 ,000

,000 ,000

13,421 1 ,000

51

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 9,47.

b. 
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Tabla de contingencia Aproximadament, quantes hores per setmana roman oberta la seu de l'Associació * Quin és
aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupat

13 2 15

86,7% 13,3% 100,0%

68,4% 11,1% 40,5%

35,1% 5,4% 40,5%
6 16 22

27,3% 72,7% 100,0%

31,6% 88,9% 59,5%

16,2% 43,2% 59,5%
19 18 37

51,4% 48,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

51,4% 48,6% 100,0%

Recuento
% de Aproximadament,
quantes hores per
setmana roman oberta
la seu de l'Associació
% de Quin és
aproximadament el
pressupost total de
l'Associació per a
aquest any? Agrupat
% del total
Recuento
% de Aproximadament,
quantes hores per
setmana roman oberta
la seu de l'Associació
% de Quin és
aproximadament el
pressupost total de
l'Associació per a
aquest any? Agrupat
% del total
Recuento
% de Aproximadament,
quantes hores per
setmana roman oberta
la seu de l'Associació
% de Quin és
aproximadament el
pressupost total de
l'Associació per a
aquest any? Agrupat
% del total

Menys de 20 hores

Més de 20 hores

Aproximadament,
quantes hores per
setmana roman oberta
la seu de l'Associació

Total

Fins a 40000 Més de 40000

Quin és aproximadament el
pressupost total de

l'Associació per a aquest any?
Agrupat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

12,594b 1 ,000

10,329 1 ,001

13,704 1 ,000

,001 ,000

12,254 1 ,000

37

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 7,30.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.3.2. 

Número de treballadors 
  Menys de 3 Més de 3 

Menys de 200 1 2Número de 
socis Més de 200 2 3

 
Donde 1: associació petita 

 2: associació mitjana 

 3: associació gran 

 
Annex capítol 3. Estadístic.2.3.3. 

Tabla de contingencia dim  Dimensió de l'entitat * v.10_remes  Indiqui el nombre de seus que té
l'Associació agrupat

13 3 16

81,3% 18,8% 100,0%

37,1% 20,0% 32,0%

26,0% 6,0% 32,0%
17 5 22

77,3% 22,7% 100,0%

48,6% 33,3% 44,0%

34,0% 10,0% 44,0%
5 7 12

41,7% 58,3% 100,0%

14,3% 46,7% 24,0%

10,0% 14,0% 24,0%
35 15 50

70,0% 30,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

70,0% 30,0% 100,0%

Recuento
% de dim  Dimensió de
l'entitat
% de v.10_remes  Indiqui
el nombre de seus que té
l'Associació agrupat
% del total
Recuento
% de dim  Dimensió de
l'entitat
% de v.10_remes  Indiqui
el nombre de seus que té
l'Associació agrupat
% del total
Recuento
% de dim  Dimensió de
l'entitat
% de v.10_remes  Indiqui
el nombre de seus que té
l'Associació agrupat
% del total
Recuento
% de dim  Dimensió de
l'entitat
% de v.10_remes  Indiqui
el nombre de seus que té
l'Associació agrupat
% del total

Associació petita

Associació mitjana

Associació gran

dim  Dimensió
de l'entitat

Total

Una seu
Més

d'una seu

v.10_remes  Indiqui el
nombre de seus que

té l'Associació agrupat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,106a 2 ,047
5,761 2 ,056

4,559 1 ,033

50

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,60.

a. 
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Tabla de contingencia Dimensió de l'entitat * Quin és aproximadament el pressupost total de
l'Associació per a aquest any? Agrupat

12 0 12

100,0% ,0% 100,0%

63,2% ,0% 32,4%

32,4% ,0% 32,4%
6 10 16

37,5% 62,5% 100,0%

31,6% 55,6% 43,2%

16,2% 27,0% 43,2%
1 8 9

11,1% 88,9% 100,0%

5,3% 44,4% 24,3%

2,7% 21,6% 24,3%
19 18 37

51,4% 48,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

51,4% 48,6% 100,0%

Recuento
% de Dimensió de
l'entitat
% de Quin és
aproximadament el
pressupost total de
l'Associació per a
aquest any? Agrupat
% del total
Recuento
% de Dimensió de
l'entitat
% de Quin és
aproximadament el
pressupost total de
l'Associació per a
aquest any? Agrupat
% del total
Recuento
% de Dimensió de
l'entitat
% de Quin és
aproximadament el
pressupost total de
l'Associació per a
aquest any? Agrupat
% del total
Recuento
% de Dimensió de
l'entitat
% de Quin és
aproximadament el
pressupost total de
l'Associació per a
aquest any? Agrupat
% del total

Associació petita

Associació mitjana

Associació gran

Dimensió
de l'entitat

Total

Fins a 40000 Més de 40000

Quin és aproximadament el
pressupost total de

l'Associació per a aquest any?
Agrupat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

18,431a 2 ,000
23,817 2 ,000

16,790 1 ,000

37

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,38.

a. 
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Tabla de contingencia dim  Dimensió de l'entitat * v.140_remes  Aproximadament, quantes hores per
setmana roman oberta la seu de l'Associació

11 5 16

68,8% 31,3% 100,0%

52,4% 17,2% 32,0%

22,0% 10,0% 32,0%
8 14 22

36,4% 63,6% 100,0%

38,1% 48,3% 44,0%

16,0% 28,0% 44,0%
2 10 12

16,7% 83,3% 100,0%

9,5% 34,5% 24,0%

4,0% 20,0% 24,0%
21 29 50

42,0% 58,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

42,0% 58,0% 100,0%

Recuento
% de dim  Dimensió de
l'entitat
% de v.140_remes 
Aproximadament,
quantes hores per
setmana roman oberta
la seu de l'Associació
% del total
Recuento
% de dim  Dimensió de
l'entitat
% de v.140_remes 
Aproximadament,
quantes hores per
setmana roman oberta
la seu de l'Associació
% del total
Recuento
% de dim  Dimensió de
l'entitat
% de v.140_remes 
Aproximadament,
quantes hores per
setmana roman oberta
la seu de l'Associació
% del total
Recuento
% de dim  Dimensió de
l'entitat
% de v.140_remes 
Aproximadament,
quantes hores per
setmana roman oberta
la seu de l'Associació
% del total

Associació petita

Associació mitjana

Associació gran

dim  Dimensió
de l'entitat

Total

Menys de
20 hores

Més de
20 hores

v.140_remes 
Aproximadament,
quantes hores per

setmana roman oberta
la seu de l'Associació

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

8,148a 2 ,017
8,500 2 ,014

7,788 1 ,005

50

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,04.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.3.4. 

Tabla de contingencia Media_acc_Cor_Re1  Ús intensiu correu electrònic * Media_acc_Int_Re1  Ús intensiu
Internet

28 5 33

84,8% 15,2% 100,0%

84,8% 27,8% 64,7%

54,9% 9,8% 64,7%
5 13 18

27,8% 72,2% 100,0%

15,2% 72,2% 35,3%

9,8% 25,5% 35,3%
33 18 51

64,7% 35,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

64,7% 35,3% 100,0%

Recuento
% de Media_acc_Cor_
Re1  Ús intensiu correu
electrònic
% de Media_acc_Int_
Re1  Ús intensiu Internet
% del total
Recuento
% de Media_acc_Cor_
Re1  Ús intensiu correu
electrònic
% de Media_acc_Int_
Re1  Ús intensiu Internet
% del total
Recuento
% de Media_acc_Cor_
Re1  Ús intensiu correu
electrònic
% de Media_acc_Int_
Re1  Ús intensiu Internet
% del total

No ús intensiu

Ús intensiu

Media_acc_Cor_Re1  Ús
intensiu correu electrònic

Total

No ús
intensiu Ús intensiu

Media_acc_Int_Re1  Ús
intensiu Internet

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

16,611b 1 ,000

14,206 1 ,000

16,881 1 ,000

,000 ,000

16,285 1 ,000

51

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 6,35.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.3.5. 
 

Tabla de contingencia

20 16 36

55,6% 44,4% 100,0%

60,6% 88,9% 70,6%
39,2% 31,4% 70,6%

13 2 15

86,7% 13,3% 100,0%

39,4% 11,1% 29,4%
25,5% 3,9% 29,4%

33 18 51

64,7% 35,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
64,7% 35,3% 100,0%

Recuento
% de Indiqui el nombre
de seus que té
l'Associació agrupat
% de Ús intensiu Internet
% del total
Recuento
% de Indiqui el nombre
de seus que té
l'Associació agrupat
% de Ús intensiu Internet
% del total
Recuento
% de Indiqui el nombre
de seus que té
l'Associació agrupat
% de Ús intensiu Internet
% del total

Una seu

Més d'una seu

Indiqui el nombre
de seus que té
l'Associació agrupat

Total

No ús
intensiu Ús intensiu

Ús intensiu Internet

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

4,488b 1 ,034

3,229 1 ,072

4,982 1 ,026

,053 ,032

4,400 1 ,036

51

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 5,29.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.3.6. 

Tabla de contingencia v.12_re1  La majoria dels associats que formen part de l'entitat són (recodificada) * Media_
acc_Int_Re1  Ús intensiu Internet

22 5 27

81,5% 18,5% 100,0%

64,7% 27,8% 51,9%

42,3% 9,6% 51,9%
12 13 25

48,0% 52,0% 100,0%

35,3% 72,2% 48,1%

23,1% 25,0% 48,1%
34 18 52

65,4% 34,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

65,4% 34,6% 100,0%

Recuento
% de v.12_re1  La majoria
dels associats que
formen part de l'entitat
són (recodificada)
% de Media_acc_Int_Re1 
Ús intensiu Internet
% del total
Recuento
% de v.12_re1  La majoria
dels associats que
formen part de l'entitat
són (recodificada)
% de Media_acc_Int_Re1 
Ús intensiu Internet
% del total
Recuento
% de v.12_re1  La majoria
dels associats que
formen part de l'entitat
són (recodificada)
% de Media_acc_Int_Re1 
Ús intensiu Internet
% del total

Reste

Familiars i persones
relacionades amb
els pacients

v.12_re1  La majoria
dels associats que
formen part de l'entitat
són (recodificada)

Total

No ús
intensiu Ús intensiu

Media_acc_Int_Re1  Ús
intensiu Internet

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,429b 1 ,011

5,035 1 ,025

6,591 1 ,010

,019 ,012

6,306 1 ,012

52

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 8,65.

b. 

 
 

 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 215 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Annex capítol 3. Estadístic.2.3.7. 

Tabla de contingencia v.11_re  Lloc de residència de les persones * Media_acc_Int_Re1  Ús intensiu
Internet

19 2 21

90,5% 9,5% 100,0%

57,6% 11,1% 41,2%

37,3% 3,9% 41,2%
14 16 30

46,7% 53,3% 100,0%

42,4% 88,9% 58,8%

27,5% 31,4% 58,8%
33 18 51

64,7% 35,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

64,7% 35,3% 100,0%

Recuento
% de v.11_re  Lloc de
residència de les
persones
% de Media_acc_Int_
Re1  Ús intensiu Internet
% del total
Recuento
% de v.11_re  Lloc de
residència de les
persones
% de Media_acc_Int_
Re1  Ús intensiu Internet
% del total
Recuento
% de v.11_re  Lloc de
residència de les
persones
% de Media_acc_Int_
Re1  Ús intensiu Internet
% del total

Mateix Municipi o
Comarca

Mateixa Província o
Comunitat Autónoma

v.11_re  Lloc de
residència de
les persones

Total

No ús
intensiu Ús intensiu

Media_acc_Int_Re1  Ús
intensiu Internet

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

10,382b 1 ,001

8,552 1 ,003

11,559 1 ,001

,002 ,001

10,178 1 ,001

51

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 7,41.

b. 
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Tabla de contingencia v.11_re  Lloc de residència de les persones * Media_acc_Cor_Re1  Ús intensiu
correu electrònic

16 4 20

80,0% 20,0% 100,0%

50,0% 22,2% 40,0%

32,0% 8,0% 40,0%
16 14 30

53,3% 46,7% 100,0%

50,0% 77,8% 60,0%

32,0% 28,0% 60,0%
32 18 50

64,0% 36,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

64,0% 36,0% 100,0%

Recuento
% de v.11_re  Lloc de
residència de les
persones
% de Media_acc_
Cor_Re1  Ús intensiu
correu electrònic
% del total
Recuento
% de v.11_re  Lloc de
residència de les
persones
% de Media_acc_
Cor_Re1  Ús intensiu
correu electrònic
% del total
Recuento
% de v.11_re  Lloc de
residència de les
persones
% de Media_acc_
Cor_Re1  Ús intensiu
correu electrònic
% del total

Mateix Municipi o
Comarca

Mateixa Província o
Comunitat Autónoma

v.11_re  Lloc de
residència de
les persones

Total

No ús
intensiu Ús intensiu

Media_acc_Cor_Re1 
Ús intensiu correu

electrònic

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

3,704b 1 ,054

2,637 1 ,104

3,870 1 ,049

,074 ,050

3,630 1 ,057

50

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 7,20.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.3.8. 
v.118  Del nombre total d'associats, quin percentatge aproximat participa habitualment en les activitats de 
l'Associació 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
 0-10% 6 11,5
  11-20% 9 17,3
  21-30% 9 17,3
  31-40% 7 13,5
  41-50% 2 3,8
  51-60% 7 13,5
  61-70% 4 7,7
  71-80% 6 11,5
  81-90% 2 3,8
  Total 52 100,0

 
 
 
v.119  Indiqui aproximadament el percentatge d'implicació personal dels associats amb les finalitats de 
l'Associació 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
 91-100% 5 9,6
  0-10% 7 13,5
  11-20% 9 17,3
  21-30% 3 5,8
  31-40% 9 17,3
  41-50% 2 3,8
  51-60% 3 5,8
  61-70% 3 5,8
  71-80% 7 13,5
  81-90% 4 7,7
  Total 52 100,0
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Annex capítol 3. Estadístic.2.3.9. 

Tabla de contingencia v.118_reco2  Nivells de participació * v.119_reco2  Nivells d'implicació

14 10 24

58,3% 41,7% 100,0%

73,7% 30,3% 46,2%

26,9% 19,2% 46,2%
5 23 28

17,9% 82,1% 100,0%

26,3% 69,7% 53,8%

9,6% 44,2% 53,8%
19 33 52

36,5% 63,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

36,5% 63,5% 100,0%

Recuento
% de v.118_reco2 
Nivells de participació
% de v.119_reco2 
Nivells d'implicació
% del total
Recuento
% de v.118_reco2 
Nivells de participació
% de v.119_reco2 
Nivells d'implicació
% del total
Recuento
% de v.118_reco2 
Nivells de participació
% de v.119_reco2 
Nivells d'implicació
% del total

Participació Baixa

Participació Mitja-Alta

v.118_reco2  Nivells
de participació

Total

Implicació
Baixa

Implicació
Mitja-Alta

v.119_reco2  Nivells
d'implicació

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

9,131b 1 ,003

7,469 1 ,006

9,394 1 ,002

,004 ,003

8,955 1 ,003

52

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 8,77.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.3.10. 
 

Tabla de contingencia pert2_re  Índex nivell de pertinença a l'entitat * v.12_re1  La majoria dels
associats que formen part de l'entitat són (recodificada)

20 9 29

69,0% 31,0% 100,0%

74,1% 36,0% 55,8%

38,5% 17,3% 55,8%
7 16 23

30,4% 69,6% 100,0%

25,9% 64,0% 44,2%

13,5% 30,8% 44,2%
27 25 52

51,9% 48,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

51,9% 48,1% 100,0%

Recuento
% de pert2_re  Índex nivell
de pertinença a l'entitat

% de v.12_re1  La majoria
dels associats que
formen part de l'entitat
són (recodificada)
% del total
Recuento
% de pert2_re  Índex nivell
de pertinença a l'entitat

% de v.12_re1  La majoria
dels associats que
formen part de l'entitat
són (recodificada)
% del total
Recuento
% de pert2_re  Índex nivell
de pertinença a l'entitat

% de v.12_re1  La majoria
dels associats que
formen part de l'entitat
són (recodificada)
% del total

Baix

Mig-Alt

pert2_re  Índex nivell de
pertinença a l'entitat

Total

Reste

Familiars i
persones

relacionades
amb els
pacients

v.12_re1  La majoria dels
associats que formen part

de l'entitat són
(recodificada)

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

7,629b 1 ,006

6,163 1 ,013

7,819 1 ,005

,011 ,006

7,482 1 ,006

52

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 11,06.

b. 
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Tabla de contingencia pert2_re  Índex nivell de pertinença a l'entitat * v.12_re2  La majoria dels
associats que formen part de l'entitat són (recodificada)

15 14 29

51,7% 48,3% 100,0%

42,9% 82,4% 55,8%

28,8% 26,9% 55,8%
20 3 23

87,0% 13,0% 100,0%

57,1% 17,6% 44,2%

38,5% 5,8% 44,2%
35 17 52

67,3% 32,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

67,3% 32,7% 100,0%

Recuento
% de pert2_re  Índex nivell
de pertinença a l'entitat

% de v.12_re2  La majoria
dels associats que
formen part de l'entitat
són (recodificada)
% del total
Recuento
% de pert2_re  Índex nivell
de pertinença a l'entitat

% de v.12_re2  La majoria
dels associats que
formen part de l'entitat
són (recodificada)
% del total
Recuento
% de pert2_re  Índex nivell
de pertinença a l'entitat

% de v.12_re2  La majoria
dels associats que
formen part de l'entitat
són (recodificada)
% del total

Baix

Mig-Alt

pert2_re  Índex nivell de
pertinença a l'entitat

Total

reste pacients

v.12_re2  La majoria
dels associats que

formen part de l'entitat
són (recodificada)

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

7,236b 1 ,007

5,723 1 ,017

7,746 1 ,005

,009 ,007

7,097 1 ,008

52

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 7,52.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.3.11. 
 
Assenyali la implicació dels següents agents en les accions que impulsa l’Associació  

Professionals (no associats) 
Acció Poca Normal Molta 
Orientar cap a d’altres fonts d’informació 20,4% 49% 30,6% 
Prevenir 40,4% 44,7% 14,9% 
Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones 
de l’associació 

59,2% 30,6% 10,2% 

Educar 34% 44% 22% 
Aportar tractaments terapèutics 28,3% 32,6% 39,1% 
Informar sobre el problema de salut 15,7% 49% 35,3% 
Informar sobre el funcionament i les activitats de l’Associació 45,1% 43,1% 11,8% 
Donar suport psicològic 46,9% 22,4% 30,6% 
Orientar cap a professionals especialitzats y/o centres d’atenció 22,4% 57,1% 20,4% 

 

Socis/es 
Acció Poca Normal Molta 
Orientar cap a d’altres fonts d’informació 22,4% 42,9% 34,7% 
Prevenir 31,9% 57,4% 10,6% 
Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones 
de l’associació 

38% 36% 26% 

Educar 32,7% 44,9% 22,4% 
Aportar tractaments terapèutics 61,4% 20,5% 18,2% 
Informar sobre el problema de salut 18% 40% 42% 
Informar sobre el funcionament i les activitats de l’Associació 9,8% 41,2% 49% 
Donar suport psicològic 23,4% 38,3% 38,3% 
Orientar cap a professionals especialitzats y/o centres d’atenció 32,7% 40,8% 26,5% 

 

Personal remunerat de l’Associació 
Acció Poca Normal Molta 
Orientar cap a d’altres fonts d’informació 32,6% 8,7% 58,7% 
Prevenir 36,4% 25% 38,6% 
Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones 
de l’associació 

33,3% 15,6% 51,1% 

Educar 31,3% 25% 43,8% 
Aportar tractaments terapèutics 52,4% 14,3% 33,3% 
Informar sobre el problema de salut 31,3% 14,6% 54,2% 
Informar sobre el funcionament i les activitats de l’Associació 26,1% 15,2% 58,7% 
Donar suport psicològic 34,8% 15,2% 50% 
Orientar cap a professionals especialitzats y/o centres d’atenció 38,3% 14,9% 46,8% 

 

 

Ciutadania (públic en general) 
Acció Poca Normal Molta 
Orientar cap a d’altres fonts d’informació 54% 38% 8% 
Prevenir 63% 34,8% 2,2% 
Aportar o informar sobre recursos econòmics per a les persones de 
l’associació 

80,9% 12,8% 6,4% 

Educar 56% 30% 14% 
Aportar tractaments terapèutics 84,4% 13,3% 2,2% 
Informar sobre el problema de salut 55,1% 30,6% 14,3% 
Informar sobre el funcionament i les activitats de l’Associació 60,8% 27,5% 11,8% 
Donar suport psicològic 68,8% 25% 6,3% 
Orientar cap a professionals especialitzats y/o centres d’atenció 61,2% 36,7% 2% 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.3.12. 
 
 Tabla 10. v.107 Quants ordinadors amb connexió a Internet té l’Associació? 
 

  Frecuencia Porcentaje  
 1 18 38,3
  2 5 10,6
  3 3 6,4
  4 6 12,8
  5 4 8,5
  6 2 4,3
  7 3 6,4
  8 1 2,1
  10 1 2,1
  11 1 2,1
  16 1 2,1
  40 1 2,1
  50 1 2,1
  Total 47 100,0

 
 

Connexió a Internet 
  No Si 

Menys de 3 1 2Número 
d’ordenadors Més de 3 2 3

 

Donde 1: accés baix 

 2: accés mig 

 3: accés alt 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.3.13. 
 

Tabla de contingencia dim  Dimensió de l'entitat * v.107_reco  De quants ordinadors amb connexió a
Internet disposa l'Associació? Agrupat

13 1 14

92,9% 7,1% 100,0%

52,0% 5,0% 31,1%

28,9% 2,2% 31,1%
11 9 20

55,0% 45,0% 100,0%

44,0% 45,0% 44,4%

24,4% 20,0% 44,4%
1 10 11

9,1% 90,9% 100,0%

4,0% 50,0% 24,4%

2,2% 22,2% 24,4%
25 20 45

55,6% 44,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

55,6% 44,4% 100,0%

Recuento
% de dim  Dimensió
de l'entitat
% de v.107_reco  De
quants ordinadors
amb connexió a
Internet disposa
l'Associació? Agrupat
% del total
Recuento
% de dim  Dimensió
de l'entitat
% de v.107_reco  De
quants ordinadors
amb connexió a
Internet disposa
l'Associació? Agrupat
% del total
Recuento
% de dim  Dimensió
de l'entitat
% de v.107_reco  De
quants ordinadors
amb connexió a
Internet disposa
l'Associació? Agrupat
% del total
Recuento
% de dim  Dimensió
de l'entitat
% de v.107_reco  De
quants ordinadors
amb connexió a
Internet disposa
l'Associació? Agrupat
% del total

Associació petita

Associació mitjana

Associació gran

dim  Dimensió
de l'entitat

Total

Menys de 3 Més de 3

v.107_reco  De quants
ordinadors amb

connexió a Internet
disposa l'Associació?

Agrupat
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

17,510a 2 ,000
20,394 2 ,000

17,050 1 ,000

45

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,89.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.3.14. 

Tabla de contingencia Quin és aproximadament el pressupost total de l'Associació per a aquest any? Agrupa
* De quants ordinadors amb connexió a Internet disposa l'Associació? Agrupat

15 1 16

93,8% 6,3% 100,0%

88,2% 6,3% 48,5%

45,5% 3,0% 48,5%
2 15 17

11,8% 88,2% 100,0%

11,8% 93,8% 51,5%

6,1% 45,5% 51,5%
17 16 33

51,5% 48,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

51,5% 48,5% 100,0%

Recuento
% de Quin és
aproximadament el
pressupost total de
l'Associació per a aquest
any? Agrupat
% de De quants
ordinadors amb connexió
a Internet disposa
l'Associació? Agrupat
% del total
Recuento
% de Quin és
aproximadament el
pressupost total de
l'Associació per a aquest
any? Agrupat
% de De quants
ordinadors amb connexió
a Internet disposa
l'Associació? Agrupat
% del total
Recuento
% de Quin és
aproximadament el
pressupost total de
l'Associació per a aquest
any? Agrupat
% de De quants
ordinadors amb connexió
a Internet disposa
l'Associació? Agrupat
% del total

Fins a 40000

Més de 40000

Quin és aproximadament
el pressupost total de
l'Associació per a aquest
any? Agrupat

Total

Menys de 3 Més de 3

De quants ordinadors
amb connexió a Internet

disposa l'Associació?
Agrupat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

22,181b 1 ,000

19,020 1 ,000

25,921 1 ,000

,000 ,000

21,509 1 ,000

33

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 7,76.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.3.15. 
 

Tabla de contingencia

14 19 33

42,4% 57,6% 100,0%

53,8% 90,5% 70,2%

29,8% 40,4% 70,2%
12 2 14

85,7% 14,3% 100,0%

46,2% 9,5% 29,8%

25,5% 4,3% 29,8%
26 21 47

55,3% 44,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

55,3% 44,7% 100,0%

Recuento
% de Media_acc_
CP_Re1  Ús intensiu
correu postal
% de v.107_reco  De
quants ordinadors
amb connexió a
Internet disposa
l'Associació? Agrupat
% del total
Recuento
% de Media_acc_
CP_Re1  Ús intensiu
correu postal
% de v.107_reco  De
quants ordinadors
amb connexió a
Internet disposa
l'Associació? Agrupat
% del total
Recuento
% de Media_acc_
CP_Re1  Ús intensiu
correu postal
% de v.107_reco  De
quants ordinadors
amb connexió a
Internet disposa
l'Associació? Agrupat
% del total

No ús intensiu

Ús intensiu

Media_acc_CP_Re1  Ús
intensiu correu postal

Total

Menys de 3 Més de 3

v.107_reco  De quants
ordinadors amb

connexió a Internet
disposa l'Associació?

Agrupat
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

7,453b 1 ,006

5,804 1 ,016

8,152 1 ,004

,010 ,007

7,294 1 ,007

47

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 6,26.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.3.16. 

Tabla de contingencia Dimensió de l'entitat * Accés a Internet

13 1 14

92,9% 7,1% 100,0%

52,0% 5,0% 31,1%
28,9% 2,2% 31,1%

12 19 31

38,7% 61,3% 100,0%

48,0% 95,0% 68,9%
26,7% 42,2% 68,9%

25 20 45

55,6% 44,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
55,6% 44,4% 100,0%

Recuento
% de Dimensió de
l'entitat
% de Accés a Internet
% del total
Recuento
% de Dimensió de
l'entitat
% de Accés a Internet
% del total
Recuento
% de Dimensió de
l'entitat
% de Accés a Internet
% del total

Associació petita

Associació mitjana-gran

Dimensió de
l'entitat

Total

Mig Alt
Accés a Internet

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

11,452b 1 ,001

9,364 1 ,002

13,241 1 ,000

,001 ,001

11,198 1 ,001

45

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 6,22.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.3.17. 

Tabla de contingencia

15 2 17
88,2% 11,8% 100,0%

93,8% 11,8% 51,5%

45,5% 6,1% 51,5%
1 15 16

6,3% 93,8% 100,0%

6,3% 88,2% 48,5%

3,0% 45,5% 48,5%
16 17 33

48,5% 51,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

48,5% 51,5% 100,0%

Recuento
% de Accés a Internet
% de Quin és
aproximadament el
pressupost total de
l'Associació per a
aquest any? Agrupat
% del total
Recuento
% de Accés a Internet
% de Quin és
aproximadament el
pressupost total de
l'Associació per a
aquest any? Agrupat
% del total
Recuento
% de Accés a Internet
% de Quin és
aproximadament el
pressupost total de
l'Associació per a
aquest any? Agrupat
% del total

Mig

Alt

Accés a
Internet

Total

Fins a 40000 Més de 40000

Quin és aproximadament el
pressupost total de

l'Associació per a aquest any?
Agrupat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

22,181b 1 ,000

19,020 1 ,000

25,921 1 ,000

,000 ,000

21,509 1 ,000

33

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 7,76.

b. 
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Tabla de contingencia Accés a Internet * Aproximadament, quantes hores per
setmana roman oberta la seu de l'Associació

15 11 26
57,7% 42,3% 100,0%

88,2% 36,7% 55,3%

31,9% 23,4% 55,3%
2 19 21

9,5% 90,5% 100,0%

11,8% 63,3% 44,7%

4,3% 40,4% 44,7%
17 30 47

36,2% 63,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

36,2% 63,8% 100,0%

Recuento
% de Accés a Internet
% de Aproximadament,
quantes hores per
setmana roman oberta
la seu de l'Associació
% del total
Recuento
% de Accés a Internet
% de Aproximadament,
quantes hores per
setmana roman oberta
la seu de l'Associació
% del total
Recuento
% de Accés a Internet
% de Aproximadament,
quantes hores per
setmana roman oberta
la seu de l'Associació
% del total

Mig

Alt

Accés a
Internet

Total

Menys de
20 hores

Més de
20 hores

Aproximadament,
quantes hores per

setmana roman oberta
la seu de l'Associació

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

11,675b 1 ,001

9,682 1 ,002

12,878 1 ,000

,001 ,001

11,426 1 ,001

47

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 7,60.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.3.18. 
 v.114 ¿Utilitza l’Associació alguna llista de correu electrònic pròpia? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
 Si 37 71,2
  No 14 26,9
  NS/NC 1 1,9
  Total 52 100,0

 
 v.115 Está l’Associació subscrita a alguna llista de correu electrònica? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
 No 19 36,5
  Sí, pero no enviamos 

información 3 5,8

  Sí, enviamos información 
ocasionalmente 17 32,7

  Sí, enviamos información 
con frecuencia 12 23,1

  Total 51 98,1

 
 

Annex capítol 3. Estadístic.2.3.19. 
 
 v.124  Utilitza l'Associació algun butlletí electrònic de notícies propi? 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
 Si 15 29,4
  No 36 70,6
  Total 51 100,0

 
 
 
 
Annex capítol 3. Estadístic.2.3.20. 

L’ús d’Internet per part de l’Associació està limitat per 

 Poc Normal Molt Gens 
La falta de recursos econòmics 34,6% 30,8% 32,7% 1,9% 
La falta de coneixements sobre el mitjà 42,9% 44,9% 12,2%  
La falta de personal qualificat 44,9% 26,5% 24,5% 4,1% 
L’escàs interès dels associats 44% 50% 4% 2% 
L’escàs ús i coneixement que tenen els associats 32% 50% 18%  
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1.10. Annex estadístic 4. Metges. 
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.1. 

Tabla de contingencia v.1  Sexe * v.2_b  Edat categoritzada

121 207 592 296 1216
10,0% 17,0% 48,7% 24,3% 100,0%

32,4% 45,4% 63,9% 78,1% 56,9%

5,7% 9,7% 27,7% 13,9% 56,9%
253 249 335 83 920

27,5% 27,1% 36,4% 9,0% 100,0%

67,6% 54,6% 36,1% 21,9% 43,1%

11,8% 11,7% 15,7% 3,9% 43,1%
374 456 927 379 2136

17,5% 21,3% 43,4% 17,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

17,5% 21,3% 43,4% 17,7% 100,0%

Recuento
% de v.1  Sexe
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total
Recuento
% de v.1  Sexe
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total
Recuento
% de v.1  Sexe
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total

Home

Dona

v.1  Sexe

Total

De 25 a
35 anys

De 36 a
45 anys

De 46 a
55 anys

Más de
55 anys

v.2_b  Edat categoritzada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

204,319a 3 ,000
209,496 3 ,000

203,127 1 ,000

2136

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 161,09.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.2. 

Tabla de contingencia v.3.in_re  Índex llocs de feina * v.2_b  Edat categoritzada

282 297 572 211 1362

20,7% 21,8% 42,0% 15,5% 100,0%

76,6% 67,5% 64,1% 59,1% 66,2%

13,7% 14,4% 27,8% 10,3% 66,2%
75 124 277 109 585

12,8% 21,2% 47,4% 18,6% 100,0%

20,4% 28,2% 31,1% 30,5% 28,4%

3,6% 6,0% 13,5% 5,3% 28,4%
11 19 43 37 110

10,0% 17,3% 39,1% 33,6% 100,0%

3,0% 4,3% 4,8% 10,4% 5,3%

,5% ,9% 2,1% 1,8% 5,3%
368 440 892 357 2057

17,9% 21,4% 43,4% 17,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

17,9% 21,4% 43,4% 17,4% 100,0%

Recuento
% de v.3.in_re 
Índex llocs de feina
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total
Recuento
% de v.3.in_re 
Índex llocs de feina
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total
Recuento
% de v.3.in_re 
Índex llocs de feina
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total
Recuento
% de v.3.in_re 
Índex llocs de feina
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total

Treballa a un únic lloc

Treballa a 2 llocs

Treballa a 3-4 llocs

v.3.in_re  Índex
llocs de feina

Total

De 25 a
35 anys

De 36 a
45 anys

De 46 a
55 anys

Más de
55 anys

v.2_b  Edat categoritzada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

42,525a 6 ,000
40,354 6 ,000

32,433 1 ,000

2057

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 19,09.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.3. 
   v.5_b  Especialitat 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
 alergiologia 10 ,5
  anàlisis clíniques 15 ,7
  anatomia patològica 16 ,8
  anestessiologia i reanimació 

90 4,3

  angiologia i cirurgia vascular 
13 ,6

  aparell digestiu 33 1,6
  bioquímica clínica 1 ,0
  cardiologia 43 2,0
  cirurgia cardio-vascular 1 ,0
  cirurgia general i de l'aparell digestiu 

76 3,6

  cirurgia oral i maxilofacial 4 ,2
  cirurgia ortopèdica i traumatologia 

62 2,9

  cirurgia pediàtrica 9 ,4
  cirurgia plàstica, estètica i 

reparadora 16 ,8

  cirurgia toràcica 1 ,0
  dermatologia mèdico-quirúrgica i 

venereologia 25 1,2

  endocrinologia i nutrició 21 1,0
  estomatologia 36 1,7
  farmacologia clínica 14 ,7
  geriatria 15 ,7
  hematologia i hemoteràpia 

1 ,0

  immunologia 27 1,3
  medecina d'emergències 10 ,5
  medecina de l'educació física i 

l'esport 8 ,4

  medecina del treball 71 3,4
  medecina familiar i comunitària 

307 14,5

  medecina física i rehabilitació 
22 1,0

  medecina intensiva 37 1,7
  medecina interna 139 6,6
  medecina legal i forense 4 ,2
  medecina nuclear 11 ,5
  medecina preventiva i salut pública 

32 1,5

  microbiologia i parasitologia 
11 ,5

  nefrologia 30 1,4
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  neumologia 20 ,9
  neurocirurgia 11 ,5
  neurofisiologia clínica 6 ,3
  neurologia 16 ,8
  obstetrícia i ginecologia 77 3,6
  oftalmologia 29 1,4
  oncologia mèdica 17 ,8
  oncologia radioteràpica 15 ,7
  orl 26 1,2
  pediatria 165 7,8
  psiquiatria 98 4,6
  radiodiagnosi 53 2,5
  reumatologia 22 1,0
  urologia 22 1,0
  altres especialitats 328 15,5
  Total 2116 100,0

 
 
Annex capítol 3. Estadístic.2.4.4. 
 v.7_a  Activitat professional 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
 Pràctica assistencial; 

Investigació; 
Planificació/direcció/ges
tió; Docència 

91 4,2

  Pràctica assistencial; 
Investigació; 
Planificació/direcció/ges
tió 

13 ,6

  Pràctica assistencial; 
Investigació; Docència 170 7,8

  Pràctica assistencial; 
Investigació 123 5,7

  Pràctica assistencial; 
Planificació/direcció/ges
tió; Docència 

42 1,9

  Pràctica assistencial; 
Planificació/direcció/ges
tió 

188 8,7

  Pràctica assistencial; 
Docència 206 9,5

  Pràctica assistencial 1162 53,6
  Investigació; 

Planificació/direcció/ges
tió; Docència 

13 ,6

  Investigació; 
Planificació/direcció/ges
tió 

15 ,7

  Investigació; Docència 7 ,3
  Investigació 16 ,7
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  Planificació/direcció/ges
tió; Docència 4 ,2

  Planificació/direcció/ges
tió 106 4,9

  Docència 10 ,5
  Total 2166 100,0

 
 v.7.in_rec  Índex pràctica professional recodificat 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
 4 activitats 91 4,2
  3 activitats 238 11,0
  2 activitats 544 25,1
  1 activitat 1293 59,7
  Total 2166 100,0

 
 
 v.7.1  Activitat professional: Pràctica assistencial 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
 SÍ 1995 92,1
  NO 171 7,9
  Total 2166 100,0

 
 v.7.2  Activitat professional: Docència 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
 SÍ 543 25,1
  NO 1623 74,9
  Total 2166 100,0

 
 v.7.3  Activitat professional: Gestió / Direcció / Planificació 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
 SÍ 473 21,8
  NO 1693 78,2
  Total 2166 100,0

 
 v.7.4  Activitat professional: Investigació 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
 SÍ 448 20,7
  NO 1718 79,3
  Total 2166 100,0
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.5. 

Tabla de contingencia v.7.in_rec  Índex pràctica professional recodificat * v.2_b  Edat categoritzada

1 17 43 27 88

1,1% 19,3% 48,9% 30,7% 100,0%

,3% 3,7% 4,7% 7,3% 4,1%

,0% ,8% 2,0% 1,3% 4,1%
29 49 110 47 235

12,3% 20,9% 46,8% 20,0% 100,0%

7,7% 10,7% 12,0% 12,6% 11,1%

1,4% 2,3% 5,2% 2,2% 11,1%
93 123 240 75 531

17,5% 23,2% 45,2% 14,1% 100,0%

24,8% 27,0% 26,1% 20,2% 25,0%

4,4% 5,8% 11,3% 3,5% 25,0%
252 267 526 223 1268

19,9% 21,1% 41,5% 17,6% 100,0%

67,2% 58,6% 57,2% 59,9% 59,8%

11,9% 12,6% 24,8% 10,5% 59,8%
375 456 919 372 2122

17,7% 21,5% 43,3% 17,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

17,7% 21,5% 43,3% 17,5% 100,0%

Recuento
% de v.7.in_rec  Índex
pràctica professional
recodificat
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total
Recuento
% de v.7.in_rec  Índex
pràctica professional
recodificat
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total
Recuento
% de v.7.in_rec  Índex
pràctica professional
recodificat
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total
Recuento
% de v.7.in_rec  Índex
pràctica professional
recodificat
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total
Recuento
% de v.7.in_rec  Índex
pràctica professional
recodificat
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total

4 activitats

3 activitats

2 activitats

1 activitat

v.7.in_rec  Índex
pràctica professional
recodificat

Total

De 25 a
35 anys

De 36 a
45 anys

De 46 a
55 anys

Más de
55 anys

v.2_b  Edat categoritzada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

37,644a 9 ,000
46,527 9 ,000

19,641 1 ,000

2122

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 15,43.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.6. 

Tabla de contingencia v.9_rec  Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat * v.2_b  Edat
categoritzada

359 431 855 330 1975

18,2% 21,8% 43,3% 16,7% 100,0%

96,8% 95,1% 93,1% 87,5% 93,2%

16,9% 20,3% 40,3% 15,6% 93,2%
12 22 63 47 144

8,3% 15,3% 43,8% 32,6% 100,0%

3,2% 4,9% 6,9% 12,5% 6,8%

,6% 1,0% 3,0% 2,2% 6,8%
371 453 918 377 2119

17,5% 21,4% 43,3% 17,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

17,5% 21,4% 43,3% 17,8% 100,0%

Recuento
% de v.9_rec  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional
recodificat
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total
Recuento
% de v.9_rec  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional
recodificat
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total
Recuento
% de v.9_rec  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional
recodificat
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total

Sí

No

v.9_rec  Utilitza Internet
per a la seva pràctica
professional recodificat

Total

De 25 a
35 anys

De 36 a
45 anys

De 46 a
55 anys

Más de
55 anys

v.2_b  Edat categoritzada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

29,268a 3 ,000
27,684 3 ,000

25,289 1 ,000

2119

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 25,21.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.7. 
 

contingencia v.9_rec  Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat * v.3.ind  Treballa a un s
feina

314 636 103 235 1288

24,4% 49,4% 8,0% 18,2% 100,0%

92,4% 96,8% 91,2% 88,0% 93,5%

22,8% 46,2% 7,5% 17,1% 93,5%
26 21 10 32 89

29,2% 23,6% 11,2% 36,0% 100,0%

7,6% 3,2% 8,8% 12,0% 6,5%

1,9% 1,5% ,7% 2,3% 6,5%
340 657 113 267 1377

24,7% 47,7% 8,2% 19,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,7% 47,7% 8,2% 19,4% 100,0%

Recuento
% de v.9_rec  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional
recodificat
% de v.3.ind  Treball
a un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.9_rec  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional
recodificat
% de v.3.ind  Treball
a un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.9_rec  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional
recodificat
% de v.3.ind  Treball
a un sol lloc de feina
% del total

Sí

No

v.9_rec  Utilitza Interne
per a la seva pràctica
professional recodifica

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

v.3.ind  Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

26,917a 3 ,000
26,726 3 ,000

9,022 1 ,003

1377

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 7,30.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.8. 

Tabla de contingencia v.10_a  Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat * v.2_b  Edat
categoritzada

371 448 885 355 2059

18,0% 21,8% 43,0% 17,2% 100,0%

99,7% 98,5% 97,4% 95,9% 97,8%

17,6% 21,3% 42,0% 16,9% 97,8%
1 7 24 15 47

2,1% 14,9% 51,1% 31,9% 100,0%

,3% 1,5% 2,6% 4,1% 2,2%

,0% ,3% 1,1% ,7% 2,2%
372 455 909 370 2106

17,7% 21,6% 43,2% 17,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

17,7% 21,6% 43,2% 17,6% 100,0%

Recuento
% de v.10_a  Considera
la utilització d'Internet
per a la seva pràctica
professional agrupat
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total
Recuento
% de v.10_a  Considera
la utilització d'Internet
per a la seva pràctica
professional agrupat
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total
Recuento
% de v.10_a  Considera
la utilització d'Internet
per a la seva pràctica
professional agrupat
% de v.2_b  Edat
categoritzada
% del total

Útil i molt útil

Poc i gens útil

v.10_a  Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional agrupat

Total

De 25 a
35 anys

De 36 a
45 anys

De 46 a
55 anys

Más de
55 anys

v.2_b  Edat categoritzada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

13,898a 3 ,003
16,847 3 ,001

13,842 1 ,000

2106

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 8,26.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.9. 
 

ANOVA

v.11_b  Anys d'ús d'Internet a la pràctica profesional

64,681 1 64,681 4,904 ,027
26050,213 1975 13,190
26114,893 1976

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
 
Gráfico de las medias 
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Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat

7

6,5

6

5,5

5

4,5M
ed

ia
 d

e 
A

ny
s 

d'
ús

 d
'In

te
rn

et
 a

 la
 p

rà
ct

ic
a 

pr
of

es
io

na
l

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 240 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Annex capítol 3. Estadístic.2.4.10. 

Tabla de contingencia v.12.rec  Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball * v.13.rec  Freqüència ús Internet l'últim mes fora del seu lloc de
treball

650 102 320 48 51 1171

55,5% 8,7% 27,3% 4,1% 4,4% 100,0%

65,5% 36,4% 50,4% 39,7% 45,5% 54,7%

30,4% 4,8% 14,9% 2,2% 2,4% 54,7%
130 102 118 32 29 411

31,6% 24,8% 28,7% 7,8% 7,1% 100,0%

13,1% 36,4% 18,6% 26,4% 25,9% 19,2%

6,1% 4,8% 5,5% 1,5% 1,4% 19,2%
125 53 130 28 25 361

34,6% 14,7% 36,0% 7,8% 6,9% 100,0%

12,6% 18,9% 20,5% 23,1% 22,3% 16,9%

5,8% 2,5% 6,1% 1,3% 1,2% 16,9%
16 7 25 7 6 61

26,2% 11,5% 41,0% 11,5% 9,8% 100,0%

1,6% 2,5% 3,9% 5,8% 5,4% 2,8%

,7% ,3% 1,2% ,3% ,3% 2,8%
72 16 42 6 1 137

52,6% 11,7% 30,7% 4,4% ,7% 100,0%

7,3% 5,7% 6,6% 5,0% ,9% 6,4%

3,4% ,7% 2,0% ,3% ,0% 6,4%
993 280 635 121 112 2141

46,4% 13,1% 29,7% 5,7% 5,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

46,4% 13,1% 29,7% 5,7% 5,2% 100,0%

Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.13.rec  Freqüència
ús Internet l'últim mes
fora del seu lloc de treball
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.13.rec  Freqüència
ús Internet l'últim mes
fora del seu lloc de treball
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.13.rec  Freqüència
ús Internet l'últim mes
fora del seu lloc de treball
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.13.rec  Freqüència
ús Internet l'últim mes
fora del seu lloc de treball
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.13.rec  Freqüència
ús Internet l'últim mes
fora del seu lloc de treball
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.13.rec  Freqüència
ús Internet l'últim mes
fora del seu lloc de treball
% del total

Tots els dies

De 3 a 4 vegades
per setmana

D'1 a 2 vegades
per setmana

1 vegada al mes

Mai o gairebé mai

v.12.rec 
Freqüència
ús Internet
des del seu
lloc de treball

Total

Tots els dies

De 3 a 4
vegades per

setmana

D'1 a 2
vegades per

setmana
1 vegada

al mes
Mai o

gairebé mai

v.13.rec  Freqüència ús Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

158,110a 16 ,000
155,223 16 ,000

18,541 1 ,000

2141

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (8,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,19.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.11. 

Tabla de contingencia v.12.rec  Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball * v.1  Sexe

723 441 1164

62,1% 37,9% 100,0%

59,4% 48,1% 54,5%
33,9% 20,7% 54,5%

236 178 414

57,0% 43,0% 100,0%

19,4% 19,4% 19,4%
11,1% 8,3% 19,4%

165 194 359

46,0% 54,0% 100,0%

13,5% 21,2% 16,8%
7,7% 9,1% 16,8%

25 37 62

40,3% 59,7% 100,0%

2,1% 4,0% 2,9%
1,2% 1,7% 2,9%

69 67 136

50,7% 49,3% 100,0%

5,7% 7,3% 6,4%
3,2% 3,1% 6,4%
1218 917 2135

57,0% 43,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
57,0% 43,0% 100,0%

Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.1  Sexe
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.1  Sexe
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.1  Sexe
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.1  Sexe
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.1  Sexe
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.1  Sexe
% del total

Tots els dies

De 3 a 4 vegades
per setmana

D'1 a 2 vegades
per setmana

1 vegada al mes

Mai o gairebé mai

v.12.rec 
Freqüència
ús Internet
des del seu
lloc de treball

Total

Home Dona
v.1  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

39,489a 4 ,000
39,291 4 ,000

29,076 1 ,000

2135

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 26,63.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.12. 
 

Tabla de contingencia v.10_b  Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional agrupat * v.12.rec1  Freqüència ús
Internet des del seu lloc de treball

6 15 9 18 48

12,5% 31,3% 18,8% 37,5% 100,0%

,5% 1,9% 14,8% 13,5% 2,2%

,3% ,7% ,4% ,8% 2,2%
1167 756 52 115 2090

55,8% 36,2% 2,5% 5,5% 100,0%

99,5% 98,1% 85,2% 86,5% 97,8%

54,6% 35,4% 2,4% 5,4% 97,8%
1173 771 61 133 2138

54,9% 36,1% 2,9% 6,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

54,9% 36,1% 2,9% 6,2% 100,0%

Recuento
% de v.10_b  Considera
la utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional agrupat
% de v.12.rec1 
Freqüència ús Internet
des del seu lloc de treball
% del total
Recuento
% de v.10_b  Considera
la utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional agrupat
% de v.12.rec1 
Freqüència ús Internet
des del seu lloc de treball
% del total
Recuento
% de v.10_b  Considera
la utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional agrupat
% de v.12.rec1 
Freqüència ús Internet
des del seu lloc de treball
% del total

Poc i gens útil

Útil i molt útil

v.10_b  Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional agrupat

Total

Tots els dies
Totes les
setmanes

1 vegada
al mes

Mai o
gairebé mai

v.12.rec1  Freqüència ús Internet des del seu lloc de
treball

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

137,096a 3 ,000
79,707 3 ,000

107,021 1 ,000

2138

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,37.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.13. 
 

Tabla de contingencia v.12.rec  Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball * v.7.in_rec  Índex pràctica professional
recodificat

69 162 343 605 1179

5,9% 13,7% 29,1% 51,3% 100,0%

75,8% 68,4% 63,2% 47,2% 54,8%

3,2% 7,5% 15,9% 28,1% 54,8%
10 35 97 274 416

2,4% 8,4% 23,3% 65,9% 100,0%

11,0% 14,8% 17,9% 21,4% 19,3%

,5% 1,6% 4,5% 12,7% 19,3%
9 29 65 258 361

2,5% 8,0% 18,0% 71,5% 100,0%

9,9% 12,2% 12,0% 20,1% 16,8%

,4% 1,3% 3,0% 12,0% 16,8%
0 5 17 40 62

,0% 8,1% 27,4% 64,5% 100,0%

,0% 2,1% 3,1% 3,1% 2,9%

,0% ,2% ,8% 1,9% 2,9%
3 6 21 105 135

2,2% 4,4% 15,6% 77,8% 100,0%

3,3% 2,5% 3,9% 8,2% 6,3%

,1% ,3% 1,0% 4,9% 6,3%
91 237 543 1282 2153

4,2% 11,0% 25,2% 59,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4,2% 11,0% 25,2% 59,5% 100,0%

Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.7.in_rec  Índex
pràctica professional
recodificat
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.7.in_rec  Índex
pràctica professional
recodificat
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.7.in_rec  Índex
pràctica professional
recodificat
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.7.in_rec  Índex
pràctica professional
recodificat
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.7.in_rec  Índex
pràctica professional
recodificat
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.7.in_rec  Índex
pràctica professional
recodificat
% del total

Tots els dies

De 3 a 4 vegades
per setmana

D'1 a 2 vegades
per setmana

1 vegada al mes

Mai o gairebé mai

v.12.rec 
Freqüència
ús Internet
des del seu
lloc de treball

Total

4 activitats 3 activitats 2 activitats 1 activitat
v.7.in_rec  Índex pràctica professional recodificat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

89,120a 12 ,000
94,499 12 ,000

64,955 1 ,000

2153

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (5,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,62.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.14. 

Tabla de contingencia v.12.rec  Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball * v.3.ind  Treballa a un sol lloc de feina

161 384 60 137 742

21,7% 51,8% 8,1% 18,5% 100,0%

47,5% 58,3% 52,6% 51,7% 53,9%

11,7% 27,9% 4,4% 9,9% 53,9%
59 135 22 57 273

21,6% 49,5% 8,1% 20,9% 100,0%

17,4% 20,5% 19,3% 21,5% 19,8%

4,3% 9,8% 1,6% 4,1% 19,8%
77 110 17 35 239

32,2% 46,0% 7,1% 14,6% 100,0%

22,7% 16,7% 14,9% 13,2% 17,4%

5,6% 8,0% 1,2% 2,5% 17,4%
12 12 5 10 39

30,8% 30,8% 12,8% 25,6% 100,0%

3,5% 1,8% 4,4% 3,8% 2,8%

,9% ,9% ,4% ,7% 2,8%
30 18 10 26 84

35,7% 21,4% 11,9% 31,0% 100,0%

8,8% 2,7% 8,8% 9,8% 6,1%

2,2% 1,3% ,7% 1,9% 6,1%
339 659 114 265 1377

24,6% 47,9% 8,3% 19,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,6% 47,9% 8,3% 19,2% 100,0%

Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.12.rec  Freqüència
ús Internet des del seu
lloc de treball
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total

Tots els dies

De 3 a 4 vegades
per setmana

D'1 a 2 vegades
per setmana

1 vegada al mes

Mai o gairebé mai

v.12.rec 
Freqüència
ús Internet
des del seu
lloc de treball

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

v.3.ind  Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

44,084a 12 ,000
45,604 12 ,000

,004 1 ,952

1377

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (5,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,23.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.15. 

Descriptivos

v.11_b  Anys d'ús d'Internet a la pràctica profesional

1136 7,51 3,613 ,107 7,30 7,73 0 26

392 6,31 3,402 ,172 5,97 6,65 0 18

318 5,92 3,455 ,194 5,54 6,30 0 20

45 5,47 3,355 ,500 4,46 6,47 1 15
82 6,39 3,893 ,430 5,53 7,25 1 26

1973 6,92 3,619 ,081 6,77 7,08 0 26

Tots els dies
De 3 a 4 vegades
per setmana
D'1 a 2 vegades
per setmana
1 vegada al mes
Mai o gairebé mai
Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

 
 

ANOVA

v.11_b  Anys d'ús d'Internet a la pràctica profesional

983,755 4 245,939 19,479 ,000
24847,143 1968 12,626
25830,898 1972

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
 
Gráfico de las medias 
 

Mai o gairebé mai1 vegada al mesD'1 a 2 vegades 
per setmana

De 3 a 4 vegades 
per setmana

Tots els dies

Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball
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Descriptivos

v.11_b  Anys d'ús d'Internet a la pràctica profesional

932 7,33 3,802 ,125 7,08 7,57 0 26

253 6,48 3,326 ,209 6,07 6,89 0 18

577 6,58 3,454 ,144 6,30 6,86 0 26

108 6,42 3,597 ,346 5,73 7,10 1 22
99 6,30 2,991 ,301 5,71 6,90 1 21

1969 6,90 3,614 ,081 6,74 7,06 0 26

Tots els dies
De 3 a 4 vegades
per setmana
D'1 a 2 vegades
per setmana
1 vegada al mes
Mai o gairebé mai
Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

 
 

ANOVA

v.11_b  Anys d'ús d'Internet a la pràctica profesional

332,588 4 83,147 6,435 ,000
25375,484 1964 12,920
25708,071 1968

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
 
Gráfico de las medias 
 

Mai o gairebé mai1 vegada al mesD'1 a 2 vegades 
per setmana

De 3 a 4 vegades 
per setmana

Tots els dies

Freqüència ús Internet l'últim mes fora del seu lloc de treball

7,25

7

6,75

6,5

6,25

M
ed

ia
 d

e 
A

ny
s 

d'
ús

 d
'In

te
rn

et
 a

 la
 p

rà
ct

ic
a 

pr
of

es
io

na
l

 
 
 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 247 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Annex capítol 3. Estadístic.2.4.16. 
 

Tabla de contingencia v.15.2.rec  Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics nacionals * v.6.6_re  Ús
fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions acadèmiques nacionals

1187 398 1585

74,9% 25,1% 100,0%

86,3% 61,8% 78,5%

58,8% 19,7% 78,5%
189 246 435

43,4% 56,6% 100,0%

13,7% 38,2% 21,5%

9,4% 12,2% 21,5%
1376 644 2020

68,1% 31,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

68,1% 31,9% 100,0%

Recuento
% de v.15.2.rec 
Freqüència ús Internet
per a: Cerca d'articles
científics nacionals
% de v.6.6_re  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Publicacions
acadèmiques nacionals
% del total
Recuento
% de v.15.2.rec 
Freqüència ús Internet
per a: Cerca d'articles
científics nacionals
% de v.6.6_re  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Publicacions
acadèmiques nacionals
% del total
Recuento
% de v.15.2.rec 
Freqüència ús Internet
per a: Cerca d'articles
científics nacionals
% de v.6.6_re  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Publicacions
acadèmiques nacionals
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

v.15.2.rec  Freqüència
ús Internet per a:
Cerca d'articles
científics nacionals

Total

Molt
freqüentment;
freqüentment

Rarament;
Mai

v.6.6_re  Ús fonts d'informació
sobre qüestions

tècnic-científiques:
Publicacions acadèmiques

nacionals

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

155,370b 1 ,000

153,926 1 ,000

146,937 1 ,000

,000 ,000

155,293 1 ,000

2020

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 138,68.

b. 
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Tabla de contingencia v.15.3.rec  Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles científics internacionals * v.6.5_re  Ús
fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Publicacions acadèmiques internacionals

1090 481 1571

69,4% 30,6% 100,0%

92,9% 58,9% 79,0%

54,8% 24,2% 79,0%
83 335 418

19,9% 80,1% 100,0%

7,1% 41,1% 21,0%

4,2% 16,8% 21,0%
1173 816 1989

59,0% 41,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

59,0% 41,0% 100,0%

Recuento
% de v.15.3.rec 
Freqüència ús Internet
per a: Cerca d'articles
científics internacionals
% de v.6.5_re  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Publicacions
acadèmiques
internacionals
% del total
Recuento
% de v.15.3.rec 
Freqüència ús Internet
per a: Cerca d'articles
científics internacionals
% de v.6.5_re  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Publicacions
acadèmiques
internacionals
% del total
Recuento
% de v.15.3.rec 
Freqüència ús Internet
per a: Cerca d'articles
científics internacionals
% de v.6.5_re  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Publicacions
acadèmiques
internacionals
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

v.15.3.rec  Freqüència
ús Internet per a: Cerca
d'articles científics
internacionals

Total

Molt
freqüentment;
freqüentment

Rarament;
Mai

v.6.5_re  Ús fonts d'informació
sobre qüestions

tècnic-científiques:
Publicacions acadèmiques

internacionals

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

334,709b 1 ,000

332,665 1 ,000

340,757 1 ,000

,000 ,000

334,541 1 ,000

1989

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 171,49.

b. 
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Tabla de contingencia v.40.10.rec  Freqüència ús Internet per a: Cerques d'institucions oficials internacionals * v.6.
2_re  Ús fonts d'informació sobre qüestions tècnic-científiques: Institucions oficials nacionals

533 334 867

61,5% 38,5% 100,0%

56,0% 34,7% 45,3%

27,9% 17,5% 45,3%
418 628 1046

40,0% 60,0% 100,0%

44,0% 65,3% 54,7%

21,9% 32,8% 54,7%
951 962 1913

49,7% 50,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

49,7% 50,3% 100,0%

Recuento
% de v.40.10.rec 
Freqüència ús Internet
per a: Cerques
d'institucions oficials
internacionals
% de v.6.2_re  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Institucions oficials
nacionals
% del total
Recuento
% de v.40.10.rec 
Freqüència ús Internet
per a: Cerques
d'institucions oficials
internacionals
% de v.6.2_re  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Institucions oficials
nacionals
% del total
Recuento
% de v.40.10.rec 
Freqüència ús Internet
per a: Cerques
d'institucions oficials
internacionals
% de v.6.2_re  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Institucions oficials
nacionals
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

v.40.10.rec  Freqüència
ús Internet per a:
Cerques d'institucions
oficials internacionals

Total

Molt
freqüentment;
freqüentment

Rarament;
Mai

v.6.2_re  Ús fonts d'informació
sobre qüestions

tècnic-científiques:
Institucions oficials nacionals

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

87,776b 1 ,000

86,918 1 ,000

88,471 1 ,000

,000 ,000

87,730 1 ,000

1913

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 431,01.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.17. 
 
 

Tabla de contingencia

11 25 87 68 191

5,8% 13,1% 45,5% 35,6% 100,0%

42,3% 13,0% 8,5% 9,8% 9,8%

,6% 1,3% 4,5% 3,5% 9,8%
7 64 306 195 572

1,2% 11,2% 53,5% 34,1% 100,0%

26,9% 33,2% 29,8% 28,0% 29,4%

,4% 3,3% 15,7% 10,0% 29,4%
6 86 474 239 805

,7% 10,7% 58,9% 29,7% 100,0%

23,1% 44,6% 46,1% 34,3% 41,4%

,3% 4,4% 24,4% 12,3% 41,4%
2 18 161 194 375

,5% 4,8% 42,9% 51,7% 100,0%

7,7% 9,3% 15,7% 27,9% 19,3%

,1% ,9% 8,3% 10,0% 19,3%
26 193 1028 696 1943

1,3% 9,9% 52,9% 35,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1,3% 9,9% 52,9% 35,8% 100,0%

Recuento
% de v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.15.1  Freqüència
ús Internet per a: Cerques
genèriques sobre la seva
àrea d'especialitat

% del total
Recuento
% de v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.15.1  Freqüència
ús Internet per a: Cerques
genèriques sobre la seva
àrea d'especialitat

% del total
Recuento
% de v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.15.1  Freqüència
ús Internet per a: Cerques
genèriques sobre la seva
àrea d'especialitat

% del total
Recuento
% de v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.15.1  Freqüència
ús Internet per a: Cerques
genèriques sobre la seva
àrea d'especialitat

% del total
Recuento
% de v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.15.1  Freqüència
ús Internet per a: Cerques
genèriques sobre la seva
àrea d'especialitat

% del total

Mai

Rarament

Freqüentment

Molt freqüentment

v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball

Total

Mai Rarament Freqüentment
Molt

freqüentment

v.15.1  Freqüència ús Internet per a: Cerques genèriques
sobre la seva àrea d'especialitat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

95,021a 9 ,000
83,138 9 ,000

30,872 1 ,000

1943

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (6,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,56.

a. 
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Tabla de contingencia

13 47 98 33 191

6,8% 24,6% 51,3% 17,3% 100,0%

34,2% 11,8% 9,4% 7,0% 9,8%

,7% 2,4% 5,0% 1,7% 9,8%
10 135 303 126 574

1,7% 23,5% 52,8% 22,0% 100,0%

26,3% 34,0% 28,9% 26,9% 29,4%

,5% 6,9% 15,5% 6,5% 29,4%
10 159 459 181 809

1,2% 19,7% 56,7% 22,4% 100,0%

26,3% 40,1% 43,8% 38,6% 41,4%

,5% 8,1% 23,5% 9,3% 41,4%
5 56 188 129 378

1,3% 14,8% 49,7% 34,1% 100,0%

13,2% 14,1% 17,9% 27,5% 19,4%

,3% 2,9% 9,6% 6,6% 19,4%
38 397 1048 469 1952

1,9% 20,3% 53,7% 24,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1,9% 20,3% 53,7% 24,0% 100,0%

Recuento
% de v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.15.2  Freqüència
ús Internet per a: Cerca
d'articles científics
nacionals
% del total
Recuento
% de v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.15.2  Freqüència
ús Internet per a: Cerca
d'articles científics
nacionals
% del total
Recuento
% de v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.15.2  Freqüència
ús Internet per a: Cerca
d'articles científics
nacionals
% del total
Recuento
% de v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.15.2  Freqüència
ús Internet per a: Cerca
d'articles científics
nacionals
% del total
Recuento
% de v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.15.2  Freqüència
ús Internet per a: Cerca
d'articles científics
nacionals
% del total

Mai

Rarament

Freqüentment

Molt freqüentment

v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball

Total

Mai Rarament Freqüentment
Molt

freqüentment

v.15.2  Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles
científics nacionals

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

60,980a 9 ,000
51,146 9 ,000

36,198 1 ,000

1952

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (6,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,72.

a. 
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Tabla de contingencia

17 35 65 73 190

8,9% 18,4% 34,2% 38,4% 100,0%

26,2% 9,8% 8,4% 9,8% 9,8%

,9% 1,8% 3,4% 3,8% 9,8%
13 82 227 247 569

2,3% 14,4% 39,9% 43,4% 100,0%

20,0% 23,0% 29,3% 33,2% 29,3%

,7% 4,2% 11,7% 12,7% 29,3%
26 177 347 253 803

3,2% 22,0% 43,2% 31,5% 100,0%

40,0% 49,7% 44,8% 34,0% 41,4%

1,3% 9,1% 17,9% 13,0% 41,4%
9 62 135 171 377

2,4% 16,4% 35,8% 45,4% 100,0%

13,8% 17,4% 17,4% 23,0% 19,4%

,5% 3,2% 7,0% 8,8% 19,4%
65 356 774 744 1939

3,4% 18,4% 39,9% 38,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3,4% 18,4% 39,9% 38,4% 100,0%

Recuento
% de v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.15.3  Freqüència
ús Internet per a: Cerca
d'articles científics
internacionals
% del total
Recuento
% de v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.15.3  Freqüència
ús Internet per a: Cerca
d'articles científics
internacionals
% del total
Recuento
% de v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.15.3  Freqüència
ús Internet per a: Cerca
d'articles científics
internacionals
% del total
Recuento
% de v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.15.3  Freqüència
ús Internet per a: Cerca
d'articles científics
internacionals
% del total
Recuento
% de v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.15.3  Freqüència
ús Internet per a: Cerca
d'articles científics
internacionals
% del total

Mai

Rarament

Freqüentment

Molt freqüentment

v.6.7  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
tècnic-científiques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball

Total

Mai Rarament Freqüentment
Molt

freqüentment

v.15.3  Freqüència ús Internet per a: Cerca d'articles
científics internacionals

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

56,023a 9 ,000
51,122 9 ,000

,385 1 ,535

1939

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 6,37.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.18. 

Tabla de contingencia

4 4 0 9 17

23,5% 23,5% ,0% 52,9% 100,0%

1,2% ,6% ,0% 3,5% 1,3%

,3% ,3% ,0% ,7% 1,3%
36 54 16 23 129

27,9% 41,9% 12,4% 17,8% 100,0%

10,7% 8,3% 14,7% 8,9% 9,5%

2,7% 4,0% 1,2% 1,7% 9,5%
198 332 51 138 719

27,5% 46,2% 7,1% 19,2% 100,0%

58,6% 51,2% 46,8% 53,3% 53,1%

14,6% 24,5% 3,8% 10,2% 53,1%
100 259 42 89 490

20,4% 52,9% 8,6% 18,2% 100,0%

29,6% 39,9% 38,5% 34,4% 36,2%

7,4% 19,1% 3,1% 6,6% 36,2%
338 649 109 259 1355

24,9% 47,9% 8,0% 19,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,9% 47,9% 8,0% 19,1% 100,0%

Recuento
% de v.15.1  Freqüència
ús Internet per a:
Cerques genèriques
sobre la seva àrea
d'especialitat
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.1  Freqüència
ús Internet per a:
Cerques genèriques
sobre la seva àrea
d'especialitat
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.1  Freqüència
ús Internet per a:
Cerques genèriques
sobre la seva àrea
d'especialitat
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.1  Freqüència
ús Internet per a:
Cerques genèriques
sobre la seva àrea
d'especialitat
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.1  Freqüència
ús Internet per a:
Cerques genèriques
sobre la seva àrea
d'especialitat
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total

Mai

Rarament

Freqüentment

Molt freqüentment

v.15.1  Freqüència ús
Internet per a: Cerques
genèriques sobre la
seva àrea d'especialitat

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

v.3.ind  Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

28,414a 9 ,001
26,689 9 ,002

,022 1 ,882

1355

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (18,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,37.

a. 
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Tabla de contingencia

8 9 5 12 34

23,5% 26,5% 14,7% 35,3% 100,0%

2,4% 1,4% 4,5% 4,7% 2,5%

,6% ,7% ,4% ,9% 2,5%
70 117 18 59 264

26,5% 44,3% 6,8% 22,3% 100,0%

21,0% 18,0% 16,2% 23,0% 19,5%

5,2% 8,7% 1,3% 4,4% 19,5%
175 350 51 132 708

24,7% 49,4% 7,2% 18,6% 100,0%

52,4% 53,8% 45,9% 51,4% 52,4%

12,9% 25,9% 3,8% 9,8% 52,4%
81 174 37 54 346

23,4% 50,3% 10,7% 15,6% 100,0%

24,3% 26,8% 33,3% 21,0% 25,6%

6,0% 12,9% 2,7% 4,0% 25,6%
334 650 111 257 1352

24,7% 48,1% 8,2% 19,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,7% 48,1% 8,2% 19,0% 100,0%

Recuento
% de v.15.2 
Freqüència ús Internet
per a: Cerca d'articles
científics nacionals
% de v.3.ind  Treballa
a un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.2 
Freqüència ús Internet
per a: Cerca d'articles
científics nacionals
% de v.3.ind  Treballa
a un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.2 
Freqüència ús Internet
per a: Cerca d'articles
científics nacionals
% de v.3.ind  Treballa
a un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.2 
Freqüència ús Internet
per a: Cerca d'articles
científics nacionals
% de v.3.ind  Treballa
a un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.2 
Freqüència ús Internet
per a: Cerca d'articles
científics nacionals
% de v.3.ind  Treballa
a un sol lloc de feina
% del total

Mai

Rarament

Freqüentment

Molt freqüentment

v.15.2  Freqüència ús
Internet per a: Cerca
d'articles científics
nacionals

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

v.3.ind  Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

19,597a 9 ,021
18,857 9 ,026

2,839 1 ,092

1352

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (6,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,79.

a. 
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Tabla de contingencia

15 8 3 17 43

34,9% 18,6% 7,0% 39,5% 100,0%

4,5% 1,2% 2,8% 6,6% 3,2%

1,1% ,6% ,2% 1,3% 3,2%
106 42 13 75 236

44,9% 17,8% 5,5% 31,8% 100,0%

31,9% 6,5% 12,1% 29,0% 17,5%

7,9% 3,1% 1,0% 5,6% 17,5%
124 251 42 109 526

23,6% 47,7% 8,0% 20,7% 100,0%

37,3% 38,6% 39,3% 42,1% 39,0%

9,2% 18,6% 3,1% 8,1% 39,0%
87 349 49 58 543

16,0% 64,3% 9,0% 10,7% 100,0%

26,2% 53,7% 45,8% 22,4% 40,3%

6,5% 25,9% 3,6% 4,3% 40,3%
332 650 107 259 1348

24,6% 48,2% 7,9% 19,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,6% 48,2% 7,9% 19,2% 100,0%

Recuento
% de v.15.3  Freqüència
ús Internet per a: Cerca
d'articles científics
internacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.3  Freqüència
ús Internet per a: Cerca
d'articles científics
internacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.3  Freqüència
ús Internet per a: Cerca
d'articles científics
internacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.3  Freqüència
ús Internet per a: Cerca
d'articles científics
internacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.3  Freqüència
ús Internet per a: Cerca
d'articles científics
internacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total

Mai

Rarament

Freqüentment

Molt freqüentment

v.15.3  Freqüència ús
Internet per a: Cerca
d'articles científics
internacionals

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

v.3.ind  Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

192,454a 9 ,000
199,710 9 ,000

5,265 1 ,022

1348

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (6,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,41.

a. 
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Tabla de contingencia

57 64 11 37 169

33,7% 37,9% 6,5% 21,9% 100,0%

17,3% 10,0% 10,3% 14,7% 12,7%

4,3% 4,8% ,8% 2,8% 12,7%
121 235 34 88 478

25,3% 49,2% 7,1% 18,4% 100,0%

36,7% 36,7% 31,8% 35,1% 36,0%

9,1% 17,7% 2,6% 6,6% 36,0%
103 218 44 83 448

23,0% 48,7% 9,8% 18,5% 100,0%

31,2% 34,0% 41,1% 33,1% 33,7%

7,8% 16,4% 3,3% 6,2% 33,7%
49 124 18 43 234

20,9% 53,0% 7,7% 18,4% 100,0%

14,8% 19,3% 16,8% 17,1% 17,6%

3,7% 9,3% 1,4% 3,2% 17,6%
330 641 107 251 1329

24,8% 48,2% 8,1% 18,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,8% 48,2% 8,1% 18,9% 100,0%

Recuento
% de v.15.4  Freqüència
ús Internet per a:
Contacte amb altres
professionals nacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.4  Freqüència
ús Internet per a:
Contacte amb altres
professionals nacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.4  Freqüència
ús Internet per a:
Contacte amb altres
professionals nacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.4  Freqüència
ús Internet per a:
Contacte amb altres
professionals nacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.4  Freqüència
ús Internet per a:
Contacte amb altres
professionals nacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total

Mai

Rarament

Freqüentment

Molt freqüentment

v.15.4  Freqüència ús
Internet per a: Contacte
amb altres professionals
nacionals

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

v.3.ind  Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

16,166a 9 ,063
15,885 9 ,069

,878 1 ,349

1329

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 13,61.

a. 
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Tabla de contingencia

161 174 27 90 452

35,6% 38,5% 6,0% 19,9% 100,0%

50,2% 27,3% 25,2% 36,9% 34,5%

12,3% 13,3% 2,1% 6,9% 34,5%
119 270 41 96 526

22,6% 51,3% 7,8% 18,3% 100,0%

37,1% 42,4% 38,3% 39,3% 40,2%

9,1% 20,6% 3,1% 7,3% 40,2%
28 118 23 41 210

13,3% 56,2% 11,0% 19,5% 100,0%

8,7% 18,5% 21,5% 16,8% 16,0%

2,1% 9,0% 1,8% 3,1% 16,0%
13 75 16 17 121

10,7% 62,0% 13,2% 14,0% 100,0%

4,0% 11,8% 15,0% 7,0% 9,2%

1,0% 5,7% 1,2% 1,3% 9,2%
321 637 107 244 1309

24,5% 48,7% 8,2% 18,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,5% 48,7% 8,2% 18,6% 100,0%

Recuento
% de v.15.5 
Freqüència ús Internet
per a: Contacte amb
altres professionals
internacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.5 
Freqüència ús Internet
per a: Contacte amb
altres professionals
internacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.5 
Freqüència ús Internet
per a: Contacte amb
altres professionals
internacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.5 
Freqüència ús Internet
per a: Contacte amb
altres professionals
internacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.5 
Freqüència ús Internet
per a: Contacte amb
altres professionals
internacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total

Mai

Rarament

Freqüentment

Molt freqüentment

v.15.5  Freqüència ús
Internet per a: Contacte
amb altres professionals
internacionals

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

v.3.ind  Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

71,206a 9 ,000
72,956 9 ,000

9,344 1 ,002

1309

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 9,89.

a. 
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Tabla de contingencia

141 196 44 114 495

28,5% 39,6% 8,9% 23,0% 100,0%

43,7% 30,9% 41,9% 48,1% 38,1%

10,9% 15,1% 3,4% 8,8% 38,1%
133 301 41 91 566

23,5% 53,2% 7,2% 16,1% 100,0%

41,2% 47,5% 39,0% 38,4% 43,6%

10,2% 23,2% 3,2% 7,0% 43,6%
35 100 16 21 172

20,3% 58,1% 9,3% 12,2% 100,0%

10,8% 15,8% 15,2% 8,9% 13,2%

2,7% 7,7% 1,2% 1,6% 13,2%
14 37 4 11 66

21,2% 56,1% 6,1% 16,7% 100,0%

4,3% 5,8% 3,8% 4,6% 5,1%

1,1% 2,8% ,3% ,8% 5,1%
323 634 105 237 1299

24,9% 48,8% 8,1% 18,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,9% 48,8% 8,1% 18,2% 100,0%

Recuento
% de v.15.6 
Freqüència ús Internet
per a: Divulgació dels
seus propis treballs
% de v.3.ind  Treballa
a un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.6 
Freqüència ús Internet
per a: Divulgació dels
seus propis treballs
% de v.3.ind  Treballa
a un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.6 
Freqüència ús Internet
per a: Divulgació dels
seus propis treballs
% de v.3.ind  Treballa
a un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.6 
Freqüència ús Internet
per a: Divulgació dels
seus propis treballs
% de v.3.ind  Treballa
a un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.6 
Freqüència ús Internet
per a: Divulgació dels
seus propis treballs
% de v.3.ind  Treballa
a un sol lloc de feina
% del total

Mai

Rarament

Freqüentment

Molt freqüentment

v.15.6  Freqüència ús
Internet per a: Divulgació
dels seus propis treballs

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

v.3.ind  Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

32,138a 9 ,000
32,527 9 ,000

2,331 1 ,127

1299

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,33.

a. 
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Tabla de contingencia

87 134 22 47 290

30,0% 46,2% 7,6% 16,2% 100,0%

26,5% 21,0% 21,2% 19,1% 22,0%

6,6% 10,2% 1,7% 3,6% 22,0%
116 217 33 80 446

26,0% 48,7% 7,4% 17,9% 100,0%

35,4% 34,0% 31,7% 32,5% 33,9%

8,8% 16,5% 2,5% 6,1% 33,9%
74 170 36 86 366

20,2% 46,4% 9,8% 23,5% 100,0%

22,6% 26,6% 34,6% 35,0% 27,8%

5,6% 12,9% 2,7% 6,5% 27,8%
51 117 13 33 214

23,8% 54,7% 6,1% 15,4% 100,0%

15,5% 18,3% 12,5% 13,4% 16,3%

3,9% 8,9% 1,0% 2,5% 16,3%
328 638 104 246 1316

24,9% 48,5% 7,9% 18,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,9% 48,5% 7,9% 18,7% 100,0%

Recuento
% de v.15.7  Freqüència
ús Internet per a:
Contacte amb usuaris
(suport i informació)
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.7  Freqüència
ús Internet per a:
Contacte amb usuaris
(suport i informació)
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.7  Freqüència
ús Internet per a:
Contacte amb usuaris
(suport i informació)
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.7  Freqüència
ús Internet per a:
Contacte amb usuaris
(suport i informació)
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.7  Freqüència
ús Internet per a:
Contacte amb usuaris
(suport i informació)
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total

Mai

Rarament

Freqüentment

Molt freqüentment

v.15.7  Freqüència ús
Internet per a: Contacte
amb usuaris (suport i
informació)

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

v.3.ind  Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

18,535a 9 ,029
18,255 9 ,032

2,494 1 ,114

1316

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 16,91.

a. 
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Tabla de contingencia

28 53 24 39 144

19,4% 36,8% 16,7% 27,1% 100,0%

8,5% 8,3% 22,9% 15,9% 10,9%

2,1% 4,0% 1,8% 3,0% 10,9%
82 168 29 76 355

23,1% 47,3% 8,2% 21,4% 100,0%

25,0% 26,2% 27,6% 30,9% 26,9%

6,2% 12,7% 2,2% 5,8% 26,9%
136 228 29 87 480

28,3% 47,5% 6,0% 18,1% 100,0%

41,5% 35,6% 27,6% 35,4% 36,4%

10,3% 17,3% 2,2% 6,6% 36,4%
82 192 23 44 341

24,0% 56,3% 6,7% 12,9% 100,0%

25,0% 30,0% 21,9% 17,9% 25,8%

6,2% 14,5% 1,7% 3,3% 25,8%
328 641 105 246 1320

24,8% 48,6% 8,0% 18,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,8% 48,6% 8,0% 18,6% 100,0%

Recuento
% de v.15.8  Freqüència
ús Internet per a: Cerques
de dades i registres
clínics (resultats de
proves, etc..)
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.8  Freqüència
ús Internet per a: Cerques
de dades i registres
clínics (resultats de
proves, etc..)
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.8  Freqüència
ús Internet per a: Cerques
de dades i registres
clínics (resultats de
proves, etc..)
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.8  Freqüència
ús Internet per a: Cerques
de dades i registres
clínics (resultats de
proves, etc..)
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.15.8  Freqüència
ús Internet per a: Cerques
de dades i registres
clínics (resultats de
proves, etc..)
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total

Mai

Rarament

Freqüentment

Molt freqüentment

v.15.8  Freqüència ús
Internet per a: Cerques
de dades i registres
clínics (resultats de
proves, etc..)

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

v.3.ind  Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

42,751a 9 ,000
39,862 9 ,000

19,704 1 ,000

1320

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 11,45.

a. 
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Tabla de contingencia

22 35 9 27 93

23,7% 37,6% 9,7% 29,0% 100,0%

6,7% 5,5% 8,6% 10,9% 7,1%

1,7% 2,7% ,7% 2,1% 7,1%
112 287 41 80 520

21,5% 55,2% 7,9% 15,4% 100,0%

34,0% 45,3% 39,0% 32,4% 39,6%

8,5% 21,8% 3,1% 6,1% 39,6%
160 233 39 115 547

29,3% 42,6% 7,1% 21,0% 100,0%

48,6% 36,8% 37,1% 46,6% 41,6%

12,2% 17,7% 3,0% 8,8% 41,6%
35 78 16 25 154

22,7% 50,6% 10,4% 16,2% 100,0%

10,6% 12,3% 15,2% 10,1% 11,7%

2,7% 5,9% 1,2% 1,9% 11,7%
329 633 105 247 1314

25,0% 48,2% 8,0% 18,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

25,0% 48,2% 8,0% 18,8% 100,0%

Recuento
% de v.40.9  Freqüència
ús Internet per a:
Cerques d'institucions
oficials nacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.40.9  Freqüència
ús Internet per a:
Cerques d'institucions
oficials nacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.40.9  Freqüència
ús Internet per a:
Cerques d'institucions
oficials nacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.40.9  Freqüència
ús Internet per a:
Cerques d'institucions
oficials nacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.40.9  Freqüència
ús Internet per a:
Cerques d'institucions
oficials nacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total

Mai

Rarament

Freqüentment

Molt freqüentment

v.40.9  Freqüència ús
Internet per a: Cerques
d'institucions oficials
nacionals

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

v.3.ind  Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

30,350a 9 ,000
29,708 9 ,000

,834 1 ,361

1314

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 7,43.

a. 
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Tabla de contingencia

35 47 9 36 127

27,6% 37,0% 7,1% 28,3% 100,0%

10,8% 7,5% 8,4% 15,1% 9,8%

2,7% 3,6% ,7% 2,8% 9,8%
172 253 45 104 574

30,0% 44,1% 7,8% 18,1% 100,0%

53,1% 40,2% 42,1% 43,5% 44,2%

13,2% 19,5% 3,5% 8,0% 44,2%
82 234 35 66 417

19,7% 56,1% 8,4% 15,8% 100,0%

25,3% 37,2% 32,7% 27,6% 32,1%

6,3% 18,0% 2,7% 5,1% 32,1%
35 95 18 33 181

19,3% 52,5% 9,9% 18,2% 100,0%

10,8% 15,1% 16,8% 13,8% 13,9%

2,7% 7,3% 1,4% 2,5% 13,9%
324 629 107 239 1299

24,9% 48,4% 8,2% 18,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,9% 48,4% 8,2% 18,4% 100,0%

Recuento
% de v.40.10  Freqüència
ús Internet per a: Cerques
d'institucions oficials
internacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.40.10  Freqüència
ús Internet per a: Cerques
d'institucions oficials
internacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.40.10  Freqüència
ús Internet per a: Cerques
d'institucions oficials
internacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.40.10  Freqüència
ús Internet per a: Cerques
d'institucions oficials
internacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de v.40.10  Freqüència
ús Internet per a: Cerques
d'institucions oficials
internacionals
% de v.3.ind  Treballa a
un sol lloc de feina
% del total

Mai

Rarament

Freqüentment

Molt freqüentment

v.40.10  Freqüència ús
Internet per a: Cerques
d'institucions oficials
internacionals

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

v.3.ind  Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

33,785a 9 ,000
33,158 9 ,000

,037 1 ,847

1299

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 10,46.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.19. 

Tabla de contingencia v.3.1.a  CAP * v.15.8.rec  Freqüència ús Internet per a: Cerques de dades i
registres clínics (resultats de proves, etc..)

275 144 419
65,6% 34,4% 100,0%

72,0% 72,0% 72,0%

47,3% 24,7% 72,0%
79 31 110

71,8% 28,2% 100,0%

20,7% 15,5% 18,9%

13,6% 5,3% 18,9%
14 18 32

43,8% 56,3% 100,0%

3,7% 9,0% 5,5%

2,4% 3,1% 5,5%
14 7 21

66,7% 33,3% 100,0%

3,7% 3,5% 3,6%

2,4% 1,2% 3,6%
382 200 582

65,6% 34,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

65,6% 34,4% 100,0%

Recuento
% de v.3.1.a  CAP
% de v.15.8.rec 
Freqüència ús Internet
per a: Cerques de dades i
registres clínics (resultats
de proves, etc..)
% del total
Recuento
% de v.3.1.a  CAP
% de v.15.8.rec 
Freqüència ús Internet
per a: Cerques de dades i
registres clínics (resultats
de proves, etc..)
% del total
Recuento
% de v.3.1.a  CAP
% de v.15.8.rec 
Freqüència ús Internet
per a: Cerques de dades i
registres clínics (resultats
de proves, etc..)
% del total
Recuento
% de v.3.1.a  CAP
% de v.15.8.rec 
Freqüència ús Internet
per a: Cerques de dades i
registres clínics (resultats
de proves, etc..)
% del total
Recuento
% de v.3.1.a  CAP
% de v.15.8.rec 
Freqüència ús Internet
per a: Cerques de dades i
registres clínics (resultats
de proves, etc..)
% del total

ICS

Altres públic / XHUP

Privat

Altres

v.3.1.a 
CAP

Total

Molt
freqüentment;
freqüentment

Rarament;
Mai

v.15.8.rec  Freqüència ús
Internet per a: Cerques de

dades i registres clínics
(resultats de proves, etc..)

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

8,670a 3 ,034
8,318 3 ,040

,576 1 ,448

582

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 7,22.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.20. 

Tabla de contingencia v.21_a  Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és
* v.23_a  A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a

Internet

814 731 1545

52,7% 47,3% 100,0%

84,3% 73,4% 78,7%

41,5% 37,3% 78,7%
152 265 417

36,5% 63,5% 100,0%

15,7% 26,6% 21,3%

7,7% 13,5% 21,3%
966 996 1962

49,2% 50,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

49,2% 50,8% 100,0%

Recuento
% de v.21_a  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de v.23_a  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% del total
Recuento
% de v.21_a  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de v.23_a  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% del total
Recuento
% de v.21_a  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de v.23_a  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% del total

Molt rellevant / Rellevant

Poc rellevant / Gens
rellevant

v.21_a  Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és

Total

Sí No

v.23_a  A la seva
pràctica clínica

recomana als seus
pacients que consultin

llocs d'informació
mèdica o de salut a

Internet
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

34,629b 1 ,000

33,983 1 ,000

35,010 1 ,000

,000 ,000

34,612 1 ,000

1962

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 205,31.

b. 
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abla de contingencia v.23_a  A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet * v
24  Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet

16 144 556 244 22 5 987

1,6% 14,6% 56,3% 24,7% 2,2% ,5% 100,0%

84,2% 63,2% 51,0% 47,5% 12,6% 26,3% 48,3%

,8% 7,0% 27,2% 11,9% 1,1% ,2% 48,3%
3 84 535 270 152 14 1058

,3% 7,9% 50,6% 25,5% 14,4% 1,3% 100,0%

15,8% 36,8% 49,0% 52,5% 87,4% 73,7% 51,7%

,1% 4,1% 26,2% 13,2% 7,4% ,7% 51,7%
19 228 1091 514 174 19 2045

,9% 11,1% 53,3% 25,1% 8,5% ,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,9% 11,1% 53,3% 25,1% 8,5% ,9% 100,0%

Recuento
% de v.23_a  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.24  Els seus
pacients solen compartir
o discutir amb vostè la
informació sobre salut
que consulten a Internet
% del total
Recuento
% de v.23_a  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.24  Els seus
pacients solen compartir
o discutir amb vostè la
informació sobre salut
que consulten a Internet
% del total
Recuento
% de v.23_a  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.24  Els seus
pacients solen compartir
o discutir amb vostè la
informació sobre salut
que consulten a Internet
% del total

Sí

No

v.23_a  A la seva pràctica
clínica recomana als
seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet

Total

Tots Molts Alguns Pocs Cap NS/NC

v.24  Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació
sobre salut que consulten a Internet

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

125,479a 5 ,000
138,565 5 ,000

95,988 1 ,000

2045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 9,17.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.22. 

Tabla de contingencia v.21_a  Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és * v.25.1  Creu que consultar informació
mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient?

130 543 631 228 65 1597

8,1% 34,0% 39,5% 14,3% 4,1% 100,0%

90,3% 84,8% 76,2% 68,5% 86,7% 79,1%

6,4% 26,9% 31,2% 11,3% 3,2% 79,1%
14 97 197 105 10 423

3,3% 22,9% 46,6% 24,8% 2,4% 100,0%

9,7% 15,2% 23,8% 31,5% 13,3% 20,9%

,7% 4,8% 9,8% 5,2% ,5% 20,9%
144 640 828 333 75 2020

7,1% 31,7% 41,0% 16,5% 3,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7,1% 31,7% 41,0% 16,5% 3,7% 100,0%

Recuento
% de v.21_a  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de v.25.1  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Millora la relació
metge/essa-pacient?
% del total
Recuento
% de v.21_a  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de v.25.1  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Millora la relació
metge/essa-pacient?
% del total
Recuento
% de v.21_a  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de v.25.1  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Millora la relació
metge/essa-pacient?
% del total

Molt rellevant / Rellevant

Poc rellevant / Gens
rellevant

v.21_a  Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és

Total

Molt Alguna cosa Poc Gens NS/NC

v.25.1  Creu que consultar informació mèdica o de salut a
Internet: Millora la relació metge/essa-pacient?

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

53,131a 4 ,000
54,208 4 ,000

29,941 1 ,000

2020

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 15,71.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.23. 

Tabla de contingencia v.23_a  A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a
Internet * v.25.1  Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient?

125 444 349 52 15 985

12,7% 45,1% 35,4% 5,3% 1,5% 100,0%

87,4% 70,8% 41,2% 15,6% 21,1% 48,7%

6,2% 22,0% 17,3% 2,6% ,7% 48,7%
18 183 498 282 56 1037

1,7% 17,6% 48,0% 27,2% 5,4% 100,0%

12,6% 29,2% 58,8% 84,4% 78,9% 51,3%

,9% 9,1% 24,6% 13,9% 2,8% 51,3%
143 627 847 334 71 2022

7,1% 31,0% 41,9% 16,5% 3,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7,1% 31,0% 41,9% 16,5% 3,5% 100,0%

Recuento
% de v.23_a  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.25.1  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Millora la relació
metge/essa-pacient?
% del total
Recuento
% de v.23_a  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.25.1  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Millora la relació
metge/essa-pacient?
% del total
Recuento
% de v.23_a  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.25.1  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Millora la relació
metge/essa-pacient?
% del total

Sí

No

v.23_a  A la seva pràctica
clínica recomana als
seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet

Total

Molt Alguna cosa Poc Gens NS/NC

v.25.1  Creu que consultar informació mèdica o de salut a
Internet: Millora la relació metge/essa-pacient?

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

395,904a 4 ,000
426,385 4 ,000

369,968 1 ,000

2022

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 34,59.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.24. 
 
bla de contingencia v.24_b  Els seus pacients solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet * v.25.1  Creu q

consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora la relació metge/essa-pacient?

46 81 84 30 5 246

18,7% 32,9% 34,1% 12,2% 2,0% 100,0%

32,9% 13,0% 9,9% 9,0% 6,8% 12,2%

2,3% 4,0% 4,2% 1,5% ,2% 12,2%
94 543 764 304 68 1773

5,3% 30,6% 43,1% 17,1% 3,8% 100,0%

67,1% 87,0% 90,1% 91,0% 93,2% 87,8%

4,7% 26,9% 37,8% 15,1% 3,4% 87,8%
140 624 848 334 73 2019

6,9% 30,9% 42,0% 16,5% 3,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

6,9% 30,9% 42,0% 16,5% 3,6% 100,0%

Recuento
% de v.24_b  Els seus
pacients solen compartir
o discutir amb vostè la
informació sobre salut
que consulten a Internet
% de v.25.1  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Millora la relació
metge/essa-pacient?
% del total
Recuento
% de v.24_b  Els seus
pacients solen compartir
o discutir amb vostè la
informació sobre salut
que consulten a Internet
% de v.25.1  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Millora la relació
metge/essa-pacient?
% del total
Recuento
% de v.24_b  Els seus
pacients solen compartir
o discutir amb vostè la
informació sobre salut
que consulten a Internet
% de v.25.1  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Millora la relació
metge/essa-pacient?
% del total

Tots / Molts

Alguns / Pocs / Cap

v.24_b  Els seus
pacients solen compartir
o discutir amb vostè la
informació sobre salut
que consulten a Internet

Total

Molt Alguna cosa Poc Gens NS/NC

v.25.1  Creu que consultar informació mèdica o de salut a
Internet: Millora la relació metge/essa-pacient?

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

65,547a 4 ,000
51,269 4 ,000

35,912 1 ,000

2019

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 8,89.

a. 
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Tabla de contingencia

167 500 252 56 9 984

17,0% 50,8% 25,6% 5,7% ,9% 100,0%

36,3% 51,9% 56,6% 42,1% 26,5% 48,3%

8,2% 24,6% 12,4% 2,8% ,4% 48,3%
293 464 193 77 25 1052

27,9% 44,1% 18,3% 7,3% 2,4% 100,0%

63,7% 48,1% 43,4% 57,9% 73,5% 51,7%

14,4% 22,8% 9,5% 3,8% 1,2% 51,7%
460 964 445 133 34 2036

22,6% 47,3% 21,9% 6,5% 1,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

22,6% 47,3% 21,9% 6,5% 1,7% 100,0%

Recuento
% de v.23_a  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.25.2  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Pot portar al
qüestionament del
coneixements del
metge/essa?
% del total
Recuento
% de v.23_a  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.25.2  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Pot portar al
qüestionament del
coneixements del
metge/essa?
% del total
Recuento
% de v.23_a  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.25.2  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Pot portar al
qüestionament del
coneixements del
metge/essa?
% del total

Sí

No

v.23_a  A la seva pràctica
clínica recomana als
seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet

Total

Molt Alguna cosa Poc Gens NS/NC

v.25.2  Creu que consultar informació mèdica o de salut a
Internet: Pot portar al qüestionament del coneixements del

metge/essa?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

52,312a 4 ,000
53,042 4 ,000

6,785 1 ,009

2036

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 16,43.

a. 
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Tabla de contingencia

358 778 340 94 34 1604

22,3% 48,5% 21,2% 5,9% 2,1% 100,0%

77,8% 81,4% 77,6% 70,1% 75,6% 78,9%

17,6% 38,3% 16,7% 4,6% 1,7% 78,9%
102 178 98 40 11 429

23,8% 41,5% 22,8% 9,3% 2,6% 100,0%

22,2% 18,6% 22,4% 29,9% 24,4% 21,1%

5,0% 8,8% 4,8% 2,0% ,5% 21,1%
460 956 438 134 45 2033

22,6% 47,0% 21,5% 6,6% 2,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

22,6% 47,0% 21,5% 6,6% 2,2% 100,0%

Recuento
% de v.21_a  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de v.25.2  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Pot portar al
qüestionament del
coneixements del
metge/essa?
% del total
Recuento
% de v.21_a  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de v.25.2  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Pot portar al
qüestionament del
coneixements del
metge/essa?
% del total
Recuento
% de v.21_a  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de v.25.2  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Pot portar al
qüestionament del
coneixements del
metge/essa?
% del total

Molt rellevant / Rellevant

Poc rellevant / Gens
rellevant

v.21_a  Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és

Total

Molt Alguna cosa Poc Gens NS/NC

v.25.2  Creu que consultar informació mèdica o de salut a
Internet: Pot portar al qüestionament del coneixements del

metge/essa?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

10,745a 4 ,030
10,324 4 ,035

2,779 1 ,096

2033

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 9,50.

a. 
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Tabla de contingencia

72 100 56 16 1 245

29,4% 40,8% 22,9% 6,5% ,4% 100,0%

15,7% 10,4% 12,6% 12,1% 2,8% 12,1%

3,5% 4,9% 2,8% ,8% ,0% 12,1%
387 863 387 116 35 1788

21,6% 48,3% 21,6% 6,5% 2,0% 100,0%

84,3% 89,6% 87,4% 87,9% 97,2% 87,9%

19,0% 42,4% 19,0% 5,7% 1,7% 87,9%
459 963 443 132 36 2033

22,6% 47,4% 21,8% 6,5% 1,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

22,6% 47,4% 21,8% 6,5% 1,8% 100,0%

Recuento
% de v.24_b  Els seus
pacients solen compartir
o discutir amb vostè la
informació sobre salut
que consulten a Internet
% de v.25.2  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Pot portar al
qüestionament del
coneixements del
metge/essa?
% del total
Recuento
% de v.24_b  Els seus
pacients solen compartir
o discutir amb vostè la
informació sobre salut
que consulten a Internet
% de v.25.2  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Pot portar al
qüestionament del
coneixements del
metge/essa?
% del total
Recuento
% de v.24_b  Els seus
pacients solen compartir
o discutir amb vostè la
informació sobre salut
que consulten a Internet
% de v.25.2  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Pot portar al
qüestionament del
coneixements del
metge/essa?
% del total

Tots / Molts

Alguns / Pocs / Cap

v.24_b  Els seus
pacients solen compartir
o discutir amb vostè la
informació sobre salut
que consulten a Internet

Total

Molt Alguna cosa Poc Gens NS/NC

v.25.2  Creu que consultar informació mèdica o de salut a
Internet: Pot portar al qüestionament del coneixements del

metge/essa?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

11,314a 4 ,023
12,150 4 ,016

3,185 1 ,074

2033

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,34.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.26. 

abla de contingencia v.21_a  Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és * v.25.3  Creu que consultar informació
mèdica o de salut a Internet: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament?

214 754 463 137 42 1610

13,3% 46,8% 28,8% 8,5% 2,6% 100,0%

89,5% 84,3% 71,2% 67,8% 82,4% 79,1%

10,5% 37,0% 22,7% 6,7% 2,1% 79,1%
25 140 187 65 9 426

5,9% 32,9% 43,9% 15,3% 2,1% 100,0%

10,5% 15,7% 28,8% 32,2% 17,6% 20,9%

1,2% 6,9% 9,2% 3,2% ,4% 20,9%
239 894 650 202 51 2036

11,7% 43,9% 31,9% 9,9% 2,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11,7% 43,9% 31,9% 9,9% 2,5% 100,0%

Recuento
% de v.21_a  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de v.25.3  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Millora el
coneixement del pacient i
facilita el seu tractament?
% del total
Recuento
% de v.21_a  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de v.25.3  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Millora el
coneixement del pacient i
facilita el seu tractament?
% del total
Recuento
% de v.21_a  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de v.25.3  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Millora el
coneixement del pacient i
facilita el seu tractament?
% del total

Molt rellevant / Rellevant

Poc rellevant / Gens
rellevant

v.21_a  Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és

Total

Molt Alguna cosa Poc Gens NS/NC

v.25.3  Creu que consultar informació mèdica o de salut a
Internet: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu

tractament?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

70,762a 4 ,000
71,131 4 ,000

48,318 1 ,000

2036

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 10,67.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.27. 

Tabla de contingencia v.23_a  A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a
nternet * v.25.3  Creu que consultar informació mèdica o de salut a Internet: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament?

193 555 206 25 13 992

19,5% 55,9% 20,8% 2,5% 1,3% 100,0%

81,8% 62,5% 30,9% 12,1% 33,3% 48,7%

9,5% 27,3% 10,1% 1,2% ,6% 48,7%
43 333 460 181 26 1043

4,1% 31,9% 44,1% 17,4% 2,5% 100,0%

18,2% 37,5% 69,1% 87,9% 66,7% 51,3%

2,1% 16,4% 22,6% 8,9% 1,3% 51,3%
236 888 666 206 39 2035

11,6% 43,6% 32,7% 10,1% 1,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11,6% 43,6% 32,7% 10,1% 1,9% 100,0%

Recuento
% de v.23_a  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.25.3  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Millora el
coneixement del pacient i
facilita el seu tractament?
% del total
Recuento
% de v.23_a  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.25.3  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Millora el
coneixement del pacient i
facilita el seu tractament?
% del total
Recuento
% de v.23_a  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.25.3  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut a
Internet: Millora el
coneixement del pacient i
facilita el seu tractament?
% del total

Sí

No

v.23_a  A la seva pràctica
clínica recomana als
seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet

Total

Molt Alguna cosa Poc Gens NS/NC

v.25.3  Creu que consultar informació mèdica o de salut a
Internet: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu

tractament?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

369,133a 4 ,000
394,990 4 ,000

328,838 1 ,000

2035

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 19,01.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.28. 
 

Tabla de contingencia Edat categoritzada * Disposa a Internet de: Un lloc web personal

68 262 330
20,6% 79,4% 100,0%

16,9% 18,1% 17,8%

3,7% 14,2% 17,8%
67 324 391

17,1% 82,9% 100,0%

16,6% 22,4% 21,1%

3,6% 17,5% 21,1%
179 626 805

22,2% 77,8% 100,0%

44,4% 43,3% 43,5%

9,7% 33,8% 43,5%
89 235 324

27,5% 72,5% 100,0%

22,1% 16,2% 17,5%

4,8% 12,7% 17,5%
403 1447 1850

21,8% 78,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

21,8% 78,2% 100,0%

Recuento
% de Edat categoritzada
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web personal
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web personal
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web personal
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web personal
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web personal
% del total

De 25 a 35 anys

De 36 a 45 anys

De 46 a 55 anys

Más de 55 anys

Edat
categoritzada

Total

SÍ No

Disposa a Internet de:
Un lloc web personal

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

11,470a 3 ,009
11,425 3 ,010

6,601 1 ,010

1850

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 70,58.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.29. 
 

Tabla de contingencia Edat categoritzada * Disposa a Internet de: Un lloc web col•lectiu

164 174 338
48,5% 51,5% 100,0%

15,6% 20,3% 17,7%

8,6% 9,1% 17,7%
221 194 415

53,3% 46,7% 100,0%

21,0% 22,6% 21,7%

11,6% 10,1% 21,7%
490 346 836

58,6% 41,4% 100,0%

46,5% 40,3% 43,7%

25,6% 18,1% 43,7%
179 144 323

55,4% 44,6% 100,0%

17,0% 16,8% 16,9%

9,4% 7,5% 16,9%
1054 858 1912

55,1% 44,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

55,1% 44,9% 100,0%

Recuento
% de Edat categoritzada
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web col•lectiu
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web col•lectiu
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web col•lectiu
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web col•lectiu
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web col•lectiu
% del total

De 25 a 35 anys

De 36 a 45 anys

De 46 a 55 anys

Más de 55 anys

Edat
categoritzada

Total

SÍ No

Disposa a Internet de:
Un lloc web col•lectiu

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

10,669a 3 ,014
10,654 3 ,014

6,458 1 ,011

1912

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 144,94.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.30. 
 

Tabla de contingencia Edat categoritzada * Disposa a Internet de: Un blog

61 261 322
18,9% 81,1% 100,0%

15,4% 17,7% 17,2%

3,3% 13,9% 17,2%
86 317 403

21,3% 78,7% 100,0%

21,7% 21,4% 21,5%

4,6% 16,9% 21,5%
167 655 822

20,3% 79,7% 100,0%

42,2% 44,3% 43,9%

8,9% 35,0% 43,9%
82 245 327

25,1% 74,9% 100,0%

20,7% 16,6% 17,4%

4,4% 13,1% 17,4%
396 1478 1874

21,1% 78,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

21,1% 78,9% 100,0%

Recuento
% de Edat categoritzada
% de Disposa a Internet
de: Un blog
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Disposa a Internet
de: Un blog
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Disposa a Internet
de: Un blog
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Disposa a Internet
de: Un blog
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Disposa a Internet
de: Un blog
% del total

De 25 a 35 anys

De 36 a 45 anys

De 46 a 55 anys

Más de 55 anys

Edat
categoritzada

Total

SÍ No

Disposa a Internet de:
Un blog

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

4,316a 3 ,229
4,218 3 ,239

2,354 1 ,125

1874

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 68,04.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.31. 
 

Tabla de contingencia Disposa a Internet de: Un lloc web personal * Treballa a un sol lloc de feina

53 98 23 58 232

22,8% 42,2% 9,9% 25,0% 100,0%

17,9% 17,2% 25,8% 24,4% 19,5%

4,4% 8,2% 1,9% 4,9% 19,5%
243 471 66 180 960

25,3% 49,1% 6,9% 18,8% 100,0%

82,1% 82,8% 74,2% 75,6% 80,5%

20,4% 39,5% 5,5% 15,1% 80,5%
296 569 89 238 1192

24,8% 47,7% 7,5% 20,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,8% 47,7% 7,5% 20,0% 100,0%

Recuento
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web personal
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total
Recuento
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web personal
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total
Recuento
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web personal
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total

SÍ

No

Disposa a Internet de:
Un lloc web personal

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

8,246a 3 ,041
7,944 3 ,047

5,653 1 ,017

1192

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 17,32.

a. 
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Tabla de contingencia Disposa a Internet de: Un lloc web col•lectiu * Treballa a un sol lloc de feina

133 361 64 102 660

20,2% 54,7% 9,7% 15,5% 100,0%

45,2% 59,4% 61,5% 44,5% 53,4%

10,8% 29,2% 5,2% 8,3% 53,4%
161 247 40 127 575

28,0% 43,0% 7,0% 22,1% 100,0%

54,8% 40,6% 38,5% 55,5% 46,6%

13,0% 20,0% 3,2% 10,3% 46,6%
294 608 104 229 1235

23,8% 49,2% 8,4% 18,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,8% 49,2% 8,4% 18,5% 100,0%

Recuento
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web col•lectiu
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total
Recuento
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web col•lectiu
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total
Recuento
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web col•lectiu
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total

SÍ

No

Disposa a Internet de:
Un lloc web col•lectiu

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

26,585a 3 ,000
26,641 3 ,000

,216 1 ,642

1235

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 48,42.

a. 

 
 
 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 279 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Tabla de contingencia Disposa a Internet de: Un blog * Treballa a un sol lloc de feina

44 112 27 54 237

18,6% 47,3% 11,4% 22,8% 100,0%

15,2% 19,5% 27,3% 23,5% 19,9%

3,7% 9,4% 2,3% 4,5% 19,9%
245 461 72 176 954

25,7% 48,3% 7,5% 18,4% 100,0%

84,8% 80,5% 72,7% 76,5% 80,1%

20,6% 38,7% 6,0% 14,8% 80,1%
289 573 99 230 1191

24,3% 48,1% 8,3% 19,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,3% 48,1% 8,3% 19,3% 100,0%

Recuento
% de Disposa a
Internet de: Un blog
% de Treballa a un
sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de Disposa a
Internet de: Un blog
% de Treballa a un
sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de Disposa a
Internet de: Un blog
% de Treballa a un
sol lloc de feina
% del total

SÍ

No

Disposa a Internet
de: Un blog

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

Treballa a un sol lloc de feina

Total

 

Pruebas de chi-cuadrado

9,231a 3 ,026
9,162 3 ,027

6,984 1 ,008

1191

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 19,70.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.32. 
 

Tabla de contingencia A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs
d'informació mèdica o de salut a Internet * Disposa a Internet de: Un lloc web personal

231 649 880

26,3% 73,8% 100,0%

56,9% 46,5% 48,8%

12,8% 36,0% 48,8%
175 748 923

19,0% 81,0% 100,0%

43,1% 53,5% 51,2%

9,7% 41,5% 51,2%
406 1397 1803

22,5% 77,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

22,5% 77,5% 100,0%

Recuento
% de A la seva pràctica
clínica recomana als
seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web personal
% del total
Recuento
% de A la seva pràctica
clínica recomana als
seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web personal
% del total
Recuento
% de A la seva pràctica
clínica recomana als
seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web personal
% del total

Sí

No

A la seva pràctica clínica
recomana als seus
pacients que consultin
llocs d'informació mèdica
o de salut a Internet

Total

SÍ No

Disposa a Internet de:
Un lloc web personal

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

13,722b 1 ,000

13,308 1 ,000

13,745 1 ,000

,000 ,000

13,715 1 ,000

1803

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 198,16.

b. 
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Tabla de contingencia A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs
d'informació mèdica o de salut a Internet * Disposa a Internet de: Un lloc web col•lectiu

536 361 897

59,8% 40,2% 100,0%

53,0% 43,0% 48,5%

29,0% 19,5% 48,5%
475 479 954

49,8% 50,2% 100,0%

47,0% 57,0% 51,5%

25,7% 25,9% 51,5%
1011 840 1851

54,6% 45,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

54,6% 45,4% 100,0%

Recuento
% de A la seva pràctica
clínica recomana als
seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web col•lectiu
% del total
Recuento
% de A la seva pràctica
clínica recomana als
seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web col•lectiu
% del total
Recuento
% de A la seva pràctica
clínica recomana als
seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% de Disposa a Internet
de: Un lloc web col•lectiu
% del total

Sí

No

A la seva pràctica clínica
recomana als seus
pacients que consultin
llocs d'informació mèdica
o de salut a Internet

Total

SÍ No

Disposa a Internet de:
Un lloc web col•lectiu

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

18,519b 1 ,000

18,119 1 ,000

18,558 1 ,000

,000 ,000

18,509 1 ,000

1851

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 407,07.

b. 
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Tabla de contingencia A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs
d'informació mèdica o de salut a Internet * Disposa a Internet de: Un blog

214 674 888

24,1% 75,9% 100,0%

56,3% 46,9% 48,8%

11,8% 37,1% 48,8%
166 764 930

17,8% 82,2% 100,0%

43,7% 53,1% 51,2%

9,1% 42,0% 51,2%
380 1438 1818

20,9% 79,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

20,9% 79,1% 100,0%

Recuento
% de A la seva pràctica
clínica recomana als
seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% de Disposa a Internet
de: Un blog
% del total
Recuento
% de A la seva pràctica
clínica recomana als
seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% de Disposa a Internet
de: Un blog
% del total
Recuento
% de A la seva pràctica
clínica recomana als
seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% de Disposa a Internet
de: Un blog
% del total

Sí

No

A la seva pràctica clínica
recomana als seus
pacients que consultin
llocs d'informació mèdica
o de salut a Internet

Total

SÍ No

Disposa a Internet de:
Un blog

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

10,731b 1 ,001

10,357 1 ,001

10,746 1 ,001

,001 ,001

10,726 1 ,001

1818

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 185,61.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.33. 
 

Tabla de contingencia Edat categoritzada * Utilitza Internet o el correu electrònic per
comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari

316 46 362
87,3% 12,7% 100,0%

16,8% 21,3% 17,3%

15,1% 2,2% 17,3%
422 27 449

94,0% 6,0% 100,0%

22,5% 12,5% 21,5%

20,2% 1,3% 21,5%
820 92 912

89,9% 10,1% 100,0%

43,7% 42,6% 43,6%

39,2% 4,4% 43,6%
319 51 370

86,2% 13,8% 100,0%

17,0% 23,6% 17,7%

15,2% 2,4% 17,7%
1877 216 2093

89,7% 10,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

89,7% 10,3% 100,0%

Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals del
sector sanitari
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals del
sector sanitari
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals del
sector sanitari
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals del
sector sanitari
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals del
sector sanitari
% del total

De 25 a 35 anys

De 36 a 45 anys

De 46 a 55 anys

Más de 55 anys

Edat
categoritzada

Total

SÍ NO

Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

16,077a 3 ,001
16,958 3 ,001

1,219 1 ,270

2093

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 37,36.

a. 
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Tabla de contingencia Edat categoritzada * Utilitza Internet o el correu electrònic per
comunicar-se amb els seus pacients

34 328 362
9,4% 90,6% 100,0%

7,5% 20,6% 17,6%

1,7% 16,0% 17,6%
93 344 437

21,3% 78,7% 100,0%

20,4% 21,6% 21,3%

4,5% 16,8% 21,3%
226 662 888

25,5% 74,5% 100,0%

49,6% 41,5% 43,3%

11,0% 32,3% 43,3%
103 261 364

28,3% 71,7% 100,0%

22,6% 16,4% 17,7%

5,0% 12,7% 17,7%
456 1595 2051

22,2% 77,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

22,2% 77,8% 100,0%

Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total

De 25 a 35 anys

De 36 a 45 anys

De 46 a 55 anys

Más de 55 anys

Edat
categoritzada

Total

SÍ No

Utilitza Internet o el
correu electrònic per

comunicar-se amb els
seus pacients

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

47,808a 3 ,000
54,339 3 ,000

42,353 1 ,000

2051

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 80,48.

a. 

 
 
 
 
 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 285 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Annex capítol 3. Estadístic.2.4.34. 
 

Tabla de contingencia Especialitats agrupades * Utilitza Internet o el correu electrònic per
comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari

1087 109 1196

90,9% 9,1% 100,0%

68,5% 65,3% 68,2%

62,0% 6,2% 68,2%
126 11 137

92,0% 8,0% 100,0%

7,9% 6,6% 7,8%

7,2% ,6% 7,8%
355 43 398

89,2% 10,8% 100,0%

22,4% 25,7% 22,7%

20,3% 2,5% 22,7%
18 4 22

81,8% 18,2% 100,0%

1,1% 2,4% 1,3%

1,0% ,2% 1,3%
1586 167 1753

90,5% 9,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

90,5% 9,5% 100,0%

Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari
% del total
Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari
% del total
Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari
% del total
Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari
% del total
Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari
% del total

Especialitats mèdiques

Especialitats
quirúrgiques

Especialitats centrals

Altres

Especialitats
agrupades

Total

SÍ NO

Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

3,259a 3 ,353
2,890 3 ,409

1,634 1 ,201

1753

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,10.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.35. 
 

Tabla de contingencia Especialitats agrupades * Utilitza Internet o el correu electrònic per
comunicar-se amb els seus pacients

235 940 1175

20,0% 80,0% 100,0%

62,2% 70,0% 68,3%

13,7% 54,6% 68,3%
36 90 126

28,6% 71,4% 100,0%

9,5% 6,7% 7,3%

2,1% 5,2% 7,3%
101 298 399

25,3% 74,7% 100,0%

26,7% 22,2% 23,2%

5,9% 17,3% 23,2%
6 15 21

28,6% 71,4% 100,0%

1,6% 1,1% 1,2%

,3% ,9% 1,2%
378 1343 1721

22,0% 78,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

22,0% 78,0% 100,0%

Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total
Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total
Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total
Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total
Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total

Especialitats mèdiques

Especialitats
quirúrgiques

Especialitats centrals

Altres

Especialitats
agrupades

Total

SÍ No

Utilitza Internet o el
correu electrònic per

comunicar-se amb els
seus pacients

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

9,000a 3 ,029
8,740 3 ,033

6,667 1 ,010

1721

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,61.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.36. 
 

Tabla de contingencia Especialitat medecina familiar i comunitària * Utilitza Internet o el
correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients

38 265 303

12,5% 87,5% 100,0%

8,4% 16,8% 14,9%

1,9% 13,1% 14,9%
415 1312 1727

24,0% 76,0% 100,0%

91,6% 83,2% 85,1%

20,4% 64,6% 85,1%
453 1577 2030

22,3% 77,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

22,3% 77,7% 100,0%

Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total

Si

No

Especialitat medecina
familiar i comunitària

Total

SÍ No

Utilitza Internet o el
correu electrònic per

comunicar-se amb els
seus pacients

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

19,627b 1 ,000

18,970 1 ,000

21,893 1 ,000

,000 ,000

19,617 1 ,000

2030

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 67,62.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.37. 
 
Tabla de contingencia Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients * Índex

llocs de feina

258 163 44 465

55,5% 35,1% 9,5% 100,0%

19,2% 27,8% 39,3% 22,8%
12,6% 8,0% 2,2% 22,8%

1084 423 68 1575

68,8% 26,9% 4,3% 100,0%

80,8% 72,2% 60,7% 77,2%
53,1% 20,7% 3,3% 77,2%

1342 586 112 2040

65,8% 28,7% 5,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
65,8% 28,7% 5,5% 100,0%

Recuento
% de Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de Índex llocs de feina
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de Índex llocs de feina
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de Índex llocs de feina
% del total

SÍ

No

Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb
els seus pacients

Total

Treballa a
un únic lloc

Treballa a
2 llocs

Treballa a
3-4 llocs

Índex llocs de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

35,419a 2 ,000
33,339 2 ,000

35,117 1 ,000

2040

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 25,53.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.38. 
 
Tabla de contingencia Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres professionals del sector sanitari *

Treballa a un sol lloc de feina

287 604 94 229 1214

23,6% 49,8% 7,7% 18,9% 100,0%

84,7% 93,4% 85,5% 86,7% 89,3%

21,1% 44,4% 6,9% 16,8% 89,3%
52 43 16 35 146

35,6% 29,5% 11,0% 24,0% 100,0%

15,3% 6,6% 14,5% 13,3% 10,7%

3,8% 3,2% 1,2% 2,6% 10,7%
339 647 110 264 1360

24,9% 47,6% 8,1% 19,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,9% 47,6% 8,1% 19,4% 100,0%

Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total

SÍ

NO

Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

22,207a 3 ,000
22,754 3 ,000

,026 1 ,871

1360

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 11,81.

a. 
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Tabla de contingencia Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients * Treballa a un sol lloc
de feina

41 87 26 104 258

15,9% 33,7% 10,1% 40,3% 100,0%

12,2% 13,9% 23,2% 39,1% 19,2%

3,1% 6,5% 1,9% 7,7% 19,2%
295 541 86 162 1084

27,2% 49,9% 7,9% 14,9% 100,0%

87,8% 86,1% 76,8% 60,9% 80,8%

22,0% 40,3% 6,4% 12,1% 80,8%
336 628 112 266 1342

25,0% 46,8% 8,3% 19,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

25,0% 46,8% 8,3% 19,8% 100,0%

Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total

SÍ

No

Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb
els seus pacients

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

91,135a 3 ,000
81,803 3 ,000

79,910 1 ,000

1342

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 21,53.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.39. 

Tabla de contingencia

52 26 9 3 90

57,8% 28,9% 10,0% 3,3% 100,0%

12,1% 24,3% 27,3% 13,6% 15,2%
8,8% 4,4% 1,5% ,5% 15,2%

378 81 24 19 502

75,3% 16,1% 4,8% 3,8% 100,0%

87,9% 75,7% 72,7% 86,4% 84,8%
63,9% 13,7% 4,1% 3,2% 84,8%

430 107 33 22 592

72,6% 18,1% 5,6% 3,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
72,6% 18,1% 5,6% 3,7% 100,0%

Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de CAP
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de CAP
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de CAP
% del total

SÍ

No

Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb
els seus pacients

Total

ICS
Altres públic /

XHUP Privat Altres

CAP

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

13,864a 3 ,003
12,624 3 ,006

6,316 1 ,012

592

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,34.

a. 
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Tabla de contingencia

48 129 34 5 216

22,2% 59,7% 15,7% 2,3% 100,0%

16,9% 18,9% 34,7% 16,1% 19,7%
4,4% 11,8% 3,1% ,5% 19,7%

236 555 64 26 881

26,8% 63,0% 7,3% 3,0% 100,0%

83,1% 81,1% 65,3% 83,9% 80,3%
21,5% 50,6% 5,8% 2,4% 80,3%

284 684 98 31 1097

25,9% 62,4% 8,9% 2,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
25,9% 62,4% 8,9% 2,8% 100,0%

Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de Hospital
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de Hospital
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de Hospital
% del total

SÍ

No

Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb
els seus pacients

Total

ICS
Altres públic /

XHUP Privat Altres

Hospital

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

15,895a 3 ,001
14,060 3 ,003

5,353 1 ,021

1097

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 6,10.

a. 
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Tabla de contingencia

9 125 3 137

6,6% 91,2% 2,2% 100,0%

20,0% 37,5% 37,5% 35,5%
2,3% 32,4% ,8% 35,5%

36 208 5 249

14,5% 83,5% 2,0% 100,0%

80,0% 62,5% 62,5% 64,5%
9,3% 53,9% 1,3% 64,5%

45 333 8 386

11,7% 86,3% 2,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
11,7% 86,3% 2,1% 100,0%

Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de Clínica
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de Clínica
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de Clínica
% del total

SÍ

No

Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb
els seus pacients

Total

Altres públic /
XHUP Privat Altres

Clínica

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

5,340a 2 ,069
5,790 2 ,055

4,481 1 ,034

386

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,84.

a. 
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Tabla de contingencia

7 239 23 269

2,6% 88,8% 8,6% 100,0%

13,2% 38,4% 44,2% 37,0%
1,0% 32,8% 3,2% 37,0%

46 384 29 459

10,0% 83,7% 6,3% 100,0%

86,8% 61,6% 55,8% 63,0%
6,3% 52,7% 4,0% 63,0%

53 623 52 728

7,3% 85,6% 7,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
7,3% 85,6% 7,1% 100,0%

Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de Consultori
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de Consultori
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de Consultori
% del total

SÍ

No

Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb
els seus pacients

Total

Altres públic /
XHUP Privat Altres

Consultori

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

14,541a 2 ,001
16,687 2 ,000

10,939 1 ,001

728

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 19,21.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.40. 

Tabla de contingencia

1869 195 2064

90,6% 9,4% 100,0%

98,4% 92,0% 97,8%

88,5% 9,2% 97,8%
30 17 47

63,8% 36,2% 100,0%

1,6% 8,0% 2,2%

1,4% ,8% 2,2%
1899 212 2111

90,0% 10,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

90,0% 10,0% 100,0%

Recuento
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional agrupat
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari
% del total
Recuento
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional agrupat
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari
% del total
Recuento
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional agrupat
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari
% del total

Útil i molt útil

Poc i gens útil

Considera la utilització
d'Internet per a la seva
pràctica professional
agrupat

Total

SÍ NO

Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

36,324b 1 ,000

33,426 1 ,000

23,804 1 ,000

,000 ,000

36,307 1 ,000

2111

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es 4,72.

b. 
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Tabla de contingencia

461 1558 2019

22,8% 77,2% 100,0%

98,9% 97,3% 97,6%

22,3% 75,3% 97,6%
5 44 49

10,2% 89,8% 100,0%

1,1% 2,7% 2,4%

,2% 2,1% 2,4%
466 1602 2068

22,5% 77,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

22,5% 77,5% 100,0%

Recuento
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional agrupat
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total
Recuento
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional agrupat
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total
Recuento
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional agrupat
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total

Útil i molt útil

Poc i gens útil

Considera la utilització
d'Internet per a la seva
pràctica professional
agrupat

Total

SÍ No

Utilitza Internet o el
correu electrònic per

comunicar-se amb els
seus pacients

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

4,371b 1 ,037

3,677 1 ,055

5,178 1 ,023

,037 ,021

4,369 1 ,037

2068

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 11,04.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.41. 

Descriptivos

Anys d'ús d'Internet a la pràctica profesional

1779 7,06 3,642 ,086 6,89 7,23 0 26
171 5,54 3,194 ,244 5,06 6,02 0 16

1950 6,92 3,630 ,082 6,76 7,08 0 26

SÍ
NO
Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

 
 

ANOVA

Anys d'ús d'Internet a la pràctica profesional

359,314 1 359,314 27,640 ,000
25323,994 1948 13,000
25683,307 1949

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
 
Gráfico de las medias 
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Descriptivos

Anys d'ús d'Internet a la pràctica profesional

444 7,80 3,545 ,168 7,47 8,13 0 22
1463 6,61 3,606 ,094 6,42 6,79 0 26
1907 6,89 3,626 ,083 6,72 7,05 0 26

SÍ
No
Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

 
 

ANOVA

Anys d'ús d'Internet a la pràctica profesional

488,118 1 488,118 37,835 ,000
24576,962 1905 12,901
25065,079 1906

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
 
Gráfico de las medias 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.42. 

Tabla de contingencia Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients?  * Edat categoritzada

14 55 170 101 340

4,1% 16,2% 50,0% 29,7% 100,0%

3,9% 12,6% 19,3% 28,1% 16,7%
,7% 2,7% 8,4% 5,0% 16,7%
343 380 709 259 1691

20,3% 22,5% 41,9% 15,3% 100,0%

96,1% 87,4% 80,7% 71,9% 83,3%
16,9% 18,7% 34,9% 12,8% 83,3%

357 435 879 360 2031

17,6% 21,4% 43,3% 17,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
17,6% 21,4% 43,3% 17,7% 100,0%

Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Edat categoritzada
% del total

SÍ

No

Habitualment, ofereix el
número del seu telèfon
mòbil als seus pacients?

Total

De 25 a
35 anys

De 36 a
45 anys

De 46 a
55 anys

Más de
55 anys

Edat categoritzada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

84,658a 3 ,000
95,970 3 ,000

84,283 1 ,000

2031

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 59,76.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.43. 
 

Tabla de contingencia Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients?
* Especialitat medecina familiar i comunitària

27 311 338

8,0% 92,0% 100,0%

8,9% 18,2% 16,8%

1,3% 15,4% 16,8%
276 1400 1676

16,5% 83,5% 100,0%

91,1% 81,8% 83,2%

13,7% 69,5% 83,2%
303 1711 2014

15,0% 85,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

15,0% 85,0% 100,0%

Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% del total

SÍ

No

Habitualment, ofereix el
número del seu telèfon
mòbil als seus pacients?

Total

Si No

Especialitat medecina
familiar i comunitària

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

15,824b 1 ,000

15,167 1 ,000

18,035 1 ,000

,000 ,000

15,816 1 ,000

2014

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 50,85.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.44. 
 

Tabla de contingencia Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients?  * Índex llocs de
feina

186 121 34 341

54,5% 35,5% 10,0% 100,0%

14,0% 20,6% 30,6% 16,9%
9,2% 6,0% 1,7% 16,9%
1138 466 77 1681

67,7% 27,7% 4,6% 100,0%

86,0% 79,4% 69,4% 83,1%
56,3% 23,0% 3,8% 83,1%

1324 587 111 2022

65,5% 29,0% 5,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
65,5% 29,0% 5,5% 100,0%

Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Índex llocs de feina
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Índex llocs de feina
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Índex llocs de feina
% del total

SÍ

No

Habitualment, ofereix el
número del seu telèfon
mòbil als seus pacients?

Total

Treballa a
un únic lloc

Treballa a
2 llocs

Treballa a
3-4 llocs

Índex llocs de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

28,376a 2 ,000
26,130 2 ,000

27,850 1 ,000

2022

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 18,72.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.45. 

 
abla de contingencia Habitualment, ofereix el número del seu telèfon mòbil als seus pacients?  * Treballa a un sol lloc de feina

22 51 19 94 186

11,8% 27,4% 10,2% 50,5% 100,0%

6,5% 8,3% 17,1% 35,7% 14,0%

1,7% 3,9% 1,4% 7,1% 14,0%
316 561 92 169 1138

27,8% 49,3% 8,1% 14,9% 100,0%

93,5% 91,7% 82,9% 64,3% 86,0%

23,9% 42,4% 6,9% 12,8% 86,0%
338 612 111 263 1324

25,5% 46,2% 8,4% 19,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

25,5% 46,2% 8,4% 19,9% 100,0%

Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Treballa a un
sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Treballa a un
sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Treballa a un
sol lloc de feina
% del total

SÍ

No

Habitualment, ofereix el
número del seu telèfon
mòbil als seus pacients?

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

135,831a 3 ,000
116,307 3 ,000

118,045 1 ,000

1324

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 15,59.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.46. 

 
Tabla de contingencia

49 12 6 6 73

67,1% 16,4% 8,2% 8,2% 100,0%

11,3% 10,9% 17,6% 28,6% 12,2%
8,2% 2,0% 1,0% 1,0% 12,2%

383 98 28 15 524

73,1% 18,7% 5,3% 2,9% 100,0%

88,7% 89,1% 82,4% 71,4% 87,8%
64,2% 16,4% 4,7% 2,5% 87,8%

432 110 34 21 597

72,4% 18,4% 5,7% 3,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
72,4% 18,4% 5,7% 3,5% 100,0%

Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de CAP
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de CAP
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de CAP
% del total

SÍ

No

Habitualment, ofereix el
número del seu telèfon
mòbil als seus pacients?

Total

ICS
Altres públic /

XHUP Privat Altres

CAP

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,650a 3 ,084
5,343 3 ,148

4,325 1 ,038

597

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,57.

a. 
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Tabla de contingencia

33 83 24 7 147

22,4% 56,5% 16,3% 4,8% 100,0%

11,7% 12,3% 25,0% 22,6% 13,6%
3,0% 7,7% 2,2% ,6% 13,6%

250 591 72 24 937

26,7% 63,1% 7,7% 2,6% 100,0%

88,3% 87,7% 75,0% 77,4% 86,4%
23,1% 54,5% 6,6% 2,2% 86,4%

283 674 96 31 1084

26,1% 62,2% 8,9% 2,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
26,1% 62,2% 8,9% 2,9% 100,0%

Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Hospital
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Hospital
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Hospital
% del total

SÍ

No

Habitualment, ofereix el
número del seu telèfon
mòbil als seus pacients?

Total

ICS
Altres públic /

XHUP Privat Altres

Hospital

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

14,633a 3 ,002
12,595 3 ,006

8,406 1 ,004

1084

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,20.

a. 
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Tabla de contingencia

12 69 2 83

14,5% 83,1% 2,4% 100,0%

26,7% 21,0% 25,0% 21,7%
3,1% 18,1% ,5% 21,7%

33 260 6 299

11,0% 87,0% 2,0% 100,0%

73,3% 79,0% 75,0% 78,3%
8,6% 68,1% 1,6% 78,3%

45 329 8 382

11,8% 86,1% 2,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
11,8% 86,1% 2,1% 100,0%

Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Clínica
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Clínica
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Clínica
% del total

SÍ

No

Habitualment, ofereix el
número del seu telèfon
mòbil als seus pacients?

Total

Altres públic /
XHUP Privat Altres

Clínica

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,806a 2 ,668
,774 2 ,679

,456 1 ,499

382

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,74.

a. 
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Tabla de contingencia

7 188 21 216

3,2% 87,0% 9,7% 100,0%

13,2% 30,4% 41,2% 29,9%
1,0% 26,0% 2,9% 29,9%

46 430 30 506

9,1% 85,0% 5,9% 100,0%

86,8% 69,6% 58,8% 70,1%
6,4% 59,6% 4,2% 70,1%

53 618 51 722

7,3% 85,6% 7,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
7,3% 85,6% 7,1% 100,0%

Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Consultori
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Consultori
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Consultori
% del total

SÍ

No

Habitualment, ofereix el
número del seu telèfon
mòbil als seus pacients?

Total

Altres públic /
XHUP Privat Altres

Consultori

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

10,216a 2 ,006
11,209 2 ,004

9,760 1 ,002

722

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 15,26.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.47. 

Tabla de contingencia

49 6 298 353

13,9% 1,7% 84,4% 100,0%

11,3% 17,6% 18,5% 17,0%
2,4% ,3% 14,3% 17,0%

383 28 1317 1728

22,2% 1,6% 76,2% 100,0%

88,7% 82,4% 81,5% 83,0%
18,4% 1,3% 63,3% 83,0%

432 34 1615 2081

20,8% 1,6% 77,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
20,8% 1,6% 77,6% 100,0%

Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de CAP agrupat
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de CAP agrupat
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de CAP agrupat
% del total

SÍ

No

Habitualment, ofereix el
número del seu telèfon
mòbil als seus pacients?

Total

ICS Privat Resta
CAP agrupat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

12,242a 2 ,002
13,223 2 ,001

12,058 1 ,001

2081

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,77.

a. 
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Tabla de contingencia

33 24 296 353

9,3% 6,8% 83,9% 100,0%

11,7% 25,0% 17,4% 17,0%
1,6% 1,2% 14,2% 17,0%

250 72 1406 1728

14,5% 4,2% 81,4% 100,0%

88,3% 75,0% 82,6% 83,0%
12,0% 3,5% 67,6% 83,0%

283 96 1702 2081

13,6% 4,6% 81,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
13,6% 4,6% 81,8% 100,0%

Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Hospital agrupat
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Hospital agrupat
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Hospital agrupat
% del total

SÍ

No

Habitualment, ofereix el
número del seu telèfon
mòbil als seus pacients?

Total

ICS Privat Resta
Hospital agrupat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

10,272a 2 ,006
10,390 2 ,006

3,467 1 ,063

2081

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 16,28.

a. 
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Tabla de contingencia

69 284 353

19,5% 80,5% 100,0%

21,0% 16,2% 17,0%
3,3% 13,6% 17,0%

260 1468 1728

15,0% 85,0% 100,0%

79,0% 83,8% 83,0%
12,5% 70,5% 83,0%

329 1752 2081

15,8% 84,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
15,8% 84,2% 100,0%

Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Clínica agrupat
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Clínica agrupat
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Clínica agrupat
% del total

SÍ

No

Habitualment, ofereix el
número del seu telèfon
mòbil als seus pacients?

Total

Privat Resta
Clínica agrupat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

4,460b 1 ,035

4,129 1 ,042

4,259 1 ,039

,037 ,023

4,458 1 ,035

2081

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 55,81.

b. 
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Tabla de contingencia

188 165 353

53,3% 46,7% 100,0%

30,4% 11,3% 17,0%
9,0% 7,9% 17,0%

430 1298 1728

24,9% 75,1% 100,0%

69,6% 88,7% 83,0%
20,7% 62,4% 83,0%

618 1463 2081

29,7% 70,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
29,7% 70,3% 100,0%

Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Consultori agrupat
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Consultori agrupat
% del total
Recuento
% de Habitualment,
ofereix el número del
seu telèfon mòbil als
seus pacients?
% de Consultori agrupat
% del total

SÍ

No

Habitualment, ofereix el
número del seu telèfon
mòbil als seus pacients?

Total

Privat Resta
Consultori agrupat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

113,028b 1 ,000

111,673 1 ,000

104,765 1 ,000

,000 ,000

112,973 1 ,000

2081

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 104,83.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.48. 

Tabla de contingencia Edat categoritzada * Freqüència utilitza a la seva pràctica clínica
directrius/protocols metges

336 31 367
91,6% 8,4% 100,0%

19,0% 9,8% 17,6%

16,1% 1,5% 17,6%
397 48 445

89,2% 10,8% 100,0%

22,5% 15,2% 21,4%

19,1% 2,3% 21,4%
752 154 906

83,0% 17,0% 100,0%

42,6% 48,9% 43,5%

36,1% 7,4% 43,5%
281 82 363

77,4% 22,6% 100,0%

15,9% 26,0% 17,4%

13,5% 3,9% 17,4%
1766 315 2081

84,9% 15,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

84,9% 15,1% 100,0%

Recuento
% de Edat categoritzada
% de Freqüència utilitza
a la seva pràctica clínica
directrius/protocols
metges
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Freqüència utilitza
a la seva pràctica clínica
directrius/protocols
metges
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Freqüència utilitza
a la seva pràctica clínica
directrius/protocols
metges
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Freqüència utilitza
a la seva pràctica clínica
directrius/protocols
metges
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Freqüència utilitza
a la seva pràctica clínica
directrius/protocols
metges
% del total

De 25 a 35 anys

De 36 a 45 anys

De 46 a 55 anys

Más de 55 anys

Edat
categoritzada

Total

Molt
freqüentment /
freqüentment

Rarament /
Mai

Freqüència utilitza a la seva
pràctica clínica

directrius/protocols metges

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

37,481a 3 ,000
38,355 3 ,000

36,293 1 ,000

2081

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 54,95.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.49. 
 

Tabla de contingencia Utilitza Internet per a la seva pràctica professional recodificat * Freqüència
utilitza a la seva pràctica clínica directrius/protocols metges

1706 264 1970

86,6% 13,4% 100,0%

95,1% 83,8% 93,5%

80,9% 12,5% 93,5%
87 51 138

63,0% 37,0% 100,0%

4,9% 16,2% 6,5%

4,1% 2,4% 6,5%
1793 315 2108

85,1% 14,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

85,1% 14,9% 100,0%

Recuento
% de Utilitza Internet per
a la seva pràctica
professional recodificat
% de Freqüència utilitza
a la seva pràctica clínica
directrius/protocols
metges
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet per
a la seva pràctica
professional recodificat
% de Freqüència utilitza
a la seva pràctica clínica
directrius/protocols
metges
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet per
a la seva pràctica
professional recodificat
% de Freqüència utilitza
a la seva pràctica clínica
directrius/protocols
metges
% del total

Sí

No

Utilitza Internet per a la
seva pràctica
professional recodificat

Total

Molt
freqüentment /
freqüentment

Rarament /
Mai

Freqüència utilitza a la seva
pràctica clínica

directrius/protocols metges

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

56,300b 1 ,000

54,462 1 ,000

44,044 1 ,000

,000 ,000

56,273 1 ,000

2108

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 20,62.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.50. 
Tabla de contingencia

635 503 1138

55,8% 44,2% 100,0%

66,0% 69,7% 67,6%

37,7% 29,9% 67,6%
93 32 125

74,4% 25,6% 100,0%

9,7% 4,4% 7,4%

5,5% 1,9% 7,4%
222 178 400

55,5% 44,5% 100,0%

23,1% 24,7% 23,8%

13,2% 10,6% 23,8%
12 9 21

57,1% 42,9% 100,0%

1,2% 1,2% 1,2%

,7% ,5% 1,2%
962 722 1684

57,1% 42,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

57,1% 42,9% 100,0%

Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total

Especialitats mèdiques

Especialitats
quirúrgiques

Especialitats centrals

Altres

Especialitats
agrupades

Total

Mai Si

Telemedicina
avaluació diagnòstica

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

16,478a 3 ,001
17,383 3 ,001

,226 1 ,635

1684

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 9,00.

a. 
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Tabla de contingencia

683 441 1124

60,8% 39,2% 100,0%

66,8% 68,8% 67,5%

41,0% 26,5% 67,5%
93 34 127

73,2% 26,8% 100,0%

9,1% 5,3% 7,6%

5,6% 2,0% 7,6%
234 158 392

59,7% 40,3% 100,0%

22,9% 24,6% 23,6%

14,1% 9,5% 23,6%
13 8 21

61,9% 38,1% 100,0%

1,3% 1,2% 1,3%

,8% ,5% 1,3%
1023 641 1664

61,5% 38,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

61,5% 38,5% 100,0%

Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total
Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total
Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total
Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total
Recuento
% de Especialitats
agrupades
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total

Especialitats mèdiques

Especialitats
quirúrgiques

Especialitats centrals

Altres

Especialitats
agrupades

Total

Mai Si

Telemedicina
Prescripció de

mesures
terapèutiques

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

8,174a 3 ,043
8,554 3 ,036

,005 1 ,946

1664

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 8,09.

a. 

 
 
 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 315 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Annex capítol 3. Estadístic.2.4.51. 
 

Tabla de contingencia

210 121 331

63,4% 36,6% 100,0%

18,4% 14,2% 16,6%

10,5% 6,1% 16,6%
338 273 611

55,3% 44,7% 100,0%

29,6% 31,9% 30,6%

16,9% 13,7% 30,6%
64 45 109

58,7% 41,3% 100,0%

5,6% 5,3% 5,5%

3,2% 2,3% 5,5%
148 106 254

58,3% 41,7% 100,0%

13,0% 12,4% 12,7%

7,4% 5,3% 12,7%
142 89 231

61,5% 38,5% 100,0%

12,4% 10,4% 11,6%

7,1% 4,5% 11,6%
108 100 208

51,9% 48,1% 100,0%

9,5% 11,7% 10,4%

5,4% 5,0% 10,4%
131 121 252

52,0% 48,0% 100,0%

11,5% 14,2% 12,6%

6,6% 6,1% 12,6%
1141 855 1996

57,2% 42,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

57,2% 42,8% 100,0%

Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total

Cap

Hospital

Clínica

Consultori

Cap i altres

Hospital i altres

Clínica i altres

Índex llocs
de feina
desagregat

Total

Mai Si

Telemedicina
avaluació diagnòstica

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

13,259a 6 ,039
13,314 6 ,038

4,140 1 ,042

1996

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 46,69.

a. 
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Tabla de contingencia

204 124 328

62,2% 37,8% 100,0%

17,0% 16,1% 16,6%

10,3% 6,3% 16,6%
372 225 597

62,3% 37,7% 100,0%

30,9% 29,2% 30,3%

18,9% 11,4% 30,3%
70 37 107

65,4% 34,6% 100,0%

5,8% 4,8% 5,4%

3,5% 1,9% 5,4%
146 105 251

58,2% 41,8% 100,0%

12,1% 13,6% 12,7%

7,4% 5,3% 12,7%
145 84 229

63,3% 36,7% 100,0%

12,1% 10,9% 11,6%

7,3% 4,3% 11,6%
122 88 210

58,1% 41,9% 100,0%

10,1% 11,4% 10,6%

6,2% 4,5% 10,6%
144 107 251

57,4% 42,6% 100,0%

12,0% 13,9% 12,7%

7,3% 5,4% 12,7%
1203 770 1973

61,0% 39,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

61,0% 39,0% 100,0%

Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total

Cap

Hospital

Clínica

Consultori

Cap i altres

Hospital i altres

Clínica i altres

Índex llocs
de feina
desagregat

Total

Mai Si

Telemedicina
Prescripció de

mesures
terapèutiques

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

5,004a 6 ,543
4,999 6 ,544

2,224 1 ,136

1973

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 41,76.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.52. 
 

Tabla de contingencia

233 119 352
66,2% 33,8% 100,0%

20,2% 14,0% 17,6%

11,6% 5,9% 17,6%
245 186 431

56,8% 43,2% 100,0%

21,2% 21,9% 21,5%

12,2% 9,3% 21,5%
480 386 866

55,4% 44,6% 100,0%

41,6% 45,5% 43,3%

24,0% 19,3% 43,3%
196 157 353

55,5% 44,5% 100,0%

17,0% 18,5% 17,6%

9,8% 7,8% 17,6%
1154 848 2002

57,6% 42,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

57,6% 42,4% 100,0%

Recuento
% de Edat categoritzada
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total

De 25 a 35 anys

De 36 a 45 anys

De 46 a 55 anys

Más de 55 anys

Edat
categoritzada

Total

Mai Si

Telemedicina
avaluació diagnòstica

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

13,043a 3 ,005
13,282 3 ,004

8,954 1 ,003

2002

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 149,10.

a. 
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Tabla de contingencia

237 111 348
68,1% 31,9% 100,0%

19,6% 14,4% 17,6%

12,0% 5,6% 17,6%
253 175 428

59,1% 40,9% 100,0%

20,9% 22,7% 21,6%

12,8% 8,8% 21,6%
521 338 859

60,7% 39,3% 100,0%

43,1% 43,9% 43,4%

26,3% 17,1% 43,4%
198 146 344

57,6% 42,4% 100,0%

16,4% 19,0% 17,4%

10,0% 7,4% 17,4%
1209 770 1979

61,1% 38,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

61,1% 38,9% 100,0%

Recuento
% de Edat categoritzada
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% del total

De 25 a 35 anys

De 36 a 45 anys

De 46 a 55 anys

Más de 55 anys

Edat
categoritzada

Total

Mai Si

Telemedicina
Prescripció de

mesures
terapèutiques

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

9,780a 3 ,021
9,948 3 ,019

6,239 1 ,012

1979

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 133,85.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.53. 

Tabla de contingencia in.total_agr  Índex cerca total agrupat * v.26.1_b  Telemedicina avaluació
diagnòstica

434 181 615

70,6% 29,4% 100,0%

49,7% 26,9% 39,8%

28,1% 11,7% 39,8%
426 452 878

48,5% 51,5% 100,0%

48,8% 67,1% 56,8%

27,5% 29,2% 56,8%
13 41 54

24,1% 75,9% 100,0%

1,5% 6,1% 3,5%

,8% 2,7% 3,5%
873 674 1547

56,4% 43,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

56,4% 43,6% 100,0%

Recuento
% de in.total_agr  Índex
cerca total agrupat
% de v.26.1_b 
Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de in.total_agr  Índex
cerca total agrupat
% de v.26.1_b 
Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de in.total_agr  Índex
cerca total agrupat
% de v.26.1_b 
Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de in.total_agr  Índex
cerca total agrupat
% de v.26.1_b 
Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total

Poc actiu

Bastant actiu

Molt actiu

in.total_agr  Índex
cerca total agrupat

Total

Mai Si

v.26.1_b  Telemedicina
avaluació diagnòstica

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

95,347a 2 ,000
97,586 2 ,000

95,191 1 ,000

1547

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 23,53.

a. 
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abla de contingencia v.23_b  A la seva pràctica clínica recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació
mèdica o de salut a Internet * v.26.1_b  Telemedicina avaluació diagnòstica

64 93 157

40,8% 59,2% 100,0%

5,5% 10,8% 7,7%

3,2% 4,6% 7,7%
1100 771 1871

58,8% 41,2% 100,0%

94,5% 89,2% 92,3%

54,2% 38,0% 92,3%
1164 864 2028

57,4% 42,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

57,4% 42,6% 100,0%

Recuento
% de v.23_b  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.26.1_b 
Telemedicina avaluació
diagnòstica
% del total
Recuento
% de v.23_b  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.26.1_b 
Telemedicina avaluació
diagnòstica
% del total
Recuento
% de v.23_b  A la seva
pràctica clínica recomana
als seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.26.1_b 
Telemedicina avaluació
diagnòstica
% del total

Sí freqüentment / amb
molta freqüència

A vegades / Mai

v.23_b  A la seva pràctica
clínica recomana als
seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet

Total

Mai Si

v.26.1_b  Telemedicina
avaluació diagnòstica

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

19,251b 1 ,000

18,521 1 ,000

18,999 1 ,000

,000 ,000

19,242 1 ,000

2028

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 66,89.

b. 
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Tabla de contingencia v.19_a  Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els
seus pacients * v.26.1_b  Telemedicina avaluació diagnòstica

201 256 457

44,0% 56,0% 100,0%

17,5% 29,7% 22,8%

10,0% 12,8% 22,8%
945 605 1550

61,0% 39,0% 100,0%

82,5% 70,3% 77,2%

47,1% 30,1% 77,2%
1146 861 2007

57,1% 42,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

57,1% 42,9% 100,0%

Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de v.26.1_b 
Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de v.26.1_b 
Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total
Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% de v.26.1_b 
Telemedicina
avaluació diagnòstica
% del total

SÍ

No

v.19_a  Utilitza Internet
o el correu electrònic
per comunicar-se amb
els seus pacients

Total

Mai Si

v.26.1_b  Telemedicina
avaluació diagnòstica

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

41,567b 1 ,000

40,877 1 ,000

41,218 1 ,000

,000 ,000

41,547 1 ,000

2007

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 196,05.

b. 
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Tabla de contingencia Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques * Índex cerca i contacte total agrupa

170 812 190 1172

14,5% 69,3% 16,2% 100,0%

77,6% 64,0% 42,6% 60,6%

8,8% 42,0% 9,8% 60,6%
49 457 256 762

6,4% 60,0% 33,6% 100,0%

22,4% 36,0% 57,4% 39,4%

2,5% 23,6% 13,2% 39,4%
219 1269 446 1934

11,3% 65,6% 23,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11,3% 65,6% 23,1% 100,0%

Recuento
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% de Índex cerca i
contacte total agrupat
% del total
Recuento
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% de Índex cerca i
contacte total agrupat
% del total
Recuento
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% de Índex cerca i
contacte total agrupat
% del total

Mai

Si

Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques

Total

Poc actiu Bastant actiu Molt actiu
Índex cerca i contacte total agrupat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

93,202a 2 ,000
93,624 2 ,000

90,630 1 ,000

1934

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 86,29.

a. 
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Tabla de contingencia Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques * A la seva pràctica clínica
recomana als seus pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet

61 1162 1223

5,0% 95,0% 100,0%

38,9% 62,8% 60,9%

3,0% 57,9% 60,9%
96 689 785

12,2% 87,8% 100,0%

61,1% 37,2% 39,1%

4,8% 34,3% 39,1%
157 1851 2008

7,8% 92,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

7,8% 92,2% 100,0%

Recuento
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% de A la seva pràctica
clínica recomana als
seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% del total
Recuento
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% de A la seva pràctica
clínica recomana als
seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% del total
Recuento
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% de A la seva pràctica
clínica recomana als
seus pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% del total

Mai

Si

Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques

Total

Sí
freqüentment /

amb molta
freqüència

A vegades
/ Mai

A la seva pràctica clínica
recomana als seus

pacients que consultin llocs
d'informació mèdica o de

salut a Internet

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

34,787b 1 ,000

33,790 1 ,000

33,777 1 ,000

,000 ,000

34,770 1 ,000

2008

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 61,38.

b. 
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Tabla de contingencia Telemedicina Prescripció de mesures terapèutiques * Utilitza Internet o el
correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients

207 997 1204

17,2% 82,8% 100,0%

45,5% 65,2% 60,7%

10,4% 50,2% 60,7%
248 533 781

31,8% 68,2% 100,0%

54,5% 34,8% 39,3%

12,5% 26,9% 39,3%
455 1530 1985

22,9% 77,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

22,9% 77,1% 100,0%

Recuento
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% de Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total
Recuento
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% de Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total
Recuento
% de Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques
% de Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb els
seus pacients
% del total

Mai

Si

Telemedicina
Prescripció de mesures
terapèutiques

Total

SÍ No

Utilitza Internet o el
correu electrònic per

comunicar-se amb els
seus pacients

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

56,852b 1 ,000

56,031 1 ,000

55,821 1 ,000

,000 ,000

56,823 1 ,000

1985

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 179,02.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.54. 
Tabla de contingencia

106 240 11 12 369
28,7% 65,0% 3,0% 3,3% 100,0%

15,6% 19,7% 12,4% 14,0% 17,8%

5,1% 11,6% ,5% ,6% 17,8%
145 274 13 15 447

32,4% 61,3% 2,9% 3,4% 100,0%

21,4% 22,4% 14,6% 17,4% 21,6%

7,0% 13,2% ,6% ,7% 21,6%
314 509 34 42 899

34,9% 56,6% 3,8% 4,7% 100,0%

46,3% 41,7% 38,2% 48,8% 43,3%

15,1% 24,5% 1,6% 2,0% 43,3%
113 198 31 17 359

31,5% 55,2% 8,6% 4,7% 100,0%

16,7% 16,2% 34,8% 19,8% 17,3%

5,4% 9,5% 1,5% ,8% 17,3%
678 1221 89 86 2074

32,7% 58,9% 4,3% 4,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

32,7% 58,9% 4,3% 4,1% 100,0%

Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Consulta de bases de
dades i sistemes
d'informació públics
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Consulta de bases de
dades i sistemes
d'informació públics
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Consulta de bases de
dades i sistemes
d'informació públics
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Consulta de bases de
dades i sistemes
d'informació públics
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Consulta de bases de
dades i sistemes
d'informació públics
% del total

De 25 a 35 anys

De 36 a 45 anys

De 46 a 55 anys

Más de 55 anys

Edat
categoritzada

Total

Sí, ja la utilitzo

Sí, la
utilitzaria si
fos possible

No la
utilitzaria NS/NC

Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de bases
de dades i sistemes d'informació públics

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

29,854a 9 ,000
26,751 9 ,002

,925 1 ,336

2074

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 14,89.

a. 
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Tabla de contingencia

187 162 8 10 367
51,0% 44,1% 2,2% 2,7% 100,0%

18,9% 18,1% 8,1% 13,5% 17,9%

9,1% 7,9% ,4% ,5% 17,9%
228 198 13 6 445

51,2% 44,5% 2,9% 1,3% 100,0%

23,1% 22,1% 13,1% 8,1% 21,6%

11,1% 9,6% ,6% ,3% 21,6%
423 390 48 34 895

47,3% 43,6% 5,4% 3,8% 100,0%

42,8% 43,6% 48,5% 45,9% 43,5%

20,6% 19,0% 2,3% 1,7% 43,5%
151 144 30 24 349

43,3% 41,3% 8,6% 6,9% 100,0%

15,3% 16,1% 30,3% 32,4% 17,0%

7,3% 7,0% 1,5% 1,2% 17,0%
989 894 99 74 2056

48,1% 43,5% 4,8% 3,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

48,1% 43,5% 4,8% 3,6% 100,0%

Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Consulta
de registres clínics
informatitzats dins de la
seva pròpia institució
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Consulta
de registres clínics
informatitzats dins de la
seva pròpia institució
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Consulta
de registres clínics
informatitzats dins de la
seva pròpia institució
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Consulta
de registres clínics
informatitzats dins de la
seva pròpia institució
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Consulta
de registres clínics
informatitzats dins de la
seva pròpia institució
% del total

De 25 a 35 anys

De 36 a 45 anys

De 46 a 55 anys

Más de 55 anys

Edat
categoritzada

Total

Sí, ja la utilitzo

Sí, la
utilitzaria si
fos possible

No la
utilitzaria NS/NC

Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres
clínics informatitzats dins de la seva pròpia institució

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

40,982a 9 ,000
40,775 9 ,000

21,057 1 ,000

2056

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 12,56.

a. 
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Tabla de contingencia

46 275 30 16 367
12,5% 74,9% 8,2% 4,4% 100,0%

15,5% 19,1% 13,5% 17,2% 17,9%

2,2% 13,4% 1,5% ,8% 17,9%
69 331 29 13 442

15,6% 74,9% 6,6% 2,9% 100,0%

23,3% 23,0% 13,0% 14,0% 21,5%

3,4% 16,1% 1,4% ,6% 21,5%
143 611 102 36 892

16,0% 68,5% 11,4% 4,0% 100,0%

48,3% 42,4% 45,7% 38,7% 43,4%

7,0% 29,7% 5,0% 1,8% 43,4%
38 225 62 28 353

10,8% 63,7% 17,6% 7,9% 100,0%

12,8% 15,6% 27,8% 30,1% 17,2%

1,9% 11,0% 3,0% 1,4% 17,2%
296 1442 223 93 2054

14,4% 70,2% 10,9% 4,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

14,4% 70,2% 10,9% 4,5% 100,0%

Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador
amb accés a Internet
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador
amb accés a Internet
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador
amb accés a Internet
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador
amb accés a Internet
% del total
Recuento
% de Edat categoritzada
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador
amb accés a Internet
% del total

De 25 a 35 anys

De 36 a 45 anys

De 46 a 55 anys

Más de 55 anys

Edat
categoritzada

Total

Sí, ja la utilitzo

Sí, la
utilitzaria si
fos possible

No la
utilitzaria NS/NC

Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Consulta de registres
clínics informatitzats d'accés remot des de qualsevol

ordinador amb accés a Internet

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

48,078a 9 ,000
46,229 9 ,000

13,813 1 ,000

2054

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 15,98.

a. 
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Tabla de contingencia

232 75 307

75,6% 24,4% 100,0%

17,8% 13,0% 16,3%

12,3% 4,0% 16,3%
410 159 569

72,1% 27,9% 100,0%

31,5% 27,5% 30,3%

21,8% 8,5% 30,3%
68 33 101

67,3% 32,7% 100,0%

5,2% 5,7% 5,4%

3,6% 1,8% 5,4%
157 81 238

66,0% 34,0% 100,0%

12,1% 14,0% 12,7%

8,4% 4,3% 12,7%
144 81 225

64,0% 36,0% 100,0%

11,1% 14,0% 12,0%

7,7% 4,3% 12,0%
123 78 201

61,2% 38,8% 100,0%

9,5% 13,5% 10,7%

6,5% 4,2% 10,7%
167 71 238

70,2% 29,8% 100,0%

12,8% 12,3% 12,7%

8,9% 3,8% 12,7%
1301 578 1879

69,2% 30,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

69,2% 30,8% 100,0%

Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Seguiment de consultes
per via electrònica
(internet, SMS, etc.)
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Seguiment de consultes
per via electrònica
(internet, SMS, etc.)
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Seguiment de consultes
per via electrònica
(internet, SMS, etc.)
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Seguiment de consultes
per via electrònica
(internet, SMS, etc.)
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Seguiment de consultes
per via electrònica
(internet, SMS, etc.)
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Seguiment de consultes
per via electrònica
(internet, SMS, etc.)
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Seguiment de consultes
per via electrònica
(internet, SMS, etc.)
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Seguiment de consultes
per via electrònica
(internet, SMS, etc.)
% del total

Cap

Hospital

Clínica

Consultori

Cap i altres

Hospital i altres

Clínica i altres

Índex llocs
de feina
desagregat

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Seguiment de

consultes per via
electrònica (internet,

SMS, etc.)
Total
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Pruebas de chi-cuadrado

18,372a 6 ,005
18,310 6 ,006

9,356 1 ,002

1879

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 31,07.

a. 
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Tabla de contingencia

257 62 319

80,6% 19,4% 100,0%

21,3% 9,2% 16,9%

13,6% 3,3% 16,9%
344 212 556

61,9% 38,1% 100,0%

28,5% 31,4% 29,5%

18,3% 11,3% 29,5%
59 45 104

56,7% 43,3% 100,0%

4,9% 6,7% 5,5%

3,1% 2,4% 5,5%
132 109 241

54,8% 45,2% 100,0%

10,9% 16,1% 12,8%

7,0% 5,8% 12,8%
145 77 222

65,3% 34,7% 100,0%

12,0% 11,4% 11,8%

7,7% 4,1% 11,8%
126 79 205

61,5% 38,5% 100,0%

10,4% 11,7% 10,9%

6,7% 4,2% 10,9%
146 91 237

61,6% 38,4% 100,0%

12,1% 13,5% 12,6%

7,7% 4,8% 12,6%
1209 675 1884

64,2% 35,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

64,2% 35,8% 100,0%

Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Tramesa
de receptes per via
electrònica (internet, un
altre tipus de xarxa)
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Tramesa
de receptes per via
electrònica (internet, un
altre tipus de xarxa)
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Tramesa
de receptes per via
electrònica (internet, un
altre tipus de xarxa)
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Tramesa
de receptes per via
electrònica (internet, un
altre tipus de xarxa)
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Tramesa
de receptes per via
electrònica (internet, un
altre tipus de xarxa)
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Tramesa
de receptes per via
electrònica (internet, un
altre tipus de xarxa)
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Tramesa
de receptes per via
electrònica (internet, un
altre tipus de xarxa)
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Tramesa
de receptes per via
electrònica (internet, un
altre tipus de xarxa)
% del total

Cap

Hospital

Clínica

Consultori

Cap i altres

Hospital i altres

Clínica i altres

Índex llocs
de feina
desagregat

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:

Tramesa de receptes
per via electrònica

(internet, un altre tipus
de xarxa)

Total
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Pruebas de chi-cuadrado

51,791a 6 ,000
55,223 6 ,000

12,274 1 ,000

1884

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 37,26.

a. 
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Tabla de contingencia

90 213 303

29,7% 70,3% 100,0%

16,2% 16,6% 16,4%

4,9% 11,6% 16,4%
144 398 542

26,6% 73,4% 100,0%

25,9% 30,9% 29,4%

7,8% 21,6% 29,4%
29 67 96

30,2% 69,8% 100,0%

5,2% 5,2% 5,2%

1,6% 3,6% 5,2%
84 158 242

34,7% 65,3% 100,0%

15,1% 12,3% 13,1%

4,6% 8,6% 13,1%
66 153 219

30,1% 69,9% 100,0%

11,9% 11,9% 11,9%

3,6% 8,3% 11,9%
60 143 203

29,6% 70,4% 100,0%

10,8% 11,1% 11,0%

3,3% 7,8% 11,0%
83 155 238

34,9% 65,1% 100,0%

14,9% 12,0% 12,9%

4,5% 8,4% 12,9%
556 1287 1843

30,2% 69,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

30,2% 69,8% 100,0%

Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de receptes
per via postal
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de receptes
per via postal
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de receptes
per via postal
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de receptes
per via postal
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de receptes
per via postal
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de receptes
per via postal
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de receptes
per via postal
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de receptes
per via postal
% del total

Cap

Hospital

Clínica

Consultori

Cap i altres

Hospital i altres

Clínica i altres

Índex llocs
de feina
desagregat

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:

Enviament de receptes
per via postal

Total
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Pruebas de chi-cuadrado

8,274a 6 ,219
8,227 6 ,222

3,329 1 ,068

1843

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 28,96.

a. 
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Tabla de contingencia

254 67 321

79,1% 20,9% 100,0%

16,8% 15,2% 16,4%

13,0% 3,4% 16,4%
490 102 592

82,8% 17,2% 100,0%

32,3% 23,1% 30,3%

25,0% 5,2% 30,3%
77 28 105

73,3% 26,7% 100,0%

5,1% 6,3% 5,4%

3,9% 1,4% 5,4%
178 74 252

70,6% 29,4% 100,0%

11,7% 16,7% 12,9%

9,1% 3,8% 12,9%
160 67 227

70,5% 29,5% 100,0%

10,6% 15,2% 11,6%

8,2% 3,4% 11,6%
163 43 206

79,1% 20,9% 100,0%

10,8% 9,7% 10,5%

8,3% 2,2% 10,5%
193 61 254

76,0% 24,0% 100,0%

12,7% 13,8% 13,0%

9,9% 3,1% 13,0%
1515 442 1957

77,4% 22,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

77,4% 22,6% 100,0%

Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de
comunicats oficials
o informes mèdics
per via electrònica
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de
comunicats oficials
o informes mèdics
per via electrònica
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de
comunicats oficials
o informes mèdics
per via electrònica
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de
comunicats oficials
o informes mèdics
per via electrònica
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de
comunicats oficials
o informes mèdics
per via electrònica
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de
comunicats oficials
o informes mèdics
per via electrònica
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de
comunicats oficials
o informes mèdics
per via electrònica
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de
comunicats oficials
o informes mèdics
per via electrònica
% del total

Cap

Hospital

Clínica

Consultori

Cap i altres

Hospital i altres

Clínica i altres

Índex llocs
de feina
desagregat

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Enviament de

comunicats oficials o
informes mèdics per

via electrònica
Total
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Pruebas de chi-cuadrado

24,753a 6 ,000
24,567 6 ,000

6,221 1 ,013

1957

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 23,71.

a. 
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Tabla de contingencia

131 176 307

42,7% 57,3% 100,0%

13,4% 19,4% 16,3%

6,9% 9,3% 16,3%
325 246 571

56,9% 43,1% 100,0%

33,2% 27,1% 30,2%

17,2% 13,0% 30,2%
55 44 99

55,6% 44,4% 100,0%

5,6% 4,8% 5,2%

2,9% 2,3% 5,2%
130 117 247

52,6% 47,4% 100,0%

13,3% 12,9% 13,1%

6,9% 6,2% 13,1%
94 126 220

42,7% 57,3% 100,0%

9,6% 13,9% 11,6%

5,0% 6,7% 11,6%
113 91 204

55,4% 44,6% 100,0%

11,5% 10,0% 10,8%

6,0% 4,8% 10,8%
132 109 241

54,8% 45,2% 100,0%

13,5% 12,0% 12,8%

7,0% 5,8% 12,8%
980 909 1889

51,9% 48,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

51,9% 48,1% 100,0%

Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Enviament de comunicats
oficials o informes
mèdics per via postal
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Enviament de comunicats
oficials o informes
mèdics per via postal
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Enviament de comunicats
oficials o informes
mèdics per via postal
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Enviament de comunicats
oficials o informes
mèdics per via postal
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Enviament de comunicats
oficials o informes
mèdics per via postal
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Enviament de comunicats
oficials o informes
mèdics per via postal
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Enviament de comunicats
oficials o informes
mèdics per via postal
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Enviament de comunicats
oficials o informes
mèdics per via postal
% del total

Cap

Hospital

Clínica

Consultori

Cap i altres

Hospital i altres

Clínica i altres

Índex llocs
de feina
desagregat

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Enviament de

comunicats oficials o
informes mèdics per

via postal
Total
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Pruebas de chi-cuadrado

26,023a 6 ,000
26,072 6 ,000

,751 1 ,386

1889

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 47,64.

a. 
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Tabla de contingencia

130 177 307

42,3% 57,7% 100,0%

17,8% 16,1% 16,8%

7,1% 9,7% 16,8%
255 292 547

46,6% 53,4% 100,0%

35,0% 26,6% 30,0%

14,0% 16,0% 30,0%
36 63 99

36,4% 63,6% 100,0%

4,9% 5,7% 5,4%

2,0% 3,5% 5,4%
88 144 232

37,9% 62,1% 100,0%

12,1% 13,1% 12,7%

4,8% 7,9% 12,7%
79 138 217

36,4% 63,6% 100,0%

10,8% 12,6% 11,9%

4,3% 7,6% 11,9%
65 131 196

33,2% 66,8% 100,0%

8,9% 12,0% 10,7%

3,6% 7,2% 10,7%
76 151 227

33,5% 66,5% 100,0%

10,4% 13,8% 12,4%

4,2% 8,3% 12,4%
729 1096 1825

39,9% 60,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

39,9% 60,1% 100,0%

Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament d'SMS per
recordar la presa de
medicació
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament d'SMS per
recordar la presa de
medicació
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament d'SMS per
recordar la presa de
medicació
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament d'SMS per
recordar la presa de
medicació
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament d'SMS per
recordar la presa de
medicació
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament d'SMS per
recordar la presa de
medicació
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament d'SMS per
recordar la presa de
medicació
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament d'SMS per
recordar la presa de
medicació
% del total

Cap

Hospital

Clínica

Consultori

Cap i altres

Hospital i altres

Clínica i altres

Índex llocs
de feina
desagregat

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:

Enviament d'SMS per
recordar la presa de

medicació
Total
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Pruebas de chi-cuadrado

20,658a 6 ,002
20,692 6 ,002

15,565 1 ,000

1825

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 39,55.

a. 
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Tabla de contingencia

321 6 327

98,2% 1,8% 100,0%

17,1% 6,2% 16,6%

16,3% ,3% 16,6%
613 13 626

97,9% 2,1% 100,0%

32,7% 13,4% 31,8%

31,1% ,7% 31,8%
99 8 107

92,5% 7,5% 100,0%

5,3% 8,2% 5,4%

5,0% ,4% 5,4%
197 25 222

88,7% 11,3% 100,0%

10,5% 25,8% 11,3%

10,0% 1,3% 11,3%
215 14 229

93,9% 6,1% 100,0%

11,5% 14,4% 11,6%

10,9% ,7% 11,6%
199 10 209

95,2% 4,8% 100,0%

10,6% 10,3% 10,6%

10,1% ,5% 10,6%
229 21 250

91,6% 8,4% 100,0%

12,2% 21,6% 12,7%

11,6% 1,1% 12,7%
1873 97 1970

95,1% 4,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

95,1% 4,9% 100,0%

Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Consulta
de registres clínics
informatitzats dins de la
seva pròpia institució
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Consulta
de registres clínics
informatitzats dins de la
seva pròpia institució
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Consulta
de registres clínics
informatitzats dins de la
seva pròpia institució
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Consulta
de registres clínics
informatitzats dins de la
seva pròpia institució
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Consulta
de registres clínics
informatitzats dins de la
seva pròpia institució
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Consulta
de registres clínics
informatitzats dins de la
seva pròpia institució
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Consulta
de registres clínics
informatitzats dins de la
seva pròpia institució
% del total
Recuento
% de Índex llocs de feina
desagregat
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Consulta
de registres clínics
informatitzats dins de la
seva pròpia institució
% del total

Cap

Hospital

Clínica

Consultori

Cap i altres

Hospital i altres

Clínica i altres

Índex llocs
de feina
desagregat

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:

Consulta de registres
clínics informatitzats

dins de la seva pròpia
institució

Total
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Pruebas de chi-cuadrado

45,194a 6 ,000
43,918 6 ,000

21,204 1 ,000

1970

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,27.

a. 
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Tabla de contingencia

291 35 326

89,3% 10,7% 100,0%

16,9% 15,6% 16,7%

14,9% 1,8% 16,7%
570 48 618

92,2% 7,8% 100,0%

33,0% 21,3% 31,7%

29,2% 2,5% 31,7%
85 16 101

84,2% 15,8% 100,0%

4,9% 7,1% 5,2%

4,4% ,8% 5,2%
186 47 233

79,8% 20,2% 100,0%

10,8% 20,9% 11,9%

9,5% 2,4% 11,9%
198 28 226

87,6% 12,4% 100,0%

11,5% 12,4% 11,6%

10,1% 1,4% 11,6%
189 18 207

91,3% 8,7% 100,0%

11,0% 8,0% 10,6%

9,7% ,9% 10,6%
207 33 240

86,3% 13,8% 100,0%

12,0% 14,7% 12,3%

10,6% 1,7% 12,3%
1726 225 1951

88,5% 11,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

88,5% 11,5% 100,0%

Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador
amb accés a Internet
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador
amb accés a Internet
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador
amb accés a Internet
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador
amb accés a Internet
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador
amb accés a Internet
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador
amb accés a Internet
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador
amb accés a Internet
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador
amb accés a Internet
% del total

Cap

Hospital

Clínica

Consultori

Cap i altres

Hospital i altres

Clínica i altres

Índex llocs
de feina
desagregat

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:

Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador

amb accés a Internet
Total
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Pruebas de chi-cuadrado

30,626a 6 ,000
28,802 6 ,000

3,740 1 ,053

1951

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 11,65.

a. 
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Tabla de contingencia

315 14 329

95,7% 4,3% 100,0%

16,7% 15,6% 16,7%

16,0% ,7% 16,7%
609 14 623

97,8% 2,2% 100,0%

32,3% 15,6% 31,6%

30,9% ,7% 31,6%
95 8 103

92,2% 7,8% 100,0%

5,0% 8,9% 5,2%

4,8% ,4% 5,2%
222 22 244

91,0% 9,0% 100,0%

11,8% 24,4% 12,4%

11,3% 1,1% 12,4%
213 13 226

94,2% 5,8% 100,0%

11,3% 14,4% 11,5%

10,8% ,7% 11,5%
200 6 206

97,1% 2,9% 100,0%

10,6% 6,7% 10,4%

10,1% ,3% 10,4%
229 13 242

94,6% 5,4% 100,0%

12,2% 14,4% 12,3%

11,6% ,7% 12,3%
1883 90 1973

95,4% 4,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

95,4% 4,6% 100,0%

Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de bases
de dades i sistemes
d'informació públics
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de bases
de dades i sistemes
d'informació públics
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de bases
de dades i sistemes
d'informació públics
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de bases
de dades i sistemes
d'informació públics
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de bases
de dades i sistemes
d'informació públics
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de bases
de dades i sistemes
d'informació públics
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de bases
de dades i sistemes
d'informació públics
% del total
Recuento
% de Índex llocs de
feina desagregat
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de bases
de dades i sistemes
d'informació públics
% del total

Cap

Hospital

Clínica

Consultori

Cap i altres

Hospital i altres

Clínica i altres

Índex llocs
de feina
desagregat

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:

Consulta de bases de
dades i sistemes

d'informació públics
Total
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Pruebas de chi-cuadrado

23,677a 6 ,001
22,710 6 ,001

2,544 1 ,111

1973

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (7,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,70.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.56. 

Tabla de contingencia

206 77 283

72,8% 27,2% 100,0%

15,9% 13,3% 15,1%

11,0% 4,1% 15,1%
1089 501 1590

68,5% 31,5% 100,0%

84,1% 86,7% 84,9%

58,1% 26,7% 84,9%
1295 578 1873

69,1% 30,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

69,1% 30,9% 100,0%

Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Seguiment de consultes
per via electrònica
(internet, SMS, etc.)
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Seguiment de consultes
per via electrònica
(internet, SMS, etc.)
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Seguiment de consultes
per via electrònica
(internet, SMS, etc.)
% del total

Si

No

Especialitat medecina
familiar i comunitària

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Seguiment de

consultes per via
electrònica (internet,

SMS, etc.)
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

2,083b 1 ,149

1,886 1 ,170

2,124 1 ,145

,163 ,084

2,082 1 ,149

1873

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 87,33.

b. 
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Tabla de contingencia

231 58 289

79,9% 20,1% 100,0%

19,3% 8,5% 15,4%

12,3% 3,1% 15,4%
968 621 1589

60,9% 39,1% 100,0%

80,7% 91,5% 84,6%

51,5% 33,1% 84,6%
1199 679 1878

63,8% 36,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

63,8% 36,2% 100,0%

Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Tramesa
de receptes per via
electrònica (internet, un
altre tipus de xarxa)
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Tramesa
de receptes per via
electrònica (internet, un
altre tipus de xarxa)
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Tramesa
de receptes per via
electrònica (internet, un
altre tipus de xarxa)
% del total

Si

No

Especialitat medecina
familiar i comunitària

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:

Tramesa de receptes
per via electrònica

(internet, un altre tipus
de xarxa)

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

38,290b 1 ,000

37,471 1 ,000

41,362 1 ,000

,000 ,000

38,269 1 ,000

1878

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 104,49.

b. 
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Tabla de contingencia

105 177 282

37,2% 62,8% 100,0%

19,0% 13,8% 15,3%

5,7% 9,6% 15,3%
448 1110 1558

28,8% 71,2% 100,0%

81,0% 86,2% 84,7%

24,3% 60,3% 84,7%
553 1287 1840

30,1% 69,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

30,1% 69,9% 100,0%

Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de receptes
per via postal
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de receptes
per via postal
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de receptes
per via postal
% del total

Si

No

Especialitat medecina
familiar i comunitària

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:

Enviament de receptes
per via postal

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

8,167b 1 ,004

7,768 1 ,005

7,907 1 ,005

,005 ,003

8,162 1 ,004

1840

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 84,75.

b. 
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Tabla de contingencia

224 67 291

77,0% 23,0% 100,0%

14,9% 15,0% 14,9%

11,5% 3,4% 14,9%
1283 379 1662

77,2% 22,8% 100,0%

85,1% 85,0% 85,1%

65,7% 19,4% 85,1%
1507 446 1953

77,2% 22,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

77,2% 22,8% 100,0%

Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de
comunicats oficials
o informes mèdics
per via electrònica
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de
comunicats oficials
o informes mèdics
per via electrònica
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament de
comunicats oficials
o informes mèdics
per via electrònica
% del total

Si

No

Especialitat medecina
familiar i comunitària

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Enviament de

comunicats oficials o
informes mèdics per

via electrònica
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,007b 1 ,934

,000 1 ,995

,007 1 ,934

,940 ,493

,007 1 ,934

1953

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 66,45.

b. 
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Tabla de contingencia

127 158 285

44,6% 55,4% 100,0%

13,0% 17,4% 15,1%

6,7% 8,4% 15,1%
852 751 1603

53,2% 46,8% 100,0%

87,0% 82,6% 84,9%

45,1% 39,8% 84,9%
979 909 1888

51,9% 48,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

51,9% 48,1% 100,0%

Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Enviament de comunicats
oficials o informes
mèdics per via postal
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Enviament de comunicats
oficials o informes
mèdics per via postal
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Enviament de comunicats
oficials o informes
mèdics per via postal
% del total

Si

No

Especialitat medecina
familiar i comunitària

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:
Enviament de

comunicats oficials o
informes mèdics per

via postal
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

7,150b 1 ,007

6,810 1 ,009

7,151 1 ,007

,008 ,005

7,146 1 ,008

1888

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 137,22.

b. 
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Tabla de contingencia

127 153 280

45,4% 54,6% 100,0%

17,4% 14,0% 15,4%

7,0% 8,4% 15,4%
602 941 1543

39,0% 61,0% 100,0%

82,6% 86,0% 84,6%

33,0% 51,6% 84,6%
729 1094 1823

40,0% 60,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

40,0% 60,0% 100,0%

Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament d'SMS per
recordar la presa de
medicació
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament d'SMS per
recordar la presa de
medicació
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Enviament d'SMS per
recordar la presa de
medicació
% del total

Si

No

Especialitat medecina
familiar i comunitària

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:

Enviament d'SMS per
recordar la presa de

medicació
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

3,972b 1 ,046

3,712 1 ,054

3,931 1 ,047

,047 ,027

3,970 1 ,046

1823

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 111,97.

b. 
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Tabla de contingencia

290 7 297

97,6% 2,4% 100,0%

15,6% 6,9% 15,1%

14,8% ,4% 15,1%
1573 95 1668

94,3% 5,7% 100,0%

84,4% 93,1% 84,9%

80,1% 4,8% 84,9%
1863 102 1965

94,8% 5,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

94,8% 5,2% 100,0%

Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Consulta
de registres clínics
informatitzats dins de la
seva pròpia institució
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Consulta
de registres clínics
informatitzats dins de la
seva pròpia institució
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la seva
pràctica clínica: Consulta
de registres clínics
informatitzats dins de la
seva pròpia institució
% del total

Si

No

Especialitat medecina
familiar i comunitària

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:

Consulta de registres
clínics informatitzats

dins de la seva pròpia
institució

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

5,710b 1 ,017

5,052 1 ,025

6,867 1 ,009

,015 ,008

5,707 1 ,017

1965

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 15,42.

b. 
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Tabla de contingencia

268 25 293

91,5% 8,5% 100,0%

15,6% 10,9% 15,1%

13,8% 1,3% 15,1%
1447 204 1651

87,6% 12,4% 100,0%

84,4% 89,1% 84,9%

74,4% 10,5% 84,9%
1715 229 1944

88,2% 11,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

88,2% 11,8% 100,0%

Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador
amb accés a Internet
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador
amb accés a Internet
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador
amb accés a Internet
% del total

Si

No

Especialitat medecina
familiar i comunitària

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:

Consulta de registres
clínics informatitzats
d'accés remot des de
qualsevol ordinador

amb accés a Internet
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

3,501b 1 ,061

3,143 1 ,076

3,770 1 ,052

,062 ,035

3,499 1 ,061

1944

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 34,51.

b. 
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Tabla de contingencia

282 15 297

94,9% 5,1% 100,0%

15,0% 16,1% 15,1%

14,3% ,8% 15,1%
1594 78 1672

95,3% 4,7% 100,0%

85,0% 83,9% 84,9%

81,0% 4,0% 84,9%
1876 93 1969

95,3% 4,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

95,3% 4,7% 100,0%

Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de bases
de dades i sistemes
d'informació públics
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de bases
de dades i sistemes
d'informació públics
% del total
Recuento
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% de Utilitzaria a la
seva pràctica clínica:
Consulta de bases
de dades i sistemes
d'informació públics
% del total

Si

No

Especialitat medecina
familiar i comunitària

Total

Sí No

Utilitzaria a la seva
pràctica clínica:

Consulta de bases de
dades i sistemes

d'informació públics
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,083b 1 ,773

,020 1 ,889

,082 1 ,775

,767 ,432

,083 1 ,773

1969

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 14,03.

b. 
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Tabla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball * Edat categoritzada

238 268 510 157 1173

20,3% 22,8% 43,5% 13,4% 100,0%

64,0% 59,4% 56,1% 42,9% 55,9%
11,3% 12,8% 24,3% 7,5% 55,9%

134 183 399 209 925

14,5% 19,8% 43,1% 22,6% 100,0%

36,0% 40,6% 43,9% 57,1% 44,1%
6,4% 8,7% 19,0% 10,0% 44,1%

372 451 909 366 2098

17,7% 21,5% 43,3% 17,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
17,7% 21,5% 43,3% 17,4% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta de
temps disponible al lloc
de treball
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta de
temps disponible al lloc
de treball
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta de
temps disponible al lloc
de treball
% de Edat categoritzada
% del total

Sí

No

Dificultats per a l'ús
d'Internet: Falta de
temps disponible
al lloc de treball

Total

De 25 a
35 anys

De 36 a
45 anys

De 46 a
55 anys

Más de
55 anys

Edat categoritzada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

37,243a 3 ,000
37,200 3 ,000

31,276 1 ,000

2098

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 161,37.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.58. 

 
Tabla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball * Especialitats agrupades

712 47 228 10 997

71,4% 4,7% 22,9% 1,0% 100,0%

59,4% 34,8% 56,0% 45,5% 56,6%

40,4% 2,7% 12,9% ,6% 56,6%
487 88 179 12 766

63,6% 11,5% 23,4% 1,6% 100,0%

40,6% 65,2% 44,0% 54,5% 43,4%

27,6% 5,0% 10,2% ,7% 43,4%
1199 135 407 22 1763

68,0% 7,7% 23,1% 1,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

68,0% 7,7% 23,1% 1,2% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta
de temps disponible
al lloc de treball
% de Especialitats
agrupades
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta
de temps disponible
al lloc de treball
% de Especialitats
agrupades
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta
de temps disponible
al lloc de treball
% de Especialitats
agrupades
% del total

Sí

No

Dificultats per a l'ús
d'Internet: Falta de
temps disponible
al lloc de treball

Total

Especialitats
mèdiques

Especialitats
quirúrgiques

Especialitats
centrals Altres

Especialitats agrupades

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

31,021a 3 ,000
30,866 3 ,000

4,966 1 ,026

1763

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 9,56.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.59. 

 
Tabla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de

treball * Especialitat medecina familiar i comunitària

220 946 1166

18,9% 81,1% 100,0%

71,9% 53,4% 56,1%

10,6% 45,5% 56,1%
86 826 912

9,4% 90,6% 100,0%

28,1% 46,6% 43,9%

4,1% 39,7% 43,9%
306 1772 2078

14,7% 85,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

14,7% 85,3% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta
de temps disponible
al lloc de treball
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta
de temps disponible
al lloc de treball
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta
de temps disponible
al lloc de treball
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% del total

Sí

No

Dificultats per a l'ús
d'Internet: Falta de
temps disponible
al lloc de treball

Total

Si No

Especialitat medecina
familiar i comunitària

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

36,301b 1 ,000

35,554 1 ,000

37,724 1 ,000

,000 ,000

36,284 1 ,000

2078

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 134,30.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.60. 
 

abla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de temps disponible al lloc de treball * Treballa a un sol lloc de
feina

239 359 44 115 757

31,6% 47,4% 5,8% 15,2% 100,0%

70,3% 54,8% 40,0% 43,9% 55,4%

17,5% 26,3% 3,2% 8,4% 55,4%
101 296 66 147 610

16,6% 48,5% 10,8% 24,1% 100,0%

29,7% 45,2% 60,0% 56,1% 44,6%

7,4% 21,7% 4,8% 10,8% 44,6%
340 655 110 262 1367

24,9% 47,9% 8,0% 19,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,9% 47,9% 8,0% 19,2% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta
de temps disponible
al lloc de treball
% de Treballa a un
sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta
de temps disponible
al lloc de treball
% de Treballa a un
sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta
de temps disponible
al lloc de treball
% de Treballa a un
sol lloc de feina
% del total

Sí

No

Dificultats per a l'ús
d'Internet: Falta de
temps disponible
al lloc de treball

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

55,211a 3 ,000
56,240 3 ,000

46,039 1 ,000

1367

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 49,09.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.61. 
 

Tabla de contingencia

310 67 17 14 408

76,0% 16,4% 4,2% 3,4% 100,0%

71,3% 60,4% 51,5% 63,6% 67,9%
51,6% 11,1% 2,8% 2,3% 67,9%

125 44 16 8 193

64,8% 22,8% 8,3% 4,1% 100,0%

28,7% 39,6% 48,5% 36,4% 32,1%
20,8% 7,3% 2,7% 1,3% 32,1%

435 111 33 22 601

72,4% 18,5% 5,5% 3,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
72,4% 18,5% 5,5% 3,7% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta
de temps disponible
al lloc de treball
% de CAP
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta
de temps disponible
al lloc de treball
% de CAP
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta
de temps disponible
al lloc de treball
% de CAP
% del total

Sí

No

Dificultats per a l'ús
d'Internet: Falta de
temps disponible
al lloc de treball

Total

ICS
Altres públic /

XHUP Privat Altres

CAP

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

9,400a 3 ,024
9,084 3 ,028

6,446 1 ,011

601

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 7,06.

a. 
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Tabla de contingencia

185 389 49 21 644

28,7% 60,4% 7,6% 3,3% 100,0%

61,7% 55,5% 49,5% 67,7% 56,9%
16,4% 34,4% 4,3% 1,9% 56,9%

115 312 50 10 487

23,6% 64,1% 10,3% 2,1% 100,0%

38,3% 44,5% 50,5% 32,3% 43,1%
10,2% 27,6% 4,4% ,9% 43,1%

300 701 99 31 1131

26,5% 62,0% 8,8% 2,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
26,5% 62,0% 8,8% 2,7% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta
de temps disponible
al lloc de treball
% de Hospital
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta
de temps disponible
al lloc de treball
% de Hospital
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta
de temps disponible
al lloc de treball
% de Hospital
% del total

Sí

No

Dificultats per a l'ús
d'Internet: Falta de
temps disponible
al lloc de treball

Total

ICS
Altres públic /

XHUP Privat Altres

Hospital

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

7,046a 3 ,070
7,095 3 ,069

1,777 1 ,183

1131

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 13,35.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.62. 

Tabla de contingencia

410 56 169 11 646

63,5% 8,7% 26,2% 1,7% 100,0%

34,2% 41,5% 41,5% 50,0% 36,6%

23,3% 3,2% 9,6% ,6% 36,6%
789 79 238 11 1117

70,6% 7,1% 21,3% 1,0% 100,0%

65,8% 58,5% 58,5% 50,0% 63,4%

44,8% 4,5% 13,5% ,6% 63,4%
1199 135 407 22 1763

68,0% 7,7% 23,1% 1,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

68,0% 7,7% 23,1% 1,2% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet:
Falta de seguretat i
confidencialitat de
les dades
% de Especialitats
agrupades
% del total
Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet:
Falta de seguretat i
confidencialitat de
les dades
% de Especialitats
agrupades
% del total
Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet:
Falta de seguretat i
confidencialitat de
les dades
% de Especialitats
agrupades
% del total

Sí

No

Dificultats per a
l'ús d'Internet:
Falta de seguretat
i confidencialitat
de les dades

Total

Especialitats
mèdiques

Especialitats
quirúrgiques

Especialitats
centrals Altres

Especialitats agrupades

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

10,322a 3 ,016
10,199 3 ,017

9,488 1 ,002

1763

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 8,06.

a. 
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Tabla de contingencia

115 640 755

15,2% 84,8% 100,0%

37,6% 36,1% 36,3%

5,5% 30,8% 36,3%
191 1132 1323

14,4% 85,6% 100,0%

62,4% 63,9% 63,7%

9,2% 54,5% 63,7%
306 1772 2078

14,7% 85,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

14,7% 85,3% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet:
Falta de seguretat i
confidencialitat de
les dades
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% del total
Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet:
Falta de seguretat i
confidencialitat de
les dades
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% del total
Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet:
Falta de seguretat i
confidencialitat de
les dades
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% del total

Sí

No

Dificultats per a
l'ús d'Internet:
Falta de seguretat
i confidencialitat
de les dades

Total

Si No

Especialitat medecina
familiar i comunitària

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,242b 1 ,623

,183 1 ,669

,241 1 ,624

,652 ,333

,242 1 ,623

2078

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 111,18.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.63. 

Tabla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: Falta de seguretat i confidencialitat de les dades * Hospital

89 271 40 6 406

21,9% 66,7% 9,9% 1,5% 100,0%

29,7% 38,7% 40,4% 19,4% 35,9%
7,9% 24,0% 3,5% ,5% 35,9%

211 430 59 25 725

29,1% 59,3% 8,1% 3,4% 100,0%

70,3% 61,3% 59,6% 80,6% 64,1%
18,7% 38,0% 5,2% 2,2% 64,1%

300 701 99 31 1131

26,5% 62,0% 8,8% 2,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
26,5% 62,0% 8,8% 2,7% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet:
Falta de seguretat i
confidencialitat de
les dades
% de Hospital
% del total
Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet:
Falta de seguretat i
confidencialitat de
les dades
% de Hospital
% del total
Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet:
Falta de seguretat i
confidencialitat de
les dades
% de Hospital
% del total

Sí

No

Dificultats per a
l'ús d'Internet:
Falta de seguretat
i confidencialitat
de les dades

Total

ICS
Altres públic /

XHUP Privat Altres

Hospital

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

11,945a 3 ,008
12,435 3 ,006

1,428 1 ,232

1131

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 11,13.

a. 
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Tabla de contingencia

170 29 5 11 215

79,1% 13,5% 2,3% 5,1% 100,0%

39,1% 26,1% 15,2% 50,0% 35,8%
28,3% 4,8% ,8% 1,8% 35,8%

265 82 28 11 386

68,7% 21,2% 7,3% 2,8% 100,0%

60,9% 73,9% 84,8% 50,0% 64,2%
44,1% 13,6% 4,7% 1,8% 64,2%

435 111 33 22 601

72,4% 18,5% 5,5% 3,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
72,4% 18,5% 5,5% 3,7% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta de
formació específica
% de CAP
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta de
formació específica
% de CAP
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta de
formació específica
% de CAP
% del total

Sí

No

Dificultats per a l'ús
d'Internet: Falta de
formació específica

Total

ICS
Altres públic /

XHUP Privat Altres

CAP

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

14,613a 3 ,002
15,627 3 ,001

2,826 1 ,093

601

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 7,87.

a. 
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Tabla de contingencia

106 209 21 7 343

30,9% 60,9% 6,1% 2,0% 100,0%

35,3% 29,8% 21,2% 22,6% 30,3%
9,4% 18,5% 1,9% ,6% 30,3%

194 492 78 24 788

24,6% 62,4% 9,9% 3,0% 100,0%

64,7% 70,2% 78,8% 77,4% 69,7%
17,2% 43,5% 6,9% 2,1% 69,7%

300 701 99 31 1131

26,5% 62,0% 8,8% 2,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
26,5% 62,0% 8,8% 2,7% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta de
formació específica
% de Hospital
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta de
formació específica
% de Hospital
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Falta de
formació específica
% de Hospital
% del total

Sí

No

Dificultats per a l'ús
d'Internet: Falta de
formació específica

Total

ICS
Altres públic /

XHUP Privat Altres

Hospital

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

8,419a 3 ,038
8,644 3 ,034

7,777 1 ,005

1131

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 9,40.

a. 
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Tabla de contingencia

85 189 18 56 348

24,4% 54,3% 5,2% 16,1% 100,0%

25,0% 28,9% 16,4% 21,4% 25,5%

6,2% 13,8% 1,3% 4,1% 25,5%
255 466 92 206 1019

25,0% 45,7% 9,0% 20,2% 100,0%

75,0% 71,1% 83,6% 78,6% 74,5%

18,7% 34,1% 6,7% 15,1% 74,5%
340 655 110 262 1367

24,9% 47,9% 8,0% 19,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,9% 47,9% 8,0% 19,2% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Lentitud
de la connexió a Internet
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Lentitud
de la connexió a Internet
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Lentitud
de la connexió a Internet
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total

Sí

No

Dificultats per a l'ús
d'Internet: Lentitud de
la connexió a Internet

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

11,118a 3 ,011
11,575 3 ,009

3,269 1 ,071

1367

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 28,00.

a. 
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Tabla de contingencia

58 194 30 48 330

17,6% 58,8% 9,1% 14,5% 100,0%

17,1% 29,6% 27,3% 18,3% 24,1%

4,2% 14,2% 2,2% 3,5% 24,1%
282 461 80 214 1037

27,2% 44,5% 7,7% 20,6% 100,0%

82,9% 70,4% 72,7% 81,7% 75,9%

20,6% 33,7% 5,9% 15,7% 75,9%
340 655 110 262 1367

24,9% 47,9% 8,0% 19,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,9% 47,9% 8,0% 19,2% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats
% de Treballa a un
sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats
% de Treballa a un
sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats
% de Treballa a un
sol lloc de feina
% del total

Sí

No

Dificultats per a l'ús
d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

25,479a 3 ,000
26,029 3 ,000

,034 1 ,855

1367

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 26,55.

a. 
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Tabla de contingencia

127 23 1 9 160

79,4% 14,4% ,6% 5,6% 100,0%

29,2% 20,7% 3,0% 40,9% 26,6%
21,1% 3,8% ,2% 1,5% 26,6%

308 88 32 13 441

69,8% 20,0% 7,3% 2,9% 100,0%

70,8% 79,3% 97,0% 59,1% 73,4%
51,2% 14,6% 5,3% 2,2% 73,4%

435 111 33 22 601

72,4% 18,5% 5,5% 3,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
72,4% 18,5% 5,5% 3,7% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Lentitud
de la connexió a Internet
% de CAP
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Lentitud
de la connexió a Internet
% de CAP
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Lentitud
de la connexió a Internet
% de CAP
% del total

Sí

No

Dificultats per a l'ús
d'Internet: Lentitud de
la connexió a Internet

Total

ICS
Altres públic /

XHUP Privat Altres

CAP

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

15,154a 3 ,002
19,131 3 ,000

2,402 1 ,121

601

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,86.

a. 
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Tabla de contingencia

112 205 21 9 347

32,3% 59,1% 6,1% 2,6% 100,0%

37,3% 29,2% 21,2% 29,0% 30,7%
9,9% 18,1% 1,9% ,8% 30,7%

188 496 78 22 784

24,0% 63,3% 9,9% 2,8% 100,0%

62,7% 70,8% 78,8% 71,0% 69,3%
16,6% 43,9% 6,9% 1,9% 69,3%

300 701 99 31 1131

26,5% 62,0% 8,8% 2,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
26,5% 62,0% 8,8% 2,7% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Lentitud
de la connexió a Internet
% de Hospital
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Lentitud
de la connexió a Internet
% de Hospital
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Lentitud
de la connexió a Internet
% de Hospital
% del total

Sí

No

Dificultats per a l'ús
d'Internet: Lentitud de
la connexió a Internet

Total

ICS
Altres públic /

XHUP Privat Altres

Hospital

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

11,136a 3 ,011
11,224 3 ,011

8,555 1 ,003

1131

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 9,51.

a. 
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Tabla de contingencia

93 27 6 4 130

71,5% 20,8% 4,6% 3,1% 100,0%

21,4% 24,3% 18,2% 18,2% 21,6%
15,5% 4,5% 1,0% ,7% 21,6%

342 84 27 18 471

72,6% 17,8% 5,7% 3,8% 100,0%

78,6% 75,7% 81,8% 81,8% 78,4%
56,9% 14,0% 4,5% 3,0% 78,4%

435 111 33 22 601

72,4% 18,5% 5,5% 3,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
72,4% 18,5% 5,5% 3,7% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats
% de CAP
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats
% de CAP
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats
% de CAP
% del total

Sí

No

Dificultats per a l'ús
d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats

Total

ICS
Altres públic /

XHUP Privat Altres

CAP

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,877a 3 ,831
,880 3 ,830

,042 1 ,838

601

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,76.

a. 
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Tabla de contingencia

123 182 28 9 342

36,0% 53,2% 8,2% 2,6% 100,0%

41,0% 26,0% 28,3% 29,0% 30,2%
10,9% 16,1% 2,5% ,8% 30,2%

177 519 71 22 789

22,4% 65,8% 9,0% 2,8% 100,0%

59,0% 74,0% 71,7% 71,0% 69,8%
15,6% 45,9% 6,3% 1,9% 69,8%

300 701 99 31 1131

26,5% 62,0% 8,8% 2,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
26,5% 62,0% 8,8% 2,7% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats
% de Hospital
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats
% de Hospital
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats
% de Hospital
% del total

Sí

No

Dificultats per a l'ús
d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats

Total

ICS
Altres públic /

XHUP Privat Altres

Hospital

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

22,746a 3 ,000
22,042 3 ,000

11,447 1 ,001

1131

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 9,37.

a. 
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Tabla de contingencia

10 83 5 98

10,2% 84,7% 5,1% 100,0%

21,7% 25,2% 62,5% 25,5%
2,6% 21,6% 1,3% 25,5%

36 247 3 286

12,6% 86,4% 1,0% 100,0%

78,3% 74,8% 37,5% 74,5%
9,4% 64,3% ,8% 74,5%

46 330 8 384

12,0% 85,9% 2,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
12,0% 85,9% 2,1% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats
% de Clínica
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats
% de Clínica
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats
% de Clínica
% del total

Sí

No

Dificultats per a l'ús
d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats

Total

Altres públic /
XHUP Privat Altres

Clínica

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,125a 2 ,047
5,222 2 ,073

2,305 1 ,129

384

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,04.

a. 
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Tabla de contingencia

12 151 19 182

6,6% 83,0% 10,4% 100,0%

21,8% 24,5% 37,3% 25,2%
1,7% 20,9% 2,6% 25,2%

43 466 32 541

7,9% 86,1% 5,9% 100,0%

78,2% 75,5% 62,7% 74,8%
5,9% 64,5% 4,4% 74,8%

55 617 51 723

7,6% 85,3% 7,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
7,6% 85,3% 7,1% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats
% de Consultori
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats
% de Consultori
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats
% de Consultori
% del total

Sí

No

Dificultats per a l'ús
d'Internet: Poca
disponibilitat al seu
treball d'ordinadors
connectats

Total

Altres públic /
XHUP Privat Altres

Consultori

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

4,441a 2 ,109
4,127 2 ,127

3,207 1 ,073

723

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 12,84.

a. 
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Tabla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat * Edat categoritzada

52 101 227 108 488

10,7% 20,7% 46,5% 22,1% 100,0%

14,0% 22,4% 25,0% 29,5% 23,3%
2,5% 4,8% 10,8% 5,1% 23,3%

320 350 682 258 1610

19,9% 21,7% 42,4% 16,0% 100,0%

86,0% 77,6% 75,0% 70,5% 76,7%
15,3% 16,7% 32,5% 12,3% 76,7%

372 451 909 366 2098

17,7% 21,5% 43,3% 17,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
17,7% 21,5% 43,3% 17,4% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: No trobo
cap dificultat
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: No trobo
cap dificultat
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Dificultats per a
l'ús d'Internet: No trobo
cap dificultat
% de Edat categoritzada
% del total

Sí

No

Dificultats per a
l'ús d'Internet: No
trobo cap dificultat

Total

De 25 a
35 anys

De 36 a
45 anys

De 46 a
55 anys

Más de
55 anys

Edat categoritzada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

27,641a 3 ,000
29,344 3 ,000

26,004 1 ,000

2098

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 85,13.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.69. 
 

Tabla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat *
Especialitat medecina familiar i comunitària

43 442 485

8,9% 91,1% 100,0%

14,1% 24,9% 23,3%

2,1% 21,3% 23,3%
263 1330 1593

16,5% 83,5% 100,0%

85,9% 75,1% 76,7%

12,7% 64,0% 76,7%
306 1772 2078

14,7% 85,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

14,7% 85,3% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet: No
trobo cap dificultat
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% del total
Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet: No
trobo cap dificultat
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% del total
Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet: No
trobo cap dificultat
% de Especialitat
medecina familiar i
comunitària
% del total

Sí

No

Dificultats per a
l'ús d'Internet: No
trobo cap dificultat

Total

Si No

Especialitat medecina
familiar i comunitària

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

17,299b 1 ,000

16,696 1 ,000

19,025 1 ,000

,000 ,000

17,291 1 ,000

2078

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 71,42.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.70. 
 

Tabla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat * Treballa a un sol lloc de feina

57 159 30 83 329

17,3% 48,3% 9,1% 25,2% 100,0%

16,8% 24,3% 27,3% 31,7% 24,1%

4,2% 11,6% 2,2% 6,1% 24,1%
283 496 80 179 1038

27,3% 47,8% 7,7% 17,2% 100,0%

83,2% 75,7% 72,7% 68,3% 75,9%

20,7% 36,3% 5,9% 13,1% 75,9%
340 655 110 262 1367

24,9% 47,9% 8,0% 19,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,9% 47,9% 8,0% 19,2% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet: No
trobo cap dificultat
% de Treballa a un
sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet: No
trobo cap dificultat
% de Treballa a un
sol lloc de feina
% del total
Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet: No
trobo cap dificultat
% de Treballa a un
sol lloc de feina
% del total

Sí

No

Dificultats per a
l'ús d'Internet: No
trobo cap dificultat

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

18,863a 3 ,000
19,170 3 ,000

17,748 1 ,000

1367

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 26,47.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.71. 
 

Tabla de contingencia Dificultats per a l'ús d'Internet: No trobo cap dificultat * Hospital

48 168 23 9 248

19,4% 67,7% 9,3% 3,6% 100,0%

16,0% 24,0% 23,2% 29,0% 21,9%
4,2% 14,9% 2,0% ,8% 21,9%

252 533 76 22 883

28,5% 60,4% 8,6% 2,5% 100,0%

84,0% 76,0% 76,8% 71,0% 78,1%
22,3% 47,1% 6,7% 1,9% 78,1%

300 701 99 31 1131

26,5% 62,0% 8,8% 2,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
26,5% 62,0% 8,8% 2,7% 100,0%

Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet: No
trobo cap dificultat
% de Hospital
% del total
Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet: No
trobo cap dificultat
% de Hospital
% del total
Recuento
% de Dificultats per
a l'ús d'Internet: No
trobo cap dificultat
% de Hospital
% del total

Sí

No

Dificultats per a
l'ús d'Internet: No
trobo cap dificultat

Total

ICS
Altres públic /

XHUP Privat Altres

Hospital

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

8,871a 3 ,031
9,244 3 ,026

6,359 1 ,012

1131

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 6,80.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.72. 
 

Tabla de contingencia

148 224 60 130 562

26,3% 39,9% 10,7% 23,1% 100,0%

51,9% 44,0% 69,0% 60,7% 51,3%

13,5% 20,5% 5,5% 11,9% 51,3%
137 285 27 84 533

25,7% 53,5% 5,1% 15,8% 100,0%

48,1% 56,0% 31,0% 39,3% 48,7%

12,5% 26,0% 2,5% 7,7% 48,7%
285 509 87 214 1095

26,0% 46,5% 7,9% 19,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

26,0% 46,5% 7,9% 19,5% 100,0%

Recuento
% de Estaria d'acord amb
l'establiment d'una base
de remuneració extra per
interaccionar amb els
seus pacients: A través
del telèfon fix o mòbil
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total
Recuento
% de Estaria d'acord amb
l'establiment d'una base
de remuneració extra per
interaccionar amb els
seus pacients: A través
del telèfon fix o mòbil
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total
Recuento
% de Estaria d'acord amb
l'establiment d'una base
de remuneració extra per
interaccionar amb els
seus pacients: A través
del telèfon fix o mòbil
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total

0

1

Estaria d'acord amb
l'establiment d'una base
de remuneració extra per
interaccionar amb els
seus pacients: A través
del telèfon fix o mòbil

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

29,393a 3 ,000
29,786 3 ,000

9,869 1 ,002

1095

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 42,35.

a. 
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Tabla de contingencia

126 212 50 102 490

25,7% 43,3% 10,2% 20,8% 100,0%

44,4% 42,3% 58,8% 50,2% 45,7%

11,7% 19,8% 4,7% 9,5% 45,7%
158 289 35 101 583

27,1% 49,6% 6,0% 17,3% 100,0%

55,6% 57,7% 41,2% 49,8% 54,3%

14,7% 26,9% 3,3% 9,4% 54,3%
284 501 85 203 1073

26,5% 46,7% 7,9% 18,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

26,5% 46,7% 7,9% 18,9% 100,0%

Recuento
% de Estaria d'acord amb
l'establiment d'una base
de remuneració extra per
interaccionar amb els
seus pacients: A través
de missatges de SMS
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total
Recuento
% de Estaria d'acord amb
l'establiment d'una base
de remuneració extra per
interaccionar amb els
seus pacients: A través
de missatges de SMS
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total
Recuento
% de Estaria d'acord amb
l'establiment d'una base
de remuneració extra per
interaccionar amb els
seus pacients: A través
de missatges de SMS
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total

0

1

Estaria d'acord amb
l'establiment d'una base
de remuneració extra per
interaccionar amb els
seus pacients: A través
de missatges de SMS

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

10,107a 3 ,018
10,090 3 ,018

3,953 1 ,047

1073

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 38,82.

a. 
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Tabla de contingencia

126 235 52 113 526

24,0% 44,7% 9,9% 21,5% 100,0%

46,7% 48,5% 61,9% 54,9% 50,3%

12,1% 22,5% 5,0% 10,8% 50,3%
144 250 32 93 519

27,7% 48,2% 6,2% 17,9% 100,0%

53,3% 51,5% 38,1% 45,1% 49,7%

13,8% 23,9% 3,1% 8,9% 49,7%
270 485 84 206 1045

25,8% 46,4% 8,0% 19,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

25,8% 46,4% 8,0% 19,7% 100,0%

Recuento
% de Estaria d'acord amb
l'establiment d'una base
de remuneració extra per
interaccionar amb els
seus pacients: A través
de programes de
missatgeria instantània
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total
Recuento
% de Estaria d'acord amb
l'establiment d'una base
de remuneració extra per
interaccionar amb els
seus pacients: A través
de programes de
missatgeria instantània
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total
Recuento
% de Estaria d'acord amb
l'establiment d'una base
de remuneració extra per
interaccionar amb els
seus pacients: A través
de programes de
missatgeria instantània
% de Treballa a un sol
lloc de feina
% del total

0

1

Estaria d'acord amb
l'establiment d'una base
de remuneració extra per
interaccionar amb els
seus pacients: A través
de programes de
missatgeria instantània

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa un
consultori

Treballa a un sol lloc de feina

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

8,321a 3 ,040
8,371 3 ,039

5,176 1 ,023

1045

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 41,72.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.73. 

 

Resumen del procesamiento de los casos

2114 96,1
85 3,9

2199 100,0
0 ,0

2199 100,0

Casos no ponderados a

Incluidos en el análisis
Casos perdidos
Total

Casos seleccionados

Casos no seleccionados
Total

N Porcentaje

Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para
ver el número total de casos.

a. 

 
 

Codificación de la variable dependiente

0
1

Valor original
no
si

Valor interno

 
 

Resumen de los modelos

980,010a ,031 ,079
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 6 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

 
 

Tabla de clasificacióna

0 143 ,0
0 1971 100,0

93,2

Observado
no
si

Utiliza Internet

Porcentaje global

Paso 1
no si
Utiliza Internet Porcentaje

correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
 

 
Variables en la ecuación

-,044 ,009 23,983 1 ,000 ,957
,450 ,194 5,389 1 ,020 1,568
,024 ,214 ,013 1 ,911 1,024
,796 ,214 13,884 1 ,000 2,217
,021 ,229 ,008 1 ,928 1,021

-,431 ,191 5,092 1 ,024 ,650
4,389 ,486 81,623 1 ,000 80,591

v.2_a
v.1_d
v.3.1_re
v.3.2_re
v.3.3_re
v.3.4_re
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.3.4_re.a. 
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Matriz de correlaciones

1,000 -,896 ,176 -,327 -,366 -,185 -,199
-,896 1,000 -,355 ,059 ,142 ,055 -,057
,176 -,355 1,000 -,013 -,135 -,104 -,131

-,327 ,059 -,013 1,000 ,389 ,226 ,289
-,366 ,142 -,135 ,389 1,000 ,145 ,277
-,185 ,055 -,104 ,226 ,145 1,000 ,055
-,199 -,057 -,131 ,289 ,277 ,055 1,000

Constant
v.2_a
v.1_d
v.3.1_re
v.3.2_re
v.3.3_re
v.3.4_re

Paso
1

Constant v.2_a v.1_d v.3.1_re v.3.2_re v.3.3_re v.3.4_re

 
 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 383 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Annex capítol 3. Estadístic.2.4.74. 

Variables introducidas/eliminadasb

v.15.6_d 
Freqüència
ús Internet
per a:
Divulgació
dels seus
propis
treballs, v.39.
ind_d 
Dificultats
agrupades
numèric (De
menys a
més), v.38.in 
Ús d'Internet
a la pràctica
professional
millora
aspectes
relació
metge-pacie
nt, v.15.
busq2  índex
cerca sense
divulgacio, v.
15.con  Índex
contacte

a

. Introducir

Modelo
1

Variables
introducidas

Variables
eliminadas Método

Todas las variables solicitadas introducidasa. 

Variable dependiente: v.12_d  Freqüència ús Internet
des del seu lloc de treball numèric (de menys a més)

b. 

 
 

Resumen del modelob

,446a ,199 ,197 1,020 2,002
Modelo
1

R R cuadrado
R cuadrado
corregida

Error típ. de la
estimación

Durbin-
Watson

Variables predictoras: (Constante), v.15.6_d  Freqüència ús Internet per a:
Divulgació dels seus propis treballs, v.39.ind_d  Dificultats agrupades
numèric (De menys a més), v.38.in  Ús d'Internet a la pràctica professional
millora aspectes relació metge-pacient, v.15.busq2  índex cerca sense
divulgacio, v.15.con  Índex contacte

a. 

Variable dependiente: v.12_d  Freqüència ús Internet des del seu lloc de
treball numèric (de menys a més)

b. 
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ANOVAb

474,608 5 94,922 91,154 ,000a

1911,894 1836 1,041
2386,502 1841

Regresión
Residual
Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Variables predictoras: (Constante), v.15.6_d  Freqüència ús Internet per a:
Divulgació dels seus propis treballs, v.39.ind_d  Dificultats agrupades numèric
(De menys a més), v.38.in  Ús d'Internet a la pràctica professional millora
aspectes relació metge-pacient, v.15.busq2  índex cerca sense divulgacio, v.15.
con  Índex contacte

a. 

Variable dependiente: v.12_d  Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball
numèric (de menys a més)

b. 

 
 

Coeficientesa

,875 ,141 6,219 ,000

,144 ,024 ,131 6,031 ,000 ,923 1,084

-,129 ,023 -,119 -5,652 ,000 ,991 1,009

,082 ,009 ,225 9,272 ,000 ,740 1,351

,077 ,013 ,152 5,877 ,000 ,648 1,543

,198 ,057 ,083 3,483 ,001 ,774 1,292

(Constante)
v.38.in  Ús d'Internet a la
pràctica professional
millora aspectes relació
metge-pacient
v.39.ind_d  Dificultats
agrupades numèric (De
menys a més)
v.15.busq2  índex cerca
sense divulgacio
v.15.con  Índex contacte
v.15.6_d  Freqüència ús
Internet per a: Divulgació
dels seus propis treballs

Modelo
1

B Error típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coeficientes
estandarizad

os
t Sig. Tolerancia FIV

Estadísticos de
colinealidad

Variable dependiente: v.12_d  Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball numèric (de menys a més)a. 
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Correlaciones de los coeficientesa

1,000 ,017 -,058 -,111 -,358

,017 1,000 -,068 ,042 ,026

-,058 -,068 1,000 -,117 -,123

-,111 ,042 -,117 1,000 -,384

-,358 ,026 -,123 -,384 1,000

,003 2,22E-005 -7,83E-005 -5,61E-005 ,000

2,22E-005 ,001 -3,71E-005 8,58E-006 7,90E-006

-7,83E-005 -3,71E-005 ,001 -2,49E-005 -3,86E-005

-5,61E-005 8,58E-006 -2,49E-005 7,89E-005 -4,48E-005

,000 7,90E-006 -3,86E-005 -4,48E-005 ,000

v.15.6_d  Freqüència ús
Internet per a: Divulgació
dels seus propis treballs
v.39.ind_d  Dificultats
agrupades numèric (De
menys a més)
v.38.in  Ús d'Internet a la
pràctica professional
millora aspectes relació
metge-pacient
v.15.busq2  índex cerca
sense divulgacio
v.15.con  Índex contacte
v.15.6_d  Freqüència ús
Internet per a: Divulgació
dels seus propis treballs
v.39.ind_d  Dificultats
agrupades numèric (De
menys a més)
v.38.in  Ús d'Internet a la
pràctica professional
millora aspectes relació
metge-pacient
v.15.busq2  índex cerca
sense divulgacio
v.15.con  Índex contacte

Correlaciones

Covarianzas

Modelo
1

v.15.6_d 
Freqüència
ús Internet

per a:
Divulgació
dels seus

propis
treballs

v.39.ind_d 
Dificultats
agrupades

numèric (De
menys a

més)

v.38.in  Ús
d'Internet a
la pràctica

professiona
l millora
aspectes
relació

metge-paci
ent

v.15.busq2 
índex cerca

sense
divulgacio

v.15.con 
Índex contacte

Variable dependiente: v.12_d  Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball numèric (de menys a més)a. 
 

 
Diagnósticos de colinealidada

5,067 1,000 ,00 ,01 ,01 ,00 ,00 ,01
,519 3,125 ,00 ,00 ,86 ,00 ,00 ,06
,244 4,557 ,01 ,07 ,10 ,00 ,00 ,77
,110 6,794 ,02 ,91 ,00 ,02 ,06 ,04
,046 10,495 ,14 ,01 ,02 ,04 ,88 ,11
,014 18,821 ,82 ,00 ,01 ,93 ,06 ,01

Dimensión
1
2
3
4
5
6

Modelo
1

Autovalor
Indice de
condición (Constante)

v.38.in  Ús
d'Internet a
la pràctica

professiona
l millora

aspectes
relació

metge-paci
ent

v.39.ind_d 
Dificultats
agrupades

numèric (De
menys a

més)

v.15.busq2 
índex cerca

sense
divulgacio

v.15.con 
Índex contacte

v.15.6_d 
Freqüència
ús Internet

per a:
Divulgació
dels seus

propis
treballs

Proporciones de la varianza

Variable dependiente: v.12_d  Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball numèric (de menys a més)a. 
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Estadísticos sobre los residuosa

1,69 4,55 3,19 ,508 1842
-3,857 2,311 ,000 1,019 1842
-2,949 2,691 ,000 1,000 1842
-3,779 2,265 ,000 ,999 1842

Valor pronosticado
Residuo bruto
Valor pronosticado tip.
Residuo tip.

Mínimo Máximo Media
Desviación

típ. N

Variable dependiente: v.12_d  Freqüència ús Internet des del seu lloc de treball
numèric (de menys a més)

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.75. 

Resumen del procesamiento de los casos

1346 61,2
853 38,8

2199 100,0
0 ,0

2199 100,0

Casos no ponderados a

Incluidos en el análisis
Casos perdidos
Total

Casos seleccionados

Casos no seleccionados
Total

N Porcentaje

Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para
ver el número total de casos.

a. 

 
 

Codificación de la variable dependiente

0
1

Valor original
no
si

Valor interno

 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

15,163 1 ,000
15,163 1 ,000

244,461 6 ,000

Paso
Bloque
Modelo

Paso 1
Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Resumen de los modelos

1621,444a ,166 ,221
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 5 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

 
 

Tabla de clasificacióna

331 346 48,9
88 581 86,8

67,8

Observado
no
si

Recomana

Porcentaje global

Paso 1
no si

Recomana Porcentaje
correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
 

 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 388 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Variables en la ecuación

1,747 ,306 32,615 1 ,000 5,738
,494 ,111 19,832 1 ,000 1,638

1,487 ,212 48,944 1 ,000 4,422
-,108 ,246 ,195 1 ,659 ,897
1,378 ,285 23,382 1 ,000 3,966

,466 ,120 15,086 1 ,000 1,593
-5,303 ,510 108,219 1 ,000 ,005

v.24_d
v.21_d
v.25.1_d
v.25.2_d
v.25.3_d
v.34.in_d
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.34.in_d.a. 
 

 

Matriz de correlaciones

1,000 -,575 -,411 -,228 -,362 -,412 -,131
-,575 1,000 ,031 -,029 -,048 ,039 -,016
-,411 ,031 1,000 ,006 -,039 -,005 -,009
-,228 -,029 ,006 1,000 ,018 -,272 ,008
-,362 -,048 -,039 ,018 1,000 -,093 -,024
-,412 ,039 -,005 -,272 -,093 1,000 ,042
-,131 -,016 -,009 ,008 -,024 ,042 1,000

Constant
v.24_d
v.21_d
v.25.1_d
v.25.2_d
v.25.3_d
v.34.in_d

Paso
1

Constant v.24_d v.21_d v.25.1_d v.25.2_d v.25.3_d v.34.in_d
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Annex capítol 3. Estadístic.2.4.76. 

Regresión logística 
 

Resumen del procesamiento de los casos

1662 75,6
537 24,4

2199 100,0
0 ,0

2199 100,0

Casos no ponderados a

Incluidos en el análisis
Casos perdidos
Total

Casos seleccionados

Casos no seleccionados
Total

N Porcentaje

Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para
ver el número total de casos.

a. 

 
 

Codificación de la variable dependiente

0
1

Valor original
No
Si

Valor interno

 
 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

19,771 1 ,000
19,771 1 ,000
53,535 3 ,000

Paso
Bloque
Modelo

Paso 1
Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Resumen de los modelos

1460,117a ,032 ,053
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 4 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 
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Tabla de clasificacióna

6 276 2,1

3 1377 99,8

83,2

Observado
No

Si

Creu que consultar
informació mèdica o
de salut a Internet:
Millora la relació
metge/essa-pacient?
Porcentaje global

Paso 1
No Si

Creu que consultar
informació mèdica o
de salut a Internet:
Millora la relació

metge/essa-pacient? Porcentaje
correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
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1.11. Annex estadístic 5. Infermeres. 
Annex capítol 3. Estadístic.2.5.1. 
 v.7_a  Activitat professional 
 

  Frecuencia Porcentaje  
 Pràctica assistencial; Investigació; 

Planificació/direcció/gestió; 
Docència 8 ,7

  Pràctica assistencial; Investigació; 
Planificació/direcció/gestió 

13 1,1

  Pràctica assistencial; Investigació; 
Docència 37 3,2

  Pràctica assistencial; Investigació 
26 2,2

  Pràctica assistencial; 
Planificació/direcció/gestió; 
Docència 

19 1,6

  Pràctica assistencial; 
Planificació/direcció/gestió 84 7,2

  Pràctica assistencial; Docència 
98 8,4

  Pràctica assistencial 755 64,8
  Investigació; 

Planificació/direcció/gestió; 
Docència 

6 ,5

  Investigació; 
Planificació/direcció/gestió 1 ,1

  Investigació; Docència 5 ,4
  Investigació 10 ,9
  Planificació/direcció/gestió; 

Docència 11 ,9

  Planificació/direcció/gestió 
72 6,2

  Docència 20 1,7
  Total 1165 100,0

 
 
 

v.7.indice_a  Índex activitats recodificat 
 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
 Realitza totes les 

activitats 8 ,7

  Realitza 3 activitats 75 6,4
  Realitza 2 activitats 230 19,7
  Realitza una activitat 852 73,1
  Total 1165 100,0
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 v.7.1  Activitat professional: Pràctica assistencial 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
 SÍ 1040 89,3
  NO 125 10,7
  Total 1165 100,0

 
 v.7.2  Activitat professional: Docència 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
 SÍ 209 17,9
  NO 956 82,1
  Total 1165 100,0

 
 
 
 v.7.3  Activitat professional: Gestió / Direcció / Planificació 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
 SÍ 214 18,4
  NO 951 81,6
  Total 1165 100,0

 
 
 
 v.7.4  Activitat professional: Investigació 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
 SÍ 106 9,1
  NO 1059 90,9
  Total 1165 100,0
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.2. 

 
Tabla de contingencia Índex activitats recodificat * Edat categoritzada

0 2 3 2 7

,0% 28,6% 42,9% 28,6% 100,0%

,0% ,7% 1,1% 1,1% ,6%
,0% ,2% ,3% ,2% ,6%

13 13 32 17 75

17,3% 17,3% 42,7% 22,7% 100,0%

3,5% 4,4% 11,4% 9,1% 6,6%
1,1% 1,1% 2,8% 1,5% 6,6%

50 66 64 44 224

22,3% 29,5% 28,6% 19,6% 100,0%

13,3% 22,1% 22,9% 23,7% 19,6%
4,4% 5,8% 5,6% 3,9% 19,6%

313 217 181 123 834

37,5% 26,0% 21,7% 14,7% 100,0%

83,2% 72,8% 64,6% 66,1% 73,2%
27,5% 19,0% 15,9% 10,8% 73,2%

376 298 280 186 1140

33,0% 26,1% 24,6% 16,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
33,0% 26,1% 24,6% 16,3% 100,0%

Recuento
% de Índex activitats
recodificat
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Índex activitats
recodificat
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Índex activitats
recodificat
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Índex activitats
recodificat
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Índex activitats
recodificat
% de Edat categoritzada
% del total

Realitza totes les
activitats

Realitza 3 activitats

Realitza 2 activitats

Realitza una activitat

Índex
activitats
recodificat

Total

De 20 a
30 anys

De 31 a
40 anys

De 41 a
50 anys

Més de
51 anys

Edat categoritzada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

44,498a 9 ,000
46,692 9 ,000

33,760 1 ,000

1140

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

4 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,14.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.3. 

Tabla de contingencia Índex del número d'institucions on treballa * Edat categoritzada

293 230 234 158 915

32,0% 25,1% 25,6% 17,3% 100,0%

84,2% 89,5% 92,9% 97,5% 89,8%
28,8% 22,6% 23,0% 15,5% 89,8%

51 25 18 4 98

52,0% 25,5% 18,4% 4,1% 100,0%

14,7% 9,7% 7,1% 2,5% 9,6%
5,0% 2,5% 1,8% ,4% 9,6%

4 2 0 0 6

66,7% 33,3% ,0% ,0% 100,0%

1,1% ,8% ,0% ,0% ,6%
,4% ,2% ,0% ,0% ,6%
348 257 252 162 1019

34,2% 25,2% 24,7% 15,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
34,2% 25,2% 24,7% 15,9% 100,0%

Recuento
% de Índex del número
d'institucions on treballa
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Índex del número
d'institucions on treballa
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Índex del número
d'institucions on treballa
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Índex del número
d'institucions on treballa
% de Edat categoritzada
% del total

Treballa a un lloc

Treballa a 2 llocs

Treballa a 3 llocs

Índex del número
d'institucions on
treballa

Total

De 20 a
30 anys

De 31 a
40 anys

De 41 a
50 anys

Més de
51 anys

Edat categoritzada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

26,411a 6 ,000
30,971 6 ,000

25,633 1 ,000

1019

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

4 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,95.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.4. 

Tabla de contingencia Utilitza Internet per a la seva pràctica professional? * Edat categoritzada

259 222 220 145 846

30,6% 26,2% 26,0% 17,1% 100,0%

68,9% 74,5% 78,6% 77,1% 74,1%
22,7% 19,4% 19,3% 12,7% 74,1%

117 76 60 43 296

39,5% 25,7% 20,3% 14,5% 100,0%

31,1% 25,5% 21,4% 22,9% 25,9%
10,2% 6,7% 5,3% 3,8% 25,9%

376 298 280 188 1142

32,9% 26,1% 24,5% 16,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
32,9% 26,1% 24,5% 16,5% 100,0%

Recuento
% de Utilitza Internet per
a la seva pràctica
professional?
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet per
a la seva pràctica
professional?
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet per
a la seva pràctica
professional?
% de Edat categoritzada
% del total

Si

No

Utilitza Internet per
a la seva pràctica
professional?

Total

De 20 a
30 anys

De 31 a
40 anys

De 41 a
50 anys

Més de
51 anys

Edat categoritzada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

9,167a 3 ,027
9,110 3 ,028

7,377 1 ,007

1142

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 48,73.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.5. 
 

Tabla de contingencia

744 295 1039

71,6% 28,4% 100,0%

86,1% 98,7% 89,3%

64,0% 25,4% 89,3%
120 4 124

96,8% 3,2% 100,0%

13,9% 1,3% 10,7%

10,3% ,3% 10,7%
864 299 1163

74,3% 25,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

74,3% 25,7% 100,0%

Recuento
% de v.7.1  Activitat
professional: Pràctica
assistencial
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total
Recuento
% de v.7.1  Activitat
professional: Pràctica
assistencial
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total
Recuento
% de v.7.1  Activitat
professional: Pràctica
assistencial
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total

SÍ

NO

v.7.1  Activitat
professional:
Pràctica assistencial

Total

Si No

v.9_a  Utilitza Internet
per a la seva pràctica

professional?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

36,736b 1 ,000

35,430 1 ,000

50,682 1 ,000

,000 ,000

36,704 1 ,000

1163

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 31,88.

b. 
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Tabla de contingencia

184 25 209

88,0% 12,0% 100,0%

21,3% 8,4% 18,0%

15,8% 2,1% 18,0%
680 274 954

71,3% 28,7% 100,0%

78,7% 91,6% 82,0%

58,5% 23,6% 82,0%
864 299 1163

74,3% 25,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

74,3% 25,7% 100,0%

Recuento
% de v.7.2  Activitat
professional: Docència
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total
Recuento
% de v.7.2  Activitat
professional: Docència
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total
Recuento
% de v.7.2  Activitat
professional: Docència
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total

SÍ

NO

v.7.2  Activitat
professional: Docència

Total

Si No

v.9_a  Utilitza Internet
per a la seva pràctica

professional?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

25,212b 1 ,000

24,342 1 ,000

28,647 1 ,000

,000 ,000

25,190 1 ,000

1163

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 53,73.

b. 
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Tabla de contingencia

198 15 213

93,0% 7,0% 100,0%

22,9% 5,0% 18,3%

17,0% 1,3% 18,3%
666 284 950

70,1% 29,9% 100,0%

77,1% 95,0% 81,7%

57,3% 24,4% 81,7%
864 299 1163

74,3% 25,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

74,3% 25,7% 100,0%

Recuento
% de v.7.3  Activitat
professional: Gestió /
Direcció / Planificació
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total
Recuento
% de v.7.3  Activitat
professional: Gestió /
Direcció / Planificació
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total
Recuento
% de v.7.3  Activitat
professional: Gestió /
Direcció / Planificació
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total

SÍ

NO

v.7.3  Activitat
professional: Gestió /
Direcció / Planificació

Total

Si No

v.9_a  Utilitza Internet
per a la seva pràctica

professional?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

47,573b 1 ,000

46,385 1 ,000

58,351 1 ,000

,000 ,000

47,533 1 ,000

1163

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 54,76.

b. 
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Tabla de contingencia

98 8 106

92,5% 7,5% 100,0%

11,3% 2,7% 9,1%

8,4% ,7% 9,1%
766 291 1057

72,5% 27,5% 100,0%

88,7% 97,3% 90,9%

65,9% 25,0% 90,9%
864 299 1163

74,3% 25,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

74,3% 25,7% 100,0%

Recuento
% de v.7.4  Activitat
professional: Investigació
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total
Recuento
% de v.7.4  Activitat
professional: Investigació
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total
Recuento
% de v.7.4  Activitat
professional: Investigació
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total

SÍ

NO

v.7.4  Activitat
professional: Investigació

Total

Si No

v.9_a  Utilitza Internet
per a la seva pràctica

professional?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

20,143b 1 ,000

19,110 1 ,000

25,066 1 ,000

,000 ,000

20,126 1 ,000

1163

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 27,25.

b. 
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Tabla de contingencia

370 39 409

90,5% 9,5% 100,0%

42,8% 13,0% 35,2%

31,8% 3,4% 35,2%
494 260 754

65,5% 34,5% 100,0%

57,2% 87,0% 64,8%

42,5% 22,4% 64,8%
864 299 1163

74,3% 25,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

74,3% 25,7% 100,0%

Recuento
% de v.7_b  Pràctica
assistencial
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total
Recuento
% de v.7_b  Pràctica
assistencial
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total
Recuento
% de v.7_b  Pràctica
assistencial
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total

Reste

Només pràctica
asistencial

v.7_b  Pràctica
assistencial

Total

Si No

v.9_a  Utilitza Internet
per a la seva pràctica

professional?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

86,405b 1 ,000

85,103 1 ,000

96,907 1 ,000

,000 ,000

86,330 1 ,000

1163

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 105,15.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.6. 
 

Tabla de contingencia

631 43 674
93,6% 6,4% 100,0%

62,0% 35,2% 59,1%

55,4% 3,8% 59,1%
387 79 466

83,0% 17,0% 100,0%

38,0% 64,8% 40,9%

33,9% 6,9% 40,9%
1018 122 1140

89,3% 10,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

89,3% 10,7% 100,0%

Recuento
% de Edat agrupada
% de Activitat
professional:
Pràctica assistencial
% del total
Recuento
% de Edat agrupada
% de Activitat
professional:
Pràctica assistencial
% del total
Recuento
% de Edat agrupada
% de Activitat
professional:
Pràctica assistencial
% del total

Menys de 40

Més de 40 anys

Edat agrupada

Total

SÍ NO

Activitat professional:
Pràctica assistencial

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

32,228b 1 ,000

31,131 1 ,000

31,675 1 ,000

,000 ,000

32,200 1 ,000

1140

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 49,87.

b. 
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Tabla de contingencia

80 594 674
11,9% 88,1% 100,0%

38,8% 63,6% 59,1%

7,0% 52,1% 59,1%
126 340 466

27,0% 73,0% 100,0%

61,2% 36,4% 40,9%

11,1% 29,8% 40,9%
206 934 1140

18,1% 81,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

18,1% 81,9% 100,0%

Recuento
% de Edat agrupada
% de Activitat
professional: Docència
% del total
Recuento
% de Edat agrupada
% de Activitat
professional: Docència
% del total
Recuento
% de Edat agrupada
% de Activitat
professional: Docència
% del total

Menys de 40

Més de 40 anys

Edat agrupada

Total

SÍ NO

Activitat professional:
Docència

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

42,821b 1 ,000

41,803 1 ,000

42,147 1 ,000

,000 ,000

42,784 1 ,000

1140

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 84,21.

b. 
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Tabla de contingencia

87 587 674
12,9% 87,1% 100,0%

42,2% 62,8% 59,1%

7,6% 51,5% 59,1%
119 347 466

25,5% 74,5% 100,0%

57,8% 37,2% 40,9%

10,4% 30,4% 40,9%
206 934 1140

18,1% 81,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

18,1% 81,9% 100,0%

Recuento
% de Edat agrupada
% de Activitat
professional: Gestió /
Direcció / Planificació
% del total
Recuento
% de Edat agrupada
% de Activitat
professional: Gestió /
Direcció / Planificació
% del total
Recuento
% de Edat agrupada
% de Activitat
professional: Gestió /
Direcció / Planificació
% del total

Menys de 40

Més de 40 anys

Edat agrupada

Total

SÍ NO

Activitat professional:
Gestió / Direcció /

Planificació
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

29,678b 1 ,000

28,831 1 ,000

29,194 1 ,000

,000 ,000

29,652 1 ,000

1140

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 84,21.

b. 
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Tabla de contingencia

50 624 674
7,4% 92,6% 100,0%

47,6% 60,3% 59,1%

4,4% 54,7% 59,1%
55 411 466

11,8% 88,2% 100,0%

52,4% 39,7% 40,9%

4,8% 36,1% 40,9%
105 1035 1140

9,2% 90,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

9,2% 90,8% 100,0%

Recuento
% de Edat agrupada
% de Activitat
professional: Investigació
% del total
Recuento
% de Edat agrupada
% de Activitat
professional: Investigació
% del total
Recuento
% de Edat agrupada
% de Activitat
professional: Investigació
% del total

Menys de 40

Més de 40 anys

Edat agrupada

Total

SÍ NO

Activitat professional:
Investigació

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,333b 1 ,012

5,819 1 ,016

6,223 1 ,013

,016 ,008

6,327 1 ,012

1140

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 42,92.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.7. 
Tabla de contingencia

232 34 266

87,2% 12,8% 100,0%

34,1% 13,4% 28,5%

24,8% 3,6% 28,5%
330 173 503

65,6% 34,4% 100,0%

48,5% 68,1% 53,9%

35,3% 18,5% 53,9%
48 29 77

62,3% 37,7% 100,0%

7,1% 11,4% 8,2%

5,1% 3,1% 8,2%
70 18 88

79,5% 20,5% 100,0%

10,3% 7,1% 9,4%

7,5% 1,9% 9,4%
680 254 934

72,8% 27,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

72,8% 27,2% 100,0%

Recuento
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total
Recuento
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total
Recuento
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total
Recuento
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total
Recuento
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% del total

Treballa a un CAP

Treballa a un Hospital

Treballa a una Clínica

Treballa a un Consultori

v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)

Total

Si No

v.9_a  Utilitza Internet
per a la seva pràctica

professional?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

47,354a 3 ,000
51,139 3 ,000

8,660 1 ,003

934

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 20,94.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.8. 

ANOVA

v.11_b  Anys d'ús Internet per a la pràctica professional

311,544 2 155,772 14,345 ,000
9088,914 837 10,859
9400,457 839

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
 
Annex capítol 3. Estadístic.2.5.9. 

Tabla de contingencia v.12_a  Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? (Sense NS/NC) * v.13_a  Freqüència ha utilitzat Internet
l'últim mes fora del seu lloc de treball? (sense NS/NC)

171 118 18 12 15 334

51,2% 35,3% 5,4% 3,6% 4,5% 100,0%

32,8% 26,8% 25,4% 20,3% 28,8% 29,2%

14,9% 10,3% 1,6% 1,0% 1,3% 29,2%
77 75 7 6 17 182

42,3% 41,2% 3,8% 3,3% 9,3% 100,0%

14,8% 17,0% 9,9% 10,2% 32,7% 15,9%

6,7% 6,6% ,6% ,5% 1,5% 15,9%
106 110 22 21 11 270

39,3% 40,7% 8,1% 7,8% 4,1% 100,0%

20,3% 24,9% 31,0% 35,6% 21,2% 23,6%

9,3% 9,6% 1,9% 1,8% 1,0% 23,6%
35 31 7 10 7 90

38,9% 34,4% 7,8% 11,1% 7,8% 100,0%

6,7% 7,0% 9,9% 16,9% 13,5% 7,9%

3,1% 2,7% ,6% ,9% ,6% 7,9%
133 107 17 10 2 269

49,4% 39,8% 6,3% 3,7% ,7% 100,0%

25,5% 24,3% 23,9% 16,9% 3,8% 23,5%

11,6% 9,3% 1,5% ,9% ,2% 23,5%
522 441 71 59 52 1145

45,6% 38,5% 6,2% 5,2% 4,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

45,6% 38,5% 6,2% 5,2% 4,5% 100,0%

Recuento
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% de v.13_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes fora del seu lloc de
treball? (sense NS/NC)
% del total
Recuento
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% de v.13_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes fora del seu lloc de
treball? (sense NS/NC)
% del total
Recuento
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% de v.13_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes fora del seu lloc de
treball? (sense NS/NC)
% del total
Recuento
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% de v.13_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes fora del seu lloc de
treball? (sense NS/NC)
% del total
Recuento
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% de v.13_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes fora del seu lloc de
treball? (sense NS/NC)
% del total
Recuento
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% de v.13_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes fora del seu lloc de
treball? (sense NS/NC)
% del total

Tots els dies

De 3 a 4 vegades
per setmana

D'1 a 2 vegades
per setmana

1 vegada al mes

Mai o gairebé mai

v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet
l'últim mes des del
seu lloc de treball?
(Sense NS/NC)

Total

Tots els dies

De 3 a 4
vegades per

setmana

D'1 a 2
vegades per

setmana
1 vegada

al mes
Mai o

gairebé mai

v.13_a  Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes fora del seu lloc de
treball? (sense NS/NC)

Total
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Pruebas de chi-cuadrado

46,601a 16 ,000
47,326 16 ,000

,236 1 ,627

1145

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (8,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,09.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.10. 
 

Tabla de contingencia Edat agrupada * Freqüència ha utilizat Internet ultim mes des del seu lloc de treball

174 264 227 665
26,2% 39,7% 34,1% 100,0%

52,7% 60,4% 63,8% 59,2%

15,5% 23,5% 20,2% 59,2%
156 173 129 458

34,1% 37,8% 28,2% 100,0%

47,3% 39,6% 36,2% 40,8%

13,9% 15,4% 11,5% 40,8%
330 437 356 1123

29,4% 38,9% 31,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

29,4% 38,9% 31,7% 100,0%

Recuento
% de Edat agrupada
% de Freqüència ha
utilizat Internet ultim mes
des del seu lloc de treball
% del total
Recuento
% de Edat agrupada
% de Freqüència ha
utilizat Internet ultim mes
des del seu lloc de treball
% del total
Recuento
% de Edat agrupada
% de Freqüència ha
utilizat Internet ultim mes
des del seu lloc de treball
% del total

Menys de 40

Més de 40 anys

Edat agrupada

Total

Tots els dies
Setmanal

ment

1 vegada
mes, mai o
gairebé mai

Freqüència ha utilizat Internet ultim mes
des del seu lloc de treball

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

9,061a 2 ,011
9,025 2 ,011

8,535 1 ,003

1123

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 134,59.

a. 
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Tabla de contingencia Sexe * Freqüencia ha utilizat Internet ultim mes des de fora del seu lloc
de treball

85 56 12 153
55,6% 36,6% 7,8% 100,0%

16,1% 10,9% 10,8% 13,2%

7,4% 4,8% 1,0% 13,2%
444 459 99 1002

44,3% 45,8% 9,9% 100,0%

83,9% 89,1% 89,2% 86,8%

38,4% 39,7% 8,6% 86,8%
529 515 111 1155

45,8% 44,6% 9,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

45,8% 44,6% 9,6% 100,0%

Recuento
% de Sexe
% de Freqüencia ha
utilizat Internet ultim
mes des de fora del
seu lloc de treball
% del total
Recuento
% de Sexe
% de Freqüencia ha
utilizat Internet ultim
mes des de fora del
seu lloc de treball
% del total
Recuento
% de Sexe
% de Freqüencia ha
utilizat Internet ultim
mes des de fora del
seu lloc de treball
% del total

Home

Dona

Sexe

Total

Tots els dies
Setmanal

ment

1 vegada
mes, mai o
gairebé mai

Freqüencia ha utilizat Internet ultim mes
des de fora del seu lloc de treball

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,761a 2 ,034
6,735 2 ,034

5,528 1 ,019

1155

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 14,70.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.11. 
Tabla de contingencia

180 154 334

53,9% 46,1% 100,0%

44,2% 20,9% 29,2%

15,7% 13,5% 29,2%
72 109 181

39,8% 60,2% 100,0%

17,7% 14,8% 15,8%

6,3% 9,5% 15,8%
88 181 269

32,7% 67,3% 100,0%

21,6% 24,6% 23,5%

7,7% 15,8% 23,5%
22 68 90

24,4% 75,6% 100,0%

5,4% 9,2% 7,9%

1,9% 5,9% 7,9%
45 224 269

16,7% 83,3% 100,0%

11,1% 30,4% 23,5%

3,9% 19,6% 23,5%
407 736 1143

35,6% 64,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

35,6% 64,4% 100,0%

Recuento
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% de v.7_b  Pràctica
assistencial
% del total
Recuento
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% de v.7_b  Pràctica
assistencial
% del total
Recuento
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% de v.7_b  Pràctica
assistencial
% del total
Recuento
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% de v.7_b  Pràctica
assistencial
% del total
Recuento
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% de v.7_b  Pràctica
assistencial
% del total
Recuento
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% de v.7_b  Pràctica
assistencial
% del total

Tots els dies

De 3 a 4 vegades
per setmana

D'1 a 2 vegades
per setmana

1 vegada al mes

Mai o gairebé mai

v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet
l'últim mes des del
seu lloc de treball?
(Sense NS/NC)

Total

Reste

Només
pràctica

asistencial

v.7_b  Pràctica
assistencial

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

97,763a 4 ,000
101,052 4 ,000

96,101 1 ,000

1143

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 32,05.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.12. 
 

Tabla de contingencia

93 53 73 17 27 263

35,4% 20,2% 27,8% 6,5% 10,3% 100,0%

38,3% 35,8% 33,3% 22,4% 11,8% 28,7%

10,2% 5,8% 8,0% 1,9% 3,0% 28,7%
98 76 115 47 155 491

20,0% 15,5% 23,4% 9,6% 31,6% 100,0%

40,3% 51,4% 52,5% 61,8% 67,7% 53,7%

10,7% 8,3% 12,6% 5,1% 16,9% 53,7%
18 10 13 7 27 75

24,0% 13,3% 17,3% 9,3% 36,0% 100,0%

7,4% 6,8% 5,9% 9,2% 11,8% 8,2%

2,0% 1,1% 1,4% ,8% 3,0% 8,2%
34 9 18 5 20 86

39,5% 10,5% 20,9% 5,8% 23,3% 100,0%

14,0% 6,1% 8,2% 6,6% 8,7% 9,4%

3,7% 1,0% 2,0% ,5% 2,2% 9,4%
243 148 219 76 229 915

26,6% 16,2% 23,9% 8,3% 25,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

26,6% 16,2% 23,9% 8,3% 25,0% 100,0%

Recuento
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% del total
Recuento
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% del total
Recuento
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% del total
Recuento
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% del total
Recuento
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% del total

Treballa a un CAP

Treballa a un Hospital

Treballa a una Clínica

Treballa a un Consultori

v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)

Total

Tots els dies

De 3 a 4
vegades per

setmana

D'1 a 2
vegades per

setmana
1 vegada

al mes
Mai o

gairebé mai

v.12_a  Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

67,306a 12 ,000
72,459 12 ,000

8,773 1 ,003

915

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 6,23.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.13. 

ANOVA

v.11_b  Anys d'ús Internet per a la pràctica professional

514,535 4 128,634 12,011 ,000
8910,557 832 10,710
9425,092 836

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.14. 

Tabla de contingencia

112 112 224

50,0% 50,0% 100,0%

17,7% 28,0% 21,7%
10,8% 10,8% 21,7%

522 288 810

64,4% 35,6% 100,0%

82,3% 72,0% 78,3%
50,5% 27,9% 78,3%

634 400 1034

61,3% 38,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
61,3% 38,7% 100,0%

Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Institucions oficials
internacionals
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Institucions oficials
internacionals
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Institucions oficials
internacionals
% de Edat agrupada
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

Ús fonts d'informació
sobre qüestions
científico-tècniques:
Institucions oficials
internacionals

Total

Menys de 40
Més de
40 anys

Edat agrupada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

15,435b 1 ,000

14,832 1 ,000

15,156 1 ,000

,000 ,000

15,420 1 ,000

1034

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 86,65.

b. 
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Tabla de contingencia

327 261 588

55,6% 44,4% 100,0%

50,8% 63,0% 55,6%
30,9% 24,7% 55,6%

317 153 470

67,4% 32,6% 100,0%

49,2% 37,0% 44,4%
30,0% 14,5% 44,4%

644 414 1058

60,9% 39,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
60,9% 39,1% 100,0%

Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Institucions oficials
nacionals
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Institucions oficials
nacionals
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Institucions oficials
nacionals
% de Edat agrupada
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

Ús fonts d'informació
sobre qüestions
científico-tècniques:
Institucions oficials
nacionals

Total

Menys de 40
Més de
40 anys

Edat agrupada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

15,360b 1 ,000

14,867 1 ,000

15,470 1 ,000

,000 ,000

15,345 1 ,000

1058

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 183,91.

b. 
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Tabla de contingencia

128 100 228

56,1% 43,9% 100,0%

20,0% 25,4% 22,0%
12,4% 9,7% 22,0%

513 294 807

63,6% 36,4% 100,0%

80,0% 74,6% 78,0%
49,6% 28,4% 78,0%

641 394 1035

61,9% 38,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
61,9% 38,1% 100,0%

Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Publicacions periòdiques
internacionals
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Publicacions periòdiques
internacionals
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Publicacions periòdiques
internacionals
% de Edat agrupada
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

Ús fonts d'informació
sobre qüestions
científico-tècniques:
Publicacions periòdiques
internacionals

Total

Menys de 40
Més de
40 anys

Edat agrupada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

4,161b 1 ,041

3,852 1 ,050

4,112 1 ,043

,045 ,025

4,157 1 ,041

1035

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 86,79.

b. 
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Tabla de contingencia

409 343 752

54,4% 45,6% 100,0%

62,6% 78,5% 69,0%
37,5% 31,5% 69,0%

244 94 338

72,2% 27,8% 100,0%

37,4% 21,5% 31,0%
22,4% 8,6% 31,0%

653 437 1090

59,9% 40,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
59,9% 40,1% 100,0%

Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Publicacions
periòdiques nacionals
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Publicacions
periòdiques nacionals
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Publicacions
periòdiques nacionals
% de Edat agrupada
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

Ús fonts d'informació
sobre qüestions
científico-tècniques:
Publicacions
periòdiques nacionals

Total

Menys de 40
Més de
40 anys

Edat agrupada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

30,765b 1 ,000

30,028 1 ,000

31,658 1 ,000

,000 ,000

30,737 1 ,000

1090

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 135,51.

b. 
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Tabla de contingencia

105 89 194

54,1% 45,9% 100,0%

16,3% 22,4% 18,6%
10,1% 8,5% 18,6%

540 308 848

63,7% 36,3% 100,0%

83,7% 77,6% 81,4%
51,8% 29,6% 81,4%

645 397 1042

61,9% 38,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
61,9% 38,1% 100,0%

Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Publicacions
acadèmiques
internacionals
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Publicacions
acadèmiques
internacionals
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Publicacions
acadèmiques
internacionals
% de Edat agrupada
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

Ús fonts d'informació
sobre qüestions
científico-tècniques:
Publicacions
acadèmiques
internacionals

Total

Menys de 40
Més de
40 anys

Edat agrupada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,113b 1 ,013

5,714 1 ,017

6,014 1 ,014

,014 ,009

6,107 1 ,013

1042

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 73,91.

b. 
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Tabla de contingencia

306 267 573

53,4% 46,6% 100,0%

47,1% 63,0% 53,4%
28,5% 24,9% 53,4%

343 157 500

68,6% 31,4% 100,0%

52,9% 37,0% 46,6%
32,0% 14,6% 46,6%

649 424 1073

60,5% 39,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
60,5% 39,5% 100,0%

Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Publicacions
acadèmiques nacionals
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Publicacions
acadèmiques nacionals
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Publicacions
acadèmiques nacionals
% de Edat agrupada
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

Ús fonts d'informació
sobre qüestions
científico-tècniques:
Publicacions
acadèmiques nacionals

Total

Menys de 40
Més de
40 anys

Edat agrupada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

25,800b 1 ,000

25,168 1 ,000

26,007 1 ,000

,000 ,000

25,776 1 ,000

1073

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 197,58.

b. 
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Tabla de contingencia

517 363 880

58,8% 41,3% 100,0%

78,6% 82,7% 80,2%
47,1% 33,1% 80,2%

141 76 217

65,0% 35,0% 100,0%

21,4% 17,3% 19,8%
12,9% 6,9% 19,8%

658 439 1097

60,0% 40,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
60,0% 40,0% 100,0%

Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de Edat agrupada
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

Ús fonts d'informació
sobre qüestions
científico-tècniques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball

Total

Menys de 40
Més de
40 anys

Edat agrupada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

2,812b 1 ,094

2,559 1 ,110

2,846 1 ,092

,104 ,054

2,809 1 ,094

1097

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 86,84.

b. 
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Tabla de contingencia

366 315 681

53,7% 46,3% 100,0%

55,5% 71,1% 61,7%
33,2% 28,6% 61,7%

294 128 422

69,7% 30,3% 100,0%

44,5% 28,9% 38,3%
26,7% 11,6% 38,3%

660 443 1103

59,8% 40,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
59,8% 40,2% 100,0%

Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Congressos,
conferències i seminaris
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Congressos,
conferències i seminaris
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Congressos,
conferències i seminaris
% de Edat agrupada
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

Ús fonts d'informació
sobre qüestions
científico-tècniques:
Congressos,
conferències i seminaris

Total

Menys de 40
Més de
40 anys

Edat agrupada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

27,490b 1 ,000

26,832 1 ,000

27,948 1 ,000

,000 ,000

27,465 1 ,000

1103

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 169,49.

b. 
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Tabla de contingencia

292 249 541

54,0% 46,0% 100,0%

45,3% 59,4% 50,8%
27,4% 23,4% 50,8%

353 170 523

67,5% 32,5% 100,0%

54,7% 40,6% 49,2%
33,2% 16,0% 49,2%

645 419 1064

60,6% 39,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
60,6% 39,4% 100,0%

Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Altres publicacions
científico-tècniques
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Altres publicacions
científico-tècniques
% de Edat agrupada
% del total
Recuento
% de Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Altres publicacions
científico-tècniques
% de Edat agrupada
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

Ús fonts d'informació
sobre qüestions
científico-tècniques:
Altres publicacions
científico-tècniques

Total

Menys de 40
Més de
40 anys

Edat agrupada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

20,365b 1 ,000

19,803 1 ,000

20,458 1 ,000

,000 ,000

20,346 1 ,000

1064

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 205,96.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.15. 
 

Tabla de contingencia

56 88 5 16 165

33,9% 53,3% 3,0% 9,7% 100,0%

23,6% 19,3% 7,4% 19,8% 19,6%

6,7% 10,5% ,6% 1,9% 19,6%
181 367 63 65 676

26,8% 54,3% 9,3% 9,6% 100,0%

76,4% 80,7% 92,6% 80,2% 80,4%

21,5% 43,6% 7,5% 7,7% 80,4%
237 455 68 81 841

28,2% 54,1% 8,1% 9,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

28,2% 54,1% 8,1% 9,6% 100,0%

Recuento
% de v.6.1_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Institucions oficials
internacionals
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total
Recuento
% de v.6.1_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Institucions oficials
internacionals
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total
Recuento
% de v.6.1_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Institucions oficials
internacionals
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

v.6.1_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Institucions oficials
internacionals

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa a un
Consultori

v.3.ind_a  On desenvolupa la seva activitat (només
treballen a una institució)

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

8,927a 3 ,030
10,408 3 ,015

3,129 1 ,077

841

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 13,34.

a. 
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Tabla de contingencia

153 244 29 50 476

32,1% 51,3% 6,1% 10,5% 100,0%

62,7% 52,5% 40,8% 61,0% 55,2%

17,7% 28,3% 3,4% 5,8% 55,2%
91 221 42 32 386

23,6% 57,3% 10,9% 8,3% 100,0%

37,3% 47,5% 59,2% 39,0% 44,8%

10,6% 25,6% 4,9% 3,7% 44,8%
244 465 71 82 862

28,3% 53,9% 8,2% 9,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

28,3% 53,9% 8,2% 9,5% 100,0%

Recuento
% de v.6.2_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Institucions oficials
nacionals
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total
Recuento
% de v.6.2_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Institucions oficials
nacionals
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total
Recuento
% de v.6.2_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Institucions oficials
nacionals
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

v.6.2_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Institucions oficials
nacionals

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa a un
Consultori

v.3.ind_a  On desenvolupa la seva activitat (només
treballen a una institució)

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

13,979a 3 ,003
14,030 3 ,003

2,275 1 ,131

862

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 31,79.

a. 
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Tabla de contingencia

185 320 45 56 606

30,5% 52,8% 7,4% 9,2% 100,0%

74,6% 66,4% 61,6% 65,9% 68,2%

20,8% 36,0% 5,1% 6,3% 68,2%
63 162 28 29 282

22,3% 57,4% 9,9% 10,3% 100,0%

25,4% 33,6% 38,4% 34,1% 31,8%

7,1% 18,2% 3,2% 3,3% 31,8%
248 482 73 85 888

27,9% 54,3% 8,2% 9,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

27,9% 54,3% 8,2% 9,6% 100,0%

Recuento
% de v.6.4_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Publicacions periòdiques
nacionals
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total
Recuento
% de v.6.4_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Publicacions periòdiques
nacionals
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total
Recuento
% de v.6.4_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Publicacions periòdiques
nacionals
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

v.6.4_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Publicacions
periòdiques nacionals

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa a un
Consultori

v.3.ind_a  On desenvolupa la seva activitat (només
treballen a una institució)

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

7,069a 3 ,070
7,202 3 ,066

4,216 1 ,040

888

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 23,18.

a. 
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Tabla de contingencia

230 392 44 64 730

31,5% 53,7% 6,0% 8,8% 100,0%

89,1% 80,8% 61,1% 76,2% 81,2%

25,6% 43,6% 4,9% 7,1% 81,2%
28 93 28 20 169

16,6% 55,0% 16,6% 11,8% 100,0%

10,9% 19,2% 38,9% 23,8% 18,8%

3,1% 10,3% 3,1% 2,2% 18,8%
258 485 72 84 899

28,7% 53,9% 8,0% 9,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

28,7% 53,9% 8,0% 9,3% 100,0%

Recuento
% de v.6.7_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total
Recuento
% de v.6.7_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total
Recuento
% de v.6.7_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

v.6.7_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Serveis d'informació de la
seva institució de treball

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa a un
Consultori

v.3.ind_a  On desenvolupa la seva activitat (només
treballen a una institució)

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

31,136a 3 ,000
29,219 3 ,000

18,503 1 ,000

899

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 13,54.

a. 
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Tabla de contingencia

179 310 31 44 564

31,7% 55,0% 5,5% 7,8% 100,0%

69,6% 63,5% 41,9% 51,2% 62,3%

19,8% 34,3% 3,4% 4,9% 62,3%
78 178 43 42 341

22,9% 52,2% 12,6% 12,3% 100,0%

30,4% 36,5% 58,1% 48,8% 37,7%

8,6% 19,7% 4,8% 4,6% 37,7%
257 488 74 86 905

28,4% 53,9% 8,2% 9,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

28,4% 53,9% 8,2% 9,5% 100,0%

Recuento
% de v.6.8_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Congressos,
conferències i seminaris
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total
Recuento
% de v.6.8_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Congressos,
conferències i seminaris
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total
Recuento
% de v.6.8_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Congressos,
conferències i seminaris
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

v.6.8_a  Ús fonts
d'informació sobre
qüestions
científico-tècniques:
Congressos,
conferències i seminaris

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa a un
Consultori

v.3.ind_a  On desenvolupa la seva activitat (només
treballen a una institució)

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

23,891a 3 ,000
23,419 3 ,000

17,803 1 ,000

905

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 27,88.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.16. 
Tabla de contingencia v.15_in_rec  Índex freqüència ús Internet * v.6_in_rec  Índex ús fonts

145 138 41 0 324

44,8% 42,6% 12,7% ,0% 100,0%

78,8% 40,4% 12,3% ,0% 34,9%

15,6% 14,9% 4,4% ,0% 34,9%
33 152 140 3 328

10,1% 46,3% 42,7% ,9% 100,0%

17,9% 44,4% 41,9% 4,3% 35,3%

3,6% 16,4% 15,1% ,3% 35,3%
6 47 134 44 231

2,6% 20,3% 58,0% 19,0% 100,0%

3,3% 13,7% 40,1% 63,8% 24,9%

,6% 5,1% 14,4% 4,7% 24,9%
0 5 19 22 46

,0% 10,9% 41,3% 47,8% 100,0%

,0% 1,5% 5,7% 31,9% 5,0%

,0% ,5% 2,0% 2,4% 5,0%
184 342 334 69 929

19,8% 36,8% 36,0% 7,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

19,8% 36,8% 36,0% 7,4% 100,0%

Recuento
% de v.15_in_rec  Índex
freqüència ús Internet
% de v.6_in_rec  Índex
ús fonts
% del total
Recuento
% de v.15_in_rec  Índex
freqüència ús Internet
% de v.6_in_rec  Índex
ús fonts
% del total
Recuento
% de v.15_in_rec  Índex
freqüència ús Internet
% de v.6_in_rec  Índex
ús fonts
% del total
Recuento
% de v.15_in_rec  Índex
freqüència ús Internet
% de v.6_in_rec  Índex
ús fonts
% del total
Recuento
% de v.15_in_rec  Índex
freqüència ús Internet
% de v.6_in_rec  Índex
ús fonts
% del total

Molt poc actiu

Poc Actiu

Bastant actiu

Molt actiu

v.15_in_rec 
Índex freqüència
ús Internet

Total

Molt poc actiu Poc Actiu Bastant actiu Molt actiu
v.6_in_rec  Índex ús fonts

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

468,181a 9 ,000
457,750 9 ,000

354,946 1 ,000

929

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (6,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,42.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.17. 

 
Tabla de contingencia

165 242 27 42 476

34,7% 50,8% 5,7% 8,8% 100,0%

64,2% 49,7% 37,0% 48,8% 52,7%

18,3% 26,8% 3,0% 4,7% 52,7%
92 245 46 44 427

21,5% 57,4% 10,8% 10,3% 100,0%

35,8% 50,3% 63,0% 51,2% 47,3%

10,2% 27,1% 5,1% 4,9% 47,3%
257 487 73 86 903

28,5% 53,9% 8,1% 9,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

28,5% 53,9% 8,1% 9,5% 100,0%

Recuento
% de v.15.8_a 
Freqüència ús Internet
per a: Cerques de dades i
registres clínics (resultats
de proves, etc..)
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total
Recuento
% de v.15.8_a 
Freqüència ús Internet
per a: Cerques de dades i
registres clínics (resultats
de proves, etc..)
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total
Recuento
% de v.15.8_a 
Freqüència ús Internet
per a: Cerques de dades i
registres clínics (resultats
de proves, etc..)
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total

Molt freqüentment;
freqüentment

Rarament; Mai

v.15.8_a  Freqüència ús
Internet per a: Cerques
de dades i registres
clínics (resultats de
proves, etc..)

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa a un
Consultori

v.3.ind_a  On desenvolupa la seva activitat (només
treballen a una institució)

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

23,155a 3 ,000
23,431 3 ,000

13,517 1 ,000

903

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 34,52.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.18. 
 

Tabla de contingencia A la seva pràctica professional recomana als pacients que consultin llocs
d'informació mèdica o de salut a Internet * Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica

de salut generalment és

411 75 486

84,6% 15,4% 100,0%

51,4% 30,4% 46,5%

39,3% 7,2% 46,5%
388 172 560

69,3% 30,7% 100,0%

48,6% 69,6% 53,5%

37,1% 16,4% 53,5%
799 247 1046

76,4% 23,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

76,4% 23,6% 100,0%

Recuento
% de A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% del total
Recuento
% de A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% del total
Recuento
% de A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% del total

Sí

No, mai

A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet

Total

Molt rellevant
/ Rellevant

Poc rellevant
/ Gens

rellevant

Considera que la informació
oferta a Internet sobre la

temàtica de salut
generalment és

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

33,689b 1 ,000

32,847 1 ,000

34,561 1 ,000

,000 ,000

33,656 1 ,000

1046

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 114,76.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.19. 
 
 

Tabla de contingencia Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és * Els pacients solen
compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a Internet?

71 529 182 782

9,1% 67,6% 23,3% 100,0%

77,2% 78,7% 69,2% 76,1%

6,9% 51,5% 17,7% 76,1%
21 143 81 245

8,6% 58,4% 33,1% 100,0%

22,8% 21,3% 30,8% 23,9%

2,0% 13,9% 7,9% 23,9%
92 672 263 1027

9,0% 65,4% 25,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

9,0% 65,4% 25,6% 100,0%

Recuento
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de Els pacients solen
compartir o discutir amb
vostè la informació sobre
salut que consulten a
Internet?
% del total
Recuento
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de Els pacients solen
compartir o discutir amb
vostè la informació sobre
salut que consulten a
Internet?
% del total
Recuento
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de Els pacients solen
compartir o discutir amb
vostè la informació sobre
salut que consulten a
Internet?
% del total

Molt rellevant / Rellevant

Poc rellevant / Gens
rellevant

Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és

Total

Tots /
Bastants Alguns / Pocs Cap

Els pacients solen compartir o discutir
amb vostè la informació sobre salut que

consulten a Internet?

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

9,487a 2 ,009
9,154 2 ,010

6,213 1 ,013

1027

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 21,95.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.20. 
 

Tabla de contingencia

58 372 58 488

11,9% 76,2% 11,9% 100,0%

62,4% 54,3% 20,4% 46,0%

5,5% 35,0% 5,5% 46,0%
35 313 226 574

6,1% 54,5% 39,4% 100,0%

37,6% 45,7% 79,6% 54,0%

3,3% 29,5% 21,3% 54,0%
93 685 284 1062

8,8% 64,5% 26,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

8,8% 64,5% 26,7% 100,0%

Recuento
% de v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.24_b  Els pacients
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% del total
Recuento
% de v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.24_b  Els pacients
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% del total
Recuento
% de v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.24_b  Els pacients
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% del total

Sí

No, nunca

v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet

Total

Tots /
Bastants Alguns / Pocs Cap

v.24_b  Els pacients solen compartir o
discutir amb vostè la informació sobre

salut que consulten a Internet?

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

103,867a 2 ,000
110,047 2 ,000

90,431 1 ,000

1062

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 42,73.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.21. 
 

Tabla de contingencia Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és * Creu que consultar informació
mèdica o de salut: Millora la relació professional sanitari - pacient?

126 314 261 82 783

16,1% 40,1% 33,3% 10,5% 100,0%

90,0% 82,4% 71,1% 63,1% 76,9%

12,4% 30,8% 25,6% 8,1% 76,9%
14 67 106 48 235

6,0% 28,5% 45,1% 20,4% 100,0%

10,0% 17,6% 28,9% 36,9% 23,1%

1,4% 6,6% 10,4% 4,7% 23,1%
140 381 367 130 1018

13,8% 37,4% 36,1% 12,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

13,8% 37,4% 36,1% 12,8% 100,0%

Recuento
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de Creu que consultar
informació mèdica o de
salut: Millora la relació
professional sanitari -
pacient?
% del total
Recuento
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de Creu que consultar
informació mèdica o de
salut: Millora la relació
professional sanitari -
pacient?
% del total
Recuento
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de Creu que consultar
informació mèdica o de
salut: Millora la relació
professional sanitari -
pacient?
% del total

Molt rellevant / Rellevant

Poc rellevant / Gens
rellevant

Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és

Total

Molt Alguna cosa Poc Gens

Creu que consultar informació mèdica o de salut:
Millora la relació professional sanitari - pacient?

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

40,959a 3 ,000
42,224 3 ,000

40,476 1 ,000

1018

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 30,01.

a. 
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Tabla de contingencia

94 225 133 24 476

19,7% 47,3% 27,9% 5,0% 100,0%

70,7% 58,3% 35,7% 17,5% 46,3%

9,1% 21,9% 12,9% 2,3% 46,3%
39 161 240 113 553

7,1% 29,1% 43,4% 20,4% 100,0%

29,3% 41,7% 64,3% 82,5% 53,7%

3,8% 15,6% 23,3% 11,0% 53,7%
133 386 373 137 1029

12,9% 37,5% 36,2% 13,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

12,9% 37,5% 36,2% 13,3% 100,0%

Recuento
% de v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.25.1_a  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut: Millora
la relació professional
sanitari - pacient?
% del total
Recuento
% de v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.25.1_a  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut: Millora
la relació professional
sanitari - pacient?
% del total
Recuento
% de v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.25.1_a  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut: Millora
la relació professional
sanitari - pacient?
% del total

Sí

No, nunca

v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet

Total

Molt Alguna cosa Poc Gens

v.25.1_a  Creu que consultar informació mèdica o
de salut: Millora la relació professional sanitari -

pacient?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

116,760a 3 ,000
122,248 3 ,000

114,579 1 ,000

1029

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 61,52.

a. 
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Tabla de contingencia

19 31 30 11 91

20,9% 34,1% 33,0% 12,1% 100,0%

14,6% 8,3% 8,0% 8,2% 9,0%

1,9% 3,1% 3,0% 1,1% 9,0%
83 252 251 72 658

12,6% 38,3% 38,1% 10,9% 100,0%

63,8% 67,6% 67,3% 53,7% 65,1%

8,2% 25,0% 24,9% 7,1% 65,1%
28 90 92 51 261

10,7% 34,5% 35,2% 19,5% 100,0%

21,5% 24,1% 24,7% 38,1% 25,8%

2,8% 8,9% 9,1% 5,0% 25,8%
130 373 373 134 1010

12,9% 36,9% 36,9% 13,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

12,9% 36,9% 36,9% 13,3% 100,0%

Recuento
% de v.24_b  Els pacients
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% de v.25.1_a  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut: Millora
la relació professional
sanitari - pacient?
% del total
Recuento
% de v.24_b  Els pacients
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% de v.25.1_a  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut: Millora
la relació professional
sanitari - pacient?
% del total
Recuento
% de v.24_b  Els pacients
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% de v.25.1_a  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut: Millora
la relació professional
sanitari - pacient?
% del total
Recuento
% de v.24_b  Els pacients
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% de v.25.1_a  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut: Millora
la relació professional
sanitari - pacient?
% del total

Tots / Bastants

Alguns / Pocs

Cap

v.24_b  Els pacients
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?

Total

Molt Alguna cosa Poc Gens

v.25.1_a  Creu que consultar informació mèdica o
de salut: Millora la relació professional sanitari -

pacient?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

17,825a 6 ,007
16,364 6 ,012

8,827 1 ,003

1010

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 11,71.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.22. 

Tabla de contingencia Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és * Creu que consultar informació
mèdica o de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita el seu tractament?

235 388 156 28 807

29,1% 48,1% 19,3% 3,5% 100,0%

88,0% 79,0% 66,4% 45,9% 76,6%

22,3% 36,8% 14,8% 2,7% 76,6%
32 103 79 33 247

13,0% 41,7% 32,0% 13,4% 100,0%

12,0% 21,0% 33,6% 54,1% 23,4%

3,0% 9,8% 7,5% 3,1% 23,4%
267 491 235 61 1054

25,3% 46,6% 22,3% 5,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

25,3% 46,6% 22,3% 5,8% 100,0%

Recuento
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de Creu que consultar
informació mèdica o de
salut: Millora el
coneixement del pacient i
facilita el seu tractament?
% del total
Recuento
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de Creu que consultar
informació mèdica o de
salut: Millora el
coneixement del pacient i
facilita el seu tractament?
% del total
Recuento
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de Creu que consultar
informació mèdica o de
salut: Millora el
coneixement del pacient i
facilita el seu tractament?
% del total

Molt rellevant / Rellevant

Poc rellevant / Gens
rellevant

Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és

Total

Molt Alguna cosa Poc Gens

Creu que consultar informació mèdica o de salut:
Millora el coneixement del pacient i facilita el seu

tractament?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

66,705a 3 ,000
63,327 3 ,000

63,705 1 ,000

1054

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 14,30.

a. 
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Tabla de contingencia

170 248 60 8 486

35,0% 51,0% 12,3% 1,6% 100,0%

65,1% 49,6% 25,3% 12,3% 45,7%

16,0% 23,3% 5,6% ,8% 45,7%
91 252 177 57 577

15,8% 43,7% 30,7% 9,9% 100,0%

34,9% 50,4% 74,7% 87,7% 54,3%

8,6% 23,7% 16,7% 5,4% 54,3%
261 500 237 65 1063

24,6% 47,0% 22,3% 6,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,6% 47,0% 22,3% 6,1% 100,0%

Recuento
% de v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.25.3_a  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut: Millora
el coneixement del
pacient i facilita el seu
tractament?
% del total
Recuento
% de v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.25.3_a  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut: Millora
el coneixement del
pacient i facilita el seu
tractament?
% del total
Recuento
% de v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o de
salut a Internet
% de v.25.3_a  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut: Millora
el coneixement del
pacient i facilita el seu
tractament?
% del total

Sí

No, nunca

v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet

Total

Molt Alguna cosa Poc Gens

v.25.3_a  Creu que consultar informació mèdica o
de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita

el seu tractament?
Total

 
Pruebas de chi-cuadrado

111,670a 3 ,000
118,511 3 ,000

109,315 1 ,000

1063

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 29,72.

a. 

 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 437 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

 
Tabla de contingencia

26 38 23 6 93

28,0% 40,9% 24,7% 6,5% 100,0%

10,4% 7,7% 9,8% 9,7% 8,9%

2,5% 3,6% 2,2% ,6% 8,9%
161 323 154 38 676

23,8% 47,8% 22,8% 5,6% 100,0%

64,1% 65,3% 65,5% 61,3% 64,8%

15,4% 31,0% 14,8% 3,6% 64,8%
64 134 58 18 274

23,4% 48,9% 21,2% 6,6% 100,0%

25,5% 27,1% 24,7% 29,0% 26,3%

6,1% 12,8% 5,6% 1,7% 26,3%
251 495 235 62 1043

24,1% 47,5% 22,5% 5,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,1% 47,5% 22,5% 5,9% 100,0%

Recuento
% de v.24_b  Els pacients
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% de v.25.3_a  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut: Millora
el coneixement del
pacient i facilita el seu
tractament?
% del total
Recuento
% de v.24_b  Els pacients
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% de v.25.3_a  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut: Millora
el coneixement del
pacient i facilita el seu
tractament?
% del total
Recuento
% de v.24_b  Els pacients
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% de v.25.3_a  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut: Millora
el coneixement del
pacient i facilita el seu
tractament?
% del total
Recuento
% de v.24_b  Els pacients
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% de v.25.3_a  Creu que
consultar informació
mèdica o de salut: Millora
el coneixement del
pacient i facilita el seu
tractament?
% del total

Tots / Bastants

Alguns / Pocs

Cap

v.24_b  Els pacients
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?

Total

Molt Alguna cosa Poc Gens

v.25.3_a  Creu que consultar informació mèdica o
de salut: Millora el coneixement del pacient i facilita

el seu tractament?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

2,432a 6 ,876
2,438 6 ,875

,022 1 ,882

1043

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,53.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.23. 
 
abla de contingencia Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és * Considera que la possibilitat que els pacients recorrin 

la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia

131 371 203 43 35 783

16,7% 47,4% 25,9% 5,5% 4,5% 100,0%

87,3% 80,3% 72,0% 56,6% 64,8% 76,5%

12,8% 36,2% 19,8% 4,2% 3,4% 76,5%
19 91 79 33 19 241

7,9% 37,8% 32,8% 13,7% 7,9% 100,0%

12,7% 19,7% 28,0% 43,4% 35,2% 23,5%

1,9% 8,9% 7,7% 3,2% 1,9% 23,5%
150 462 282 76 54 1024

14,6% 45,1% 27,5% 7,4% 5,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

14,6% 45,1% 27,5% 7,4% 5,3% 100,0%

Recuento
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia
% del total
Recuento
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia
% del total
Recuento
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia
% del total

Molt rellevant / Rellevant

Poc rellevant / Gens
rellevant

Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és

Total

Milloraria molt Milloraria Milloraria poc
No milloraria

gens Empitjoraria

Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació
disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

37,544a 4 ,000
36,465 4 ,000

32,890 1 ,000

1024

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 12,71.

a. 
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Tabla de contingencia

99 264 97 15 13 488

20,3% 54,1% 19,9% 3,1% 2,7% 100,0%

67,3% 56,8% 34,6% 19,2% 22,8% 47,5%

9,6% 25,7% 9,4% 1,5% 1,3% 47,5%
48 201 183 63 44 539

8,9% 37,3% 34,0% 11,7% 8,2% 100,0%

32,7% 43,2% 65,4% 80,8% 77,2% 52,5%

4,7% 19,6% 17,8% 6,1% 4,3% 52,5%
147 465 280 78 57 1027

14,3% 45,3% 27,3% 7,6% 5,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

14,3% 45,3% 27,3% 7,6% 5,6% 100,0%

Recuento
% de A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia
% del total
Recuento
% de A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia
% del total
Recuento
% de A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia
% del total

Sí

No, mai

A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet

Total

Milloraria molt Milloraria Milloraria poc
No milloraria

gens Empitjoraria

Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació
disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

96,748a 4 ,000
100,511 4 ,000

87,997 1 ,000

1027

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 27,08.

a. 
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Tabla de contingencia

14 35 23 7 10 89

15,7% 39,3% 25,8% 7,9% 11,2% 100,0%

9,8% 7,7% 8,2% 9,2% 18,2% 8,8%

1,4% 3,5% 2,3% ,7% 1,0% 8,8%
93 296 181 48 39 657

14,2% 45,1% 27,5% 7,3% 5,9% 100,0%

65,0% 65,3% 64,6% 63,2% 70,9% 65,2%

9,2% 29,4% 18,0% 4,8% 3,9% 65,2%
36 122 76 21 6 261

13,8% 46,7% 29,1% 8,0% 2,3% 100,0%

25,2% 26,9% 27,1% 27,6% 10,9% 25,9%

3,6% 12,1% 7,5% 2,1% ,6% 25,9%
143 453 280 76 55 1007

14,2% 45,0% 27,8% 7,5% 5,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

14,2% 45,0% 27,8% 7,5% 5,5% 100,0%

Recuento
% de Els pacients solen
compartir o discutir amb
vostè la informació
sobre salut que
consulten a Internet?
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia
% del total
Recuento
% de Els pacients solen
compartir o discutir amb
vostè la informació
sobre salut que
consulten a Internet?
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia
% del total
Recuento
% de Els pacients solen
compartir o discutir amb
vostè la informació
sobre salut que
consulten a Internet?
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia
% del total
Recuento
% de Els pacients solen
compartir o discutir amb
vostè la informació
sobre salut que
consulten a Internet?
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia
% del total

Tots / Bastants

Alguns / Pocs

Cap

Els pacients solen
compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que
consulten a Internet?

Total

Milloraria molt Milloraria Milloraria poc
No milloraria

gens Empitjoraria

Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació
disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

11,925a 8 ,155
12,000 8 ,151

2,878 1 ,090

1007

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (6,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,86.

a. 
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Tabla de contingencia

102 379 216 57 16 770

13,2% 49,2% 28,1% 7,4% 2,1% 100,0%

85,7% 81,2% 71,1% 61,3% 69,6% 76,5%

10,1% 37,7% 21,5% 5,7% 1,6% 76,5%
17 88 88 36 7 236

7,2% 37,3% 37,3% 15,3% 3,0% 100,0%

14,3% 18,8% 28,9% 38,7% 30,4% 23,5%

1,7% 8,7% 8,7% 3,6% ,7% 23,5%
119 467 304 93 23 1006

11,8% 46,4% 30,2% 9,2% 2,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11,8% 46,4% 30,2% 9,2% 2,3% 100,0%

Recuento
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva qualitat
de vida
% del total
Recuento
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva qualitat
de vida
% del total
Recuento
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva qualitat
de vida
% del total

Molt rellevant / Rellevant

Poc rellevant / Gens
rellevant

Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és

Total

Milloraria molt Milloraria Milloraria poc
No milloraria

gens Empitjoraria

Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació
disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

28,886a 4 ,000
28,223 4 ,000

25,388 1 ,000

1006

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,40.

a. 
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Tabla de contingencia

77 272 105 21 3 478

16,1% 56,9% 22,0% 4,4% ,6% 100,0%

65,3% 57,4% 34,9% 22,6% 12,5% 47,3%

7,6% 26,9% 10,4% 2,1% ,3% 47,3%
41 202 196 72 21 532

7,7% 38,0% 36,8% 13,5% 3,9% 100,0%

34,7% 42,6% 65,1% 77,4% 87,5% 52,7%

4,1% 20,0% 19,4% 7,1% 2,1% 52,7%
118 474 301 93 24 1010

11,7% 46,9% 29,8% 9,2% 2,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11,7% 46,9% 29,8% 9,2% 2,4% 100,0%

Recuento
% de A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
qualitat de vida
% del total
Recuento
% de A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
qualitat de vida
% del total
Recuento
% de A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
qualitat de vida
% del total

Sí

No, mai

A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet

Total

Milloraria molt Milloraria Milloraria poc
No milloraria

gens Empitjoraria

Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació
disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

87,663a 4 ,000
91,352 4 ,000

82,787 1 ,000

1010

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 11,36.

a. 
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Tabla de contingencia

12 39 23 11 5 90

13,3% 43,3% 25,6% 12,2% 5,6% 100,0%

10,2% 8,5% 7,8% 11,7% 21,7% 9,1%

1,2% 3,9% 2,3% 1,1% ,5% 9,1%
74 293 194 61 15 637

11,6% 46,0% 30,5% 9,6% 2,4% 100,0%

62,7% 63,8% 65,5% 64,9% 65,2% 64,3%

7,5% 29,6% 19,6% 6,2% 1,5% 64,3%
32 127 79 22 3 263

12,2% 48,3% 30,0% 8,4% 1,1% 100,0%

27,1% 27,7% 26,7% 23,4% 13,0% 26,6%

3,2% 12,8% 8,0% 2,2% ,3% 26,6%
118 459 296 94 23 990

11,9% 46,4% 29,9% 9,5% 2,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11,9% 46,4% 29,9% 9,5% 2,3% 100,0%

Recuento
% de Els pacients solen
compartir o discutir amb
vostè la informació
sobre salut que
consulten a Internet?
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva qualitat
de vida
% del total
Recuento
% de Els pacients solen
compartir o discutir amb
vostè la informació
sobre salut que
consulten a Internet?
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva qualitat
de vida
% del total
Recuento
% de Els pacients solen
compartir o discutir amb
vostè la informació
sobre salut que
consulten a Internet?
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva qualitat
de vida
% del total
Recuento
% de Els pacients solen
compartir o discutir amb
vostè la informació
sobre salut que
consulten a Internet?
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva qualitat
de vida
% del total

Tots / Bastants

Alguns / Pocs

Cap

Els pacients solen
compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que
consulten a Internet?

Total

Milloraria molt Milloraria Milloraria poc
No milloraria

gens Empitjoraria

Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació
disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

7,952a 8 ,438
7,155 8 ,520

2,193 1 ,139

990

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (6,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,09.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.24. 

Resumen del procesamiento de los casos

881 75,3
289 24,7

1170 100,0
0 ,0

1170 100,0

Casos no ponderados a

Incluidos en el análisis
Casos perdidos
Total

Casos seleccionados

Casos no seleccionados
Total

N Porcentaje

Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para
ver el número total de casos.

a. 

 
 

Codificación de la variable dependiente

0
1

Valor original
No
Si

Valor interno

 
 
Bloque 0: Bloque inicial 
 

Tabla de clasificacióna,b

465 0 100,0

416 0 ,0

52,8

Observado
No

Si

A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
Porcentaje global

Paso 0
No Si

A la seva pràctica
professional

recomana als pacients
que consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet Porcentaje

correcto

Pronosticado

En el modelo se incluye una constante.a. 

El valor de corte es ,500b. 
 

 

Variables en la ecuación

-,111 ,067 2,722 1 ,099 ,895ConstantePaso 0
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)
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Variables que no están en la ecuación

42,840 1 ,000
42,840 1 ,000

millora_recVariables
Estadísticos globales

Paso 0
Puntuación gl Sig.

 
 
Bloque 1: Método = Introducir 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

45,181 1 ,000
45,181 1 ,000
45,181 1 ,000

Paso
Bloque
Modelo

Paso 1
Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Resumen de los modelos

1173,417a ,050 ,067
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 4 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

 
 

Prueba de Hosmer y Lemeshow

,000 0 .
Paso
1

Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

115 115,000 34 34,000 149
350 350,000 382 382,000 732

1
2

Paso
1

Observado Esperado

A la seva pràctica
professional recomana

als pacients que
consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet = No

Observado Esperado

A la seva pràctica
professional recomana

als pacients que
consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet = Si

Total
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Tabla de clasificacióna

115 350 24,7

34 382 91,8

56,4

Observado
No

Si

A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
Porcentaje global

Paso 1
No Si

A la seva pràctica
professional

recomana als pacients
que consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet Porcentaje

correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
 

 
Variables en la ecuación

1,306 ,209 39,139 1 ,000 3,692 2,452 5,558
-1,219 ,195 38,967 1 ,000 ,296

millora_rec
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior
I.C. 95,0% para EXP(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: millora_rec.a. 
 

 

Matriz de correlaciones

1,000 -,935
-,935 1,000

Constant
millora_rec

Paso
1

Constant millora_rec

 
 
Bloque 2: Método = Introducir 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

31,488 1 ,000
31,488 1 ,000
76,669 2 ,000

Paso
Bloque
Modelo

Paso 1
Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Resumen de los modelos

1141,929a ,083 ,111
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 4 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 
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Prueba de Hosmer y Lemeshow

,134 1 ,714
Paso
1

Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

93 93,000 21 21,000 114
75 73,416 28 29,584 103

297 298,584 367 365,416 664

1
2
3

Paso
1

Observado Esperado

A la seva pràctica
professional recomana

als pacients que
consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet = No

Observado Esperado

A la seva pràctica
professional recomana

als pacients que
consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet = Si

Total

 
 

Tabla de clasificacióna

168 297 36,1

49 367 88,2

60,7

Observado
No

Si

A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
Porcentaje global

Paso 1
No Si

A la seva pràctica
professional

recomana als pacients
que consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet Porcentaje

correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
 

 
Variables en la ecuación

1,111 ,215 26,801 1 ,000 3,037 1,994 4,625
1,334 ,258 26,686 1 ,000 3,794 2,288 6,293

-2,242 ,295 57,810 1 ,000 ,106

millora_rec
v.25.1_d
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior
I.C. 95,0% para EXP(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.25.1_d.a. 
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Matriz de correlaciones

1,000 -,552 -,736
-,552 1,000 -,106
-,736 -,106 1,000

Constant
millora_rec
v.25.1_d

Paso
1

Constant millora_rec v.25.1_d

 
 
Bloque 3: Método = Introducir 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

94,182 1 ,000
94,182 1 ,000

170,852 3 ,000

Paso
Bloque
Modelo

Paso 1
Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Resumen de los modelos

1047,747a ,176 ,235
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 5 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

 
 

Prueba de Hosmer y Lemeshow

,172 3 ,982
Paso
1

Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

85 85,209 9 8,791 94
119 120,435 41 39,565 160

57 56,211 27 27,789 84
26 25,244 13 13,756 39

178 177,901 326 326,099 504

1
2
3
4
5

Paso
1

Observado Esperado

A la seva pràctica
professional recomana

als pacients que
consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet = No

Observado Esperado

A la seva pràctica
professional recomana

als pacients que
consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet = Si

Total
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Tabla de clasificacióna

287 178 61,7

90 326 78,4

69,6

Observado
No

Si

A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
Porcentaje global

Paso 1
No Si

A la seva pràctica
professional

recomana als pacients
que consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet Porcentaje

correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
 

 
Variables en la ecuación

1,310 ,222 34,879 1 ,000 3,708 2,400 5,728
1,213 ,269 20,376 1 ,000 3,364 1,987 5,697
1,719 ,192 80,142 1 ,000 5,580 3,830 8,129

-3,637 ,351 107,647 1 ,000 ,026

millora_rec
v.25.1_d
v.24_d
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior
I.C. 95,0% para EXP(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.24_d.a. 
 

 

Matriz de correlaciones

1,000 -,517 -,635 -,507
-,517 1,000 -,119 ,117
-,635 -,119 1,000 -,002
-,507 ,117 -,002 1,000

Constant
millora_rec
v.25.1_d
v.24_d

Paso
1

Constant millora_rec v.25.1_d v.24_d

 
 
Bloque 4: Método = Introducir 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

32,504 1 ,000
32,504 1 ,000

203,356 4 ,000

Paso
Bloque
Modelo

Paso 1
Chi-cuadrado gl Sig.
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Resumen de los modelos

1015,243a ,206 ,275
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 5 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

 
 

Prueba de Hosmer y Lemeshow

1,989 6 ,921
Paso
1

Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

73 73,688 7 6,312 80
88 86,605 17 18,395 105
69 69,972 28 27,028 97
50 51,078 34 32,922 84
40 36,239 27 30,761 67
44 45,670 59 57,330 103
43 46,830 92 88,170 135
58 54,918 152 155,082 210

1
2
3
4
5
6
7
8

Paso
1

Observado Esperado

A la seva pràctica
professional recomana

als pacients que
consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet = No

Observado Esperado

A la seva pràctica
professional recomana

als pacients que
consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet = Si

Total

 
 

Tabla de clasificacióna

320 145 68,8

113 303 72,8

70,7

Observado
No

Si

A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
Porcentaje global

Paso 1
No Si

A la seva pràctica
professional

recomana als pacients
que consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet Porcentaje

correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
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Variables en la ecuación

1,326 ,226 34,377 1 ,000 3,767 2,418 5,869
1,131 ,273 17,147 1 ,000 3,098 1,814 5,291
1,584 ,196 65,274 1 ,000 4,873 3,318 7,156

,405 ,072 31,447 1 ,000 1,500 1,302 1,728
-4,219 ,378 124,491 1 ,000 ,015

millora_rec
v.25.1_d
v.24_d
v.15_contacte
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior
I.C. 95,0% para EXP(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.15_contacte.a. 
 

 

Matriz de correlaciones

1,000 -,503 -,584 -,455 -,342
-,503 1,000 -,123 ,118 ,048
-,584 -,123 1,000 -,008 -,025
-,455 ,118 -,008 1,000 -,059
-,342 ,048 -,025 -,059 1,000

Constant
millora_rec
v.25.1_d
v.24_d
v.15_contacte

Paso
1

Constant millora_rec v.25.1_d v.24_d v.15_contacte

 
 
Bloque 5: Método = Introducir 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

30,775 3 ,000
30,775 3 ,000

234,131 7 ,000

Paso
Bloque
Modelo

Paso 1
Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Resumen de los modelos

984,468a ,233 ,311
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 5 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

 
 

Prueba de Hosmer y Lemeshow

4,718 8 ,787
Paso
1

Chi-cuadrado gl Sig.
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Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

81 82,825 8 6,175 89
74 73,723 14 14,277 88
66 65,455 22 22,545 88
62 59,293 30 32,707 92
46 46,426 40 39,574 86
44 41,852 51 53,148 95
40 44,959 87 82,041 127
22 22,182 52 51,818 74
18 20,296 72 69,704 90
12 7,991 40 44,009 52

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Paso
1

Observado Esperado

A la seva pràctica
professional recomana

als pacients que
consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet = No

Observado Esperado

A la seva pràctica
professional recomana

als pacients que
consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet = Si

Total

 
 

Tabla de clasificacióna

329 136 70,8

114 302 72,6

71,6

Observado
No

Si

A la seva pràctica
professional recomana
als pacients que
consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
Porcentaje global

Paso 1
No Si

A la seva pràctica
professional

recomana als pacients
que consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet Porcentaje

correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
 

 
Variables en la ecuación

1,369 ,232 34,932 1 ,000 3,931 2,496 6,188
1,266 ,282 20,215 1 ,000 3,548 2,043 6,163
1,530 ,201 58,167 1 ,000 4,616 3,116 6,839
,411 ,074 31,042 1 ,000 1,508 1,305 1,742
,548 ,198 7,656 1 ,006 1,729 1,173 2,549

-,502 ,185 7,378 1 ,007 ,605 ,421 ,870
-,184 ,292 ,394 1 ,530 ,832 ,469 1,477

-4,239 ,417 103,285 1 ,000 ,014

millora_rec
v.25.1_d
v.24_d
v.15_contacte
v.3.1_d
v.3.2_d
v.3.3_d
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior
I.C. 95,0% para EXP(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.3.1_d, v.3.2_d, v.3.3_d.a. 
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Matriz de correlaciones

1,000 -,500 -,546 -,394 -,322 -,359 -,279 -,178
-,500 1,000 -,116 ,110 ,047 ,126 ,048 ,070
-,546 -,116 1,000 -,002 -,018 ,054 -,067 -,033
-,394 ,110 -,002 1,000 -,062 -,063 -,064 -,062
-,322 ,047 -,018 -,062 1,000 ,039 -,010 ,009
-,359 ,126 ,054 -,063 ,039 1,000 ,490 ,289
-,279 ,048 -,067 -,064 -,010 ,490 1,000 ,349
-,178 ,070 -,033 -,062 ,009 ,289 ,349 1,000

Constant
millora_rec
v.25.1_d
v.24_d
v.15_contacte
v.3.1_d
v.3.2_d
v.3.3_d

Paso
1

Constant millora_rec v.25.1_d v.24_d v.15_contacte v.3.1_d v.3.2_d v.3.3_d
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.25. 
Tabla de contingencia

255 227 213 139 834

30,6% 27,2% 25,5% 16,7% 100,0%

68,0% 77,5% 77,7% 74,7% 73,9%
22,6% 20,1% 18,9% 12,3% 73,9%

120 66 61 47 294

40,8% 22,4% 20,7% 16,0% 100,0%

32,0% 22,5% 22,3% 25,3% 26,1%
10,6% 5,9% 5,4% 4,2% 26,1%

375 293 274 186 1128

33,2% 26,0% 24,3% 16,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
33,2% 26,0% 24,3% 16,5% 100,0%

Recuento
% de Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals del
sector sanitari agrupat
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals del
sector sanitari agrupat
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals del
sector sanitari agrupat
% de Edat categoritzada
% del total

SÍ

NO

Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals del
sector sanitari agrupat

Total

De 20 a
30 anys

De 31 a
40 anys

De 41 a
50 anys

Més de
51 anys

Edat categoritzada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

10,876a 3 ,012
10,711 3 ,013

4,957 1 ,026

1128

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 48,48.

a. 
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Tabla de contingencia

21 25 18 22 86

24,4% 29,1% 20,9% 25,6% 100,0%

5,6% 8,4% 6,6% 12,5% 7,7%
1,9% 2,2% 1,6% 2,0% 7,7%

354 272 256 154 1036

34,2% 26,3% 24,7% 14,9% 100,0%

94,4% 91,6% 93,4% 87,5% 92,3%
31,6% 24,2% 22,8% 13,7% 92,3%

375 297 274 176 1122

33,4% 26,5% 24,4% 15,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
33,4% 26,5% 24,4% 15,7% 100,0%

Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
pacients agrupat
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
pacients agrupat
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb els
pacients agrupat
% de Edat categoritzada
% del total

SÍ

NO

Utilitza Internet o el
correu electrònic per
comunicar-se amb
els pacients agrupat

Total

De 20 a
30 anys

De 31 a
40 anys

De 41 a
50 anys

Més de
51 anys

Edat categoritzada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

8,775a 3 ,032
8,146 3 ,043

5,155 1 ,023

1122

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 13,49.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.26. 
Tabla de contingencia

219 335 44 70 668

32,8% 50,1% 6,6% 10,5% 100,0%

83,0% 67,7% 58,7% 79,5% 72,5%

23,8% 36,3% 4,8% 7,6% 72,5%
45 160 31 18 254

17,7% 63,0% 12,2% 7,1% 100,0%

17,0% 32,3% 41,3% 20,5% 27,5%

4,9% 17,4% 3,4% 2,0% 27,5%
264 495 75 88 922

28,6% 53,7% 8,1% 9,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

28,6% 53,7% 8,1% 9,5% 100,0%

Recuento
% de v.18_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb altres
professionals del sector
sanitari agrupat
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total
Recuento
% de v.18_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb altres
professionals del sector
sanitari agrupat
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total
Recuento
% de v.18_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb altres
professionals del sector
sanitari agrupat
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total

SÍ

NO

v.18_a  Utilitza Internet o
el correu electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals del
sector sanitari agrupat

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa a un
Consultori

v.3.ind_a  On desenvolupa la seva activitat (només
treballen a una institució)

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

29,604a 3 ,000
30,502 3 ,000

4,741 1 ,029

922

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 20,66.

a. 
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Tabla de contingencia

15 21 3 23 62

24,2% 33,9% 4,8% 37,1% 100,0%

5,7% 4,3% 3,9% 26,4% 6,7%

1,6% 2,3% ,3% 2,5% 6,7%
250 472 74 64 860

29,1% 54,9% 8,6% 7,4% 100,0%

94,3% 95,7% 96,1% 73,6% 93,3%

27,1% 51,2% 8,0% 6,9% 93,3%
265 493 77 87 922

28,7% 53,5% 8,4% 9,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

28,7% 53,5% 8,4% 9,4% 100,0%

Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
pacients agrupat
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total
Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
pacients agrupat
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total
Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
pacients agrupat
% de v.3.ind_a  On
desenvolupa la seva
activitat (només treballen
a una institució)
% del total

SÍ

NO

v.19_a  Utilitza Internet
o el correu electrònic
per comunicar-se amb
els pacients agrupat

Total

Treballa a
un CAP

Treballa a
un Hospital

Treballa a
una Clínica

Treballa a un
Consultori

v.3.ind_a  On desenvolupa la seva activitat (només
treballen a una institució)

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

60,133a 3 ,000
39,681 3 ,000

28,188 1 ,000

922

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,18.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.27. 

ANOVA

v.11_b  Anys d'ús Internet per a la pràctica professional

295,228 1 295,228 27,277 ,000
9080,615 839 10,823
9375,843 840

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
 
Gráfico de las medias 
 

NO SÍ

Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb altres 
professionals del sector sanitari agrupat
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ANOVA

v.11_b  Anys d'ús Internet per a la pràctica professional

54,896 1 54,896 5,121 ,024
8810,831 822 10,719
8865,727 823

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
 
Gráfico de las medias 
 

NO SÍ

Utilitza Internet o el correu electrònic per comunicar-se amb els pacients 
agrupat
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.28. 

 
Tabla de contingencia Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials * Edat categoritzada

112 87 95 52 346

32,4% 25,1% 27,5% 15,0% 100,0%

30,0% 29,6% 34,5% 28,9% 30,8%
10,0% 7,8% 8,5% 4,6% 30,8%

213 147 139 77 576

37,0% 25,5% 24,1% 13,4% 100,0%

57,1% 50,0% 50,5% 42,8% 51,3%
19,0% 13,1% 12,4% 6,9% 51,3%

41 44 31 37 153

26,8% 28,8% 20,3% 24,2% 100,0%

11,0% 15,0% 11,3% 20,6% 13,6%
3,7% 3,9% 2,8% 3,3% 13,6%

7 16 10 14 47

14,9% 34,0% 21,3% 29,8% 100,0%

1,9% 5,4% 3,6% 7,8% 4,2%
,6% 1,4% ,9% 1,2% 4,2%
373 294 275 180 1122

33,2% 26,2% 24,5% 16,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
33,2% 26,2% 24,5% 16,0% 100,0%

Recuento
% de Freqüència utilitza
directrius/protocols
clínics o assistencials
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Freqüència utilitza
directrius/protocols
clínics o assistencials
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Freqüència utilitza
directrius/protocols
clínics o assistencials
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Freqüència utilitza
directrius/protocols
clínics o assistencials
% de Edat categoritzada
% del total
Recuento
% de Freqüència utilitza
directrius/protocols
clínics o assistencials
% de Edat categoritzada
% del total

Molt freqüentment

Freqüentment

Rarament

Mai

Freqüència utilitza
directrius/protocols
clínics o assistencials

Total

De 20 a
30 anys

De 31 a
40 anys

De 41 a
50 anys

Més de
51 anys

Edat categoritzada

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

28,135a 9 ,001
27,538 9 ,001

4,880 1 ,027

1122

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 7,54.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.29. 

bla de contingencia v.16_a  Freqüència utilitza directrius/protocols clínics o assistencials * v.12_a  Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc d
treball? (Sense NS/NC)

123 67 81 18 58 347

35,4% 19,3% 23,3% 5,2% 16,7% 100,0%

37,5% 37,4% 30,5% 20,5% 21,7% 30,8%

10,9% 5,9% 7,2% 1,6% 5,1% 30,8%
142 88 140 58 150 578

24,6% 15,2% 24,2% 10,0% 26,0% 100,0%

43,3% 49,2% 52,6% 65,9% 56,2% 51,2%

12,6% 7,8% 12,4% 5,1% 13,3% 51,2%
45 22 39 9 40 155

29,0% 14,2% 25,2% 5,8% 25,8% 100,0%

13,7% 12,3% 14,7% 10,2% 15,0% 13,7%

4,0% 2,0% 3,5% ,8% 3,5% 13,7%
18 2 6 3 19 48

37,5% 4,2% 12,5% 6,3% 39,6% 100,0%

5,5% 1,1% 2,3% 3,4% 7,1% 4,3%

1,6% ,2% ,5% ,3% 1,7% 4,3%
328 179 266 88 267 1128

29,1% 15,9% 23,6% 7,8% 23,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

29,1% 15,9% 23,6% 7,8% 23,7% 100,0%

Recuento
% de v.16_a  Freqüència
utilitza directrius/protocols
clínics o assistencials
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% del total
Recuento
% de v.16_a  Freqüència
utilitza directrius/protocols
clínics o assistencials
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% del total
Recuento
% de v.16_a  Freqüència
utilitza directrius/protocols
clínics o assistencials
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% del total
Recuento
% de v.16_a  Freqüència
utilitza directrius/protocols
clínics o assistencials
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% del total
Recuento
% de v.16_a  Freqüència
utilitza directrius/protocols
clínics o assistencials
% de v.12_a  Freqüència
ha utilitzat Internet l'últim
mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)
% del total

Molt freqüentment

Freqüentment

Rarament

Mai

v.16_a  Freqüència utilitza
directrius/protocols clínics
o assistencials

Total

Tots els dies

De 3 a 4
vegades per

setmana

D'1 a 2
vegades per

setmana
1 vegada

al mes
Mai o

gairebé mai

v.12_a  Freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de
treball? (Sense NS/NC)

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

41,452a 12 ,000
43,454 12 ,000

13,048 1 ,000

1128

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (5,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,74.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.30. 

Tabla de contingencia v.48.8_a  Utilitzaria a la seva pràctica clínica: Recomanació de fonts d'informació
web de qualitat com a complement a l'atenció presencial * v.23_b  A la seva pràctica professional

recomana als pacients que consultin llocs d'informació mèdica o de salut a Internet

139 55 194

71,6% 28,4% 100,0%

29,9% 10,3% 19,4%

13,9% 5,5% 19,4%
314 399 713

44,0% 56,0% 100,0%

67,5% 74,4% 71,2%

31,4% 39,9% 71,2%
12 82 94

12,8% 87,2% 100,0%

2,6% 15,3% 9,4%

1,2% 8,2% 9,4%
465 536 1001

46,5% 53,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

46,5% 53,5% 100,0%

Recuento
% de v.48.8_a  Utilitzaria
a la seva pràctica
clínica: Recomanació
de fonts d'informació
web de qualitat com a
complement a l'atenció
presencial
% de v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% del total
Recuento
% de v.48.8_a  Utilitzaria
a la seva pràctica
clínica: Recomanació
de fonts d'informació
web de qualitat com a
complement a l'atenció
presencial
% de v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% del total
Recuento
% de v.48.8_a  Utilitzaria
a la seva pràctica
clínica: Recomanació
de fonts d'informació
web de qualitat com a
complement a l'atenció
presencial
% de v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% del total
Recuento
% de v.48.8_a  Utilitzaria
a la seva pràctica
clínica: Recomanació
de fonts d'informació
web de qualitat com a
complement a l'atenció
presencial
% de v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% del total

Sí, ja la utilitzo

Sí, la utilitzaria
si fos possible

No la utilitzaria

v.48.8_a  Utilitzaria a
la seva pràctica
clínica: Recomanació
de fonts d'informació
web de qualitat com
a complement a
l'atenció presencial

Total

Sí No, mai

v.23_b  A la seva
pràctica professional

recomana als pacients
que consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet

Total

 
Pruebas de chi-cuadrado

94,069a 2 ,000
101,232 2 ,000

93,724 1 ,000

1001

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 43,67.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.5.31. 
Tabla de contingencia v.39.6_a  Falta de fonts d'informació d'infermeria dirigides al públic i

usuaris * v.44_a  Considera que hi ha suficients fonts d'informació web d'Infermeria de qualitat
per consultar i axí poder complementar i millorar la seva pràctica professional?

104 318 422

24,6% 75,4% 100,0%

29,0% 48,4% 41,5%

10,2% 31,3% 41,5%
255 339 594

42,9% 57,1% 100,0%

71,0% 51,6% 58,5%

25,1% 33,4% 58,5%
359 657 1016

35,3% 64,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

35,3% 64,7% 100,0%

Recuento
% de v.39.6_a  Falta de
fonts d'informació
d'infermeria dirigides al
públic i usuaris
% de v.44_a  Considera
que hi ha suficients
fonts d'informació web
d'Infermeria de qualitat
per consultar i axí poder
complementar i millorar
la seva pràctica
professional?
% del total
Recuento
% de v.39.6_a  Falta de
fonts d'informació
d'infermeria dirigides al
públic i usuaris
% de v.44_a  Considera
que hi ha suficients
fonts d'informació web
d'Infermeria de qualitat
per consultar i axí poder
complementar i millorar
la seva pràctica
professional?
% del total
Recuento
% de v.39.6_a  Falta de
fonts d'informació
d'infermeria dirigides al
públic i usuaris
% de v.44_a  Considera
que hi ha suficients
fonts d'informació web
d'Infermeria de qualitat
per consultar i axí poder
complementar i millorar
la seva pràctica
professional?
% del total

SÍ

No

v.39.6_a  Falta de
fonts d'informació
d'infermeria dirigides
al públic i usuaris

Total

SÍ NO

v.44_a  Considera que
hi ha suficients fonts

d'informació web
d'Infermeria de qualitat

per consultar i axí
poder complementar i

millorar la seva
pràctica professional?

Total

 
Pruebas de chi-cuadrado

36,100b 1 ,000

35,304 1 ,000

36,944 1 ,000

,000 ,000

36,065 1 ,000

1016

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 149,11.

b. 
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Tabla de contingencia

104 318 422

24,6% 75,4% 100,0%

29,0% 48,4% 41,5%

10,2% 31,3% 41,5%
255 339 594

42,9% 57,1% 100,0%

71,0% 51,6% 58,5%

25,1% 33,4% 58,5%
359 657 1016

35,3% 64,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

35,3% 64,7% 100,0%

Recuento
% de v.39.6_a  Falta de
fonts d'informació
d'infermeria dirigides al
públic i usuaris
% de v.44_a  Considera
que hi ha suficients
fonts d'informació web
d'Infermeria de qualitat
per consultar i axí poder
complementar i millorar
la seva pràctica
professional?
% del total
Recuento
% de v.39.6_a  Falta de
fonts d'informació
d'infermeria dirigides al
públic i usuaris
% de v.44_a  Considera
que hi ha suficients
fonts d'informació web
d'Infermeria de qualitat
per consultar i axí poder
complementar i millorar
la seva pràctica
professional?
% del total
Recuento
% de v.39.6_a  Falta de
fonts d'informació
d'infermeria dirigides al
públic i usuaris
% de v.44_a  Considera
que hi ha suficients
fonts d'informació web
d'Infermeria de qualitat
per consultar i axí poder
complementar i millorar
la seva pràctica
professional?
% del total

SÍ

No

v.39.6_a  Falta de
fonts d'informació
d'infermeria dirigides
al públic i usuaris

Total

SÍ NO

v.44_a  Considera que
hi ha suficients fonts

d'informació web
d'Infermeria de qualitat

per consultar i axí
poder complementar i

millorar la seva
pràctica professional?

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

36,100b 1 ,000

35,304 1 ,000

36,944 1 ,000

,000 ,000

36,065 1 ,000

1016

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 149,11.

b. 
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Tabla de contingencia

305 115 420

72,6% 27,4% 100,0%

37,4% 46,6% 39,5%

28,7% 10,8% 39,5%
511 132 643

79,5% 20,5% 100,0%

62,6% 53,4% 60,5%

48,1% 12,4% 60,5%
816 247 1063

76,8% 23,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

76,8% 23,2% 100,0%

Recuento
% de v.39.6_a  Falta de
fonts d'informació
d'infermeria dirigides al
públic i usuaris
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% del total
Recuento
% de v.39.6_a  Falta de
fonts d'informació
d'infermeria dirigides al
públic i usuaris
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% del total
Recuento
% de v.39.6_a  Falta de
fonts d'informació
d'infermeria dirigides al
públic i usuaris
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és
% del total

SÍ

No

v.39.6_a  Falta de
fonts d'informació
d'infermeria dirigides
al públic i usuaris

Total

Molt rellevant
/ Rellevant

Poc rellevant
/ Gens

rellevant

v.21_b  Considera que la
informació oferta a Internet
sobre la temàtica de salut

generalment és

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,688b 1 ,010

6,309 1 ,012

6,612 1 ,010

,011 ,006

6,681 1 ,010

1063

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 97,59.

b. 
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Tabla de contingencia

216 217 433

49,9% 50,1% 100,0%

43,8% 37,0% 40,1%

20,0% 20,1% 40,1%
277 369 646

42,9% 57,1% 100,0%

56,2% 63,0% 59,9%

25,7% 34,2% 59,9%
493 586 1079

45,7% 54,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

45,7% 54,3% 100,0%

Recuento
% de v.39.6_a  Falta de
fonts d'informació
d'infermeria dirigides al
públic i usuaris
% de v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% del total
Recuento
% de v.39.6_a  Falta de
fonts d'informació
d'infermeria dirigides al
públic i usuaris
% de v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% del total
Recuento
% de v.39.6_a  Falta de
fonts d'informació
d'infermeria dirigides al
públic i usuaris
% de v.23_b  A la seva
pràctica professional
recomana als pacients
que consultin llocs
d'informació mèdica o
de salut a Internet
% del total

SÍ

No

v.39.6_a  Falta de
fonts d'informació
d'infermeria dirigides
al públic i usuaris

Total

Sí No, mai

v.23_b  A la seva
pràctica professional

recomana als pacients
que consultin llocs

d'informació mèdica o
de salut a Internet

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

5,127b 1 ,024

4,848 1 ,028

5,123 1 ,024

,025 ,014

5,122 1 ,024

1079

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 197,84.

b. 
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1.12. Annex estadístic 6. Farmacèutics. 
Annex capítol 3. Estadístic.2.6.1. 
 

Tabla de contingencia

357 238 65 104 764

46,7% 31,2% 8,5% 13,6% 100,0%

95,5% 88,1% 98,5% 96,3% 93,4%

43,6% 29,1% 7,9% 12,7% 93,4%
17 32 1 4 54

31,5% 59,3% 1,9% 7,4% 100,0%

4,5% 11,9% 1,5% 3,7% 6,6%

2,1% 3,9% ,1% ,5% 6,6%
374 270 66 108 818

45,7% 33,0% 8,1% 13,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

45,7% 33,0% 8,1% 13,2% 100,0%

Recuento
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% de v.43.in_bis  On
treballa? (sense
hospitals)
% del total
Recuento
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% de v.43.in_bis  On
treballa? (sense
hospitals)
% del total
Recuento
% de v.9_a  Utilitza
Internet per a la seva
pràctica professional?
% de v.43.in_bis  On
treballa? (sense
hospitals)
% del total

Sí

No

v.9_a  Utilitza Internet
per a la seva pràctica
professional?

Total

Farmàcia
de la qual
és titular

Farmàcia
de la qual

no és titular
A la indústria
farmacéutica Resta

v.43.in_bis  On treballa? (sense hospitals)

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

18,876a 3 ,000
18,454 3 ,000

,070 1 ,792

818

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,36.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.2. 
 

Descriptivos

v.11  En cas de resposta afirmativa, des de quin any utilitza Internet en la seva pràctica professional?

793 1990,58 139,902 4,968 1980,83 2000,33 2 2006
6 2000,33 2,875 1,174 1997,32 2003,35 1995 2003

799 1990,65 139,378 4,931 1980,97 2000,33 2 2006

Molt útil
Útil
Total

N Media
Desviación

típica Error típico Límite inferior
Límite

superior

Intervalo de confianza para
la media al 95%

Mínimo Máximo

 
 

ANOVA

v.11  En cas de resposta afirmativa, des de quin any utilitza Internet en la seva
pràctica professional?

566,470 1 566,470 ,029 ,865
15501462 797 19449,765
15502029 798

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
 
 

Poc ÚtilMolt útil / Útil

Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional:

2002
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.3. 
 

Tabla de contingencia Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc de treball? *
Considera la utilització d'Internet per a la seva pràctica professional:

56 8 64

87,5% 12,5% 100,0%

6,5% 53,3% 7,3%

6,4% ,9% 7,3%
8 1 9

88,9% 11,1% 100,0%

,9% 6,7% 1,0%

,9% ,1% 1,0%
265 4 269

98,5% 1,5% 100,0%

30,8% 26,7% 30,7%

30,3% ,5% 30,7%
531 2 533

99,6% ,4% 100,0%

61,7% 13,3% 60,9%

60,7% ,2% 60,9%
860 15 875

98,3% 1,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

98,3% 1,7% 100,0%

Recuento
% de Amb quina
freqüència ha utilitzat
Internet l'últim mes des
del seu lloc de treball?
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional:
% del total
Recuento
% de Amb quina
freqüència ha utilitzat
Internet l'últim mes des
del seu lloc de treball?
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional:
% del total
Recuento
% de Amb quina
freqüència ha utilitzat
Internet l'últim mes des
del seu lloc de treball?
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional:
% del total
Recuento
% de Amb quina
freqüència ha utilitzat
Internet l'últim mes des
del seu lloc de treball?
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional:
% del total
Recuento
% de Amb quina
freqüència ha utilitzat
Internet l'últim mes des
del seu lloc de treball?
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional:
% del total

Mai o gairebé mai

1 vegada al mes

De 1 a 4 vegades
per setmana

Tots els dies

Amb quina freqüència
ha utilitzat Internet
l'últim mes des del
seu lloc de treball?

Total

Molt útil / Útil Poc Útil

Considera la utilització
d'Internet per a la seva
pràctica professional:

Total

 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado

54,659a 3 ,000
29,279 3 ,000

45,483 1 ,000

875

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (37,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,15.

a. 

 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 470 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Annex capítol 3. Estadístic.2.6.4. 
 

Tabla de contingencia

8 50 1 3 62

12,9% 80,6% 1,6% 4,8% 100,0%

2,1% 18,7% 1,5% 2,8% 7,6%

1,0% 6,1% ,1% ,4% 7,6%
1 6 0 0 7

14,3% 85,7% ,0% ,0% 100,0%

,3% 2,2% ,0% ,0% ,9%

,1% ,7% ,0% ,0% ,9%
121 98 17 26 262

46,2% 37,4% 6,5% 9,9% 100,0%

32,3% 36,7% 25,8% 24,5% 32,2%

14,9% 12,0% 2,1% 3,2% 32,2%
245 113 48 77 483

50,7% 23,4% 9,9% 15,9% 100,0%

65,3% 42,3% 72,7% 72,6% 59,3%

30,1% 13,9% 5,9% 9,5% 59,3%
375 267 66 106 814

46,1% 32,8% 8,1% 13,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

46,1% 32,8% 8,1% 13,0% 100,0%

Recuento
% de v.12_d  Amb quina
freqüència ha utilitzat
Internet l'últim mes des
del seu lloc de treball?
% de v.43.in_bis  On
treballa?
% del total
Recuento
% de v.12_d  Amb quina
freqüència ha utilitzat
Internet l'últim mes des
del seu lloc de treball?
% de v.43.in_bis  On
treballa?
% del total
Recuento
% de v.12_d  Amb quina
freqüència ha utilitzat
Internet l'últim mes des
del seu lloc de treball?
% de v.43.in_bis  On
treballa?
% del total
Recuento
% de v.12_d  Amb quina
freqüència ha utilitzat
Internet l'últim mes des
del seu lloc de treball?
% de v.43.in_bis  On
treballa?
% del total
Recuento
% de v.12_d  Amb quina
freqüència ha utilitzat
Internet l'últim mes des
del seu lloc de treball?
% de v.43.in_bis  On
treballa?
% del total

Mai o gairebé mai

1 vegada al mes

De 1 a 4 vegades
per setmana

Tots els dies

v.12_d  Amb quina
freqüència ha utilitzat
Internet l'últim mes
des del seu lloc de
treball?

Total

Farmàcia
de la qual
és titular

Farmàcia
de la qual

no és titular
A la indústria
farmacéutica Resta

v.43.in_bis  On treballa?

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

98,403a 9 ,000
95,746 9 ,000

,006 1 ,937

814

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

4 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,57.

a. 
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Tabla de contingencia

235 181 55 94 565

41,6% 32,0% 9,7% 16,6% 100,0%

63,3% 68,6% 83,3% 88,7% 70,0%
29,1% 22,4% 6,8% 11,6% 70,0%

124 79 11 12 226

54,9% 35,0% 4,9% 5,3% 100,0%

33,4% 29,9% 16,7% 11,3% 28,0%
15,4% 9,8% 1,4% 1,5% 28,0%

12 4 0 0 16

75,0% 25,0% ,0% ,0% 100,0%

3,2% 1,5% ,0% ,0% 2,0%
1,5% ,5% ,0% ,0% 2,0%

371 264 66 106 807

46,0% 32,7% 8,2% 13,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
46,0% 32,7% 8,2% 13,1% 100,0%

Recuento
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional:
% de On treballa?
% del total
Recuento
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional:
% de On treballa?
% del total
Recuento
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional:
% de On treballa?
% del total
Recuento
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional:
% de On treballa?
% del total

Molt útil

Útil

Poc útil

Considera la utilització
d'Internet per a la seva
pràctica professional:

Total

Farmàcia
de la qual
és titular

Farmàcia
de la qual

no és titular
A la indústria
farmacéutica Resta

On treballa?

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

33,821a 6 ,000
39,729 6 ,000

31,672 1 ,000

807

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,31.

a. 
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Tabla de contingencia Anys que fa que utilitza Internet agrupat * On treballa?

141 139 18 29 327

43,1% 42,5% 5,5% 8,9% 100,0%

40,6% 56,3% 28,6% 27,4% 42,9%
18,5% 18,2% 2,4% 3,8% 42,9%

169 97 35 62 363

46,6% 26,7% 9,6% 17,1% 100,0%

48,7% 39,3% 55,6% 58,5% 47,6%
22,1% 12,7% 4,6% 8,1% 47,6%

37 11 10 15 73

50,7% 15,1% 13,7% 20,5% 100,0%

10,7% 4,5% 15,9% 14,2% 9,6%
4,8% 1,4% 1,3% 2,0% 9,6%

347 247 63 106 763

45,5% 32,4% 8,3% 13,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
45,5% 32,4% 8,3% 13,9% 100,0%

Recuento
% de Anys que fa que
utilitza Internet agrupat
% de On treballa?
% del total
Recuento
% de Anys que fa que
utilitza Internet agrupat
% de On treballa?
% del total
Recuento
% de Anys que fa que
utilitza Internet agrupat
% de On treballa?
% del total
Recuento
% de Anys que fa que
utilitza Internet agrupat
% de On treballa?
% del total

Desdel 2002

Entre 1997 i 2001

Desde 1996

Anys que fa que
utilitza Internet
agrupat

Total

Farmàcia
de la qual
és titular

Farmàcia
de la qual

no és titular
A la indústria
farmacéutica Resta

On treballa?

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

39,021a 6 ,000
40,309 6 ,000

5,662 1 ,017

763

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 6,03.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.5. 
 

Tabla de contingencia Índex ús fonts agrupat * On treballa?

22 27 2 5 56

39,3% 48,2% 3,6% 8,9% 100,0%

8,5% 12,4% 3,5% 5,7% 9,0%
3,5% 4,4% ,3% ,8% 9,0%

108 106 15 20 249

43,4% 42,6% 6,0% 8,0% 100,0%

41,9% 48,6% 26,3% 23,0% 40,2%
17,4% 17,1% 2,4% 3,2% 40,2%

101 73 22 42 238

42,4% 30,7% 9,2% 17,6% 100,0%

39,1% 33,5% 38,6% 48,3% 38,4%
16,3% 11,8% 3,5% 6,8% 38,4%

27 12 18 20 77

35,1% 15,6% 23,4% 26,0% 100,0%

10,5% 5,5% 31,6% 23,0% 12,4%
4,4% 1,9% 2,9% 3,2% 12,4%

258 218 57 87 620

41,6% 35,2% 9,2% 14,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
41,6% 35,2% 9,2% 14,0% 100,0%

Recuento
% de Índex ús
fonts agrupat
% de On treballa?
% del total
Recuento
% de Índex ús
fonts agrupat
% de On treballa?
% del total
Recuento
% de Índex ús
fonts agrupat
% de On treballa?
% del total
Recuento
% de Índex ús
fonts agrupat
% de On treballa?
% del total
Recuento
% de Índex ús
fonts agrupat
% de On treballa?
% del total

Molt poc actius

Poc actius

Bastant actius

Molt actius

Índex ús
fonts
agrupat

Total

Farmàcia
de la qual
és titular

Farmàcia
de la qual

no és titular
A la indústria
farmacéutica Resta

On treballa?

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

56,413a 9 ,000
53,667 9 ,000

18,702 1 ,000

620

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,15.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.6. 
 

Tabla de contingencia Índex ús fonts agrupat * Índex freqüència ús Internet agrupat

36 21 4 0 61

59,0% 34,4% 6,6% ,0% 100,0%

28,3% 7,3% 2,5% ,0% 9,5%

5,6% 3,3% ,6% ,0% 9,5%
70 141 32 10 253

27,7% 55,7% 12,6% 4,0% 100,0%

55,1% 49,0% 19,8% 14,9% 39,3%

10,9% 21,9% 5,0% 1,6% 39,3%
20 104 99 21 244

8,2% 42,6% 40,6% 8,6% 100,0%

15,7% 36,1% 61,1% 31,3% 37,9%

3,1% 16,1% 15,4% 3,3% 37,9%
1 22 27 36 86

1,2% 25,6% 31,4% 41,9% 100,0%

,8% 7,6% 16,7% 53,7% 13,4%

,2% 3,4% 4,2% 5,6% 13,4%
127 288 162 67 644

19,7% 44,7% 25,2% 10,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

19,7% 44,7% 25,2% 10,4% 100,0%

Recuento
% de Índex ús fonts
agrupat
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% del total
Recuento
% de Índex ús fonts
agrupat
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% del total
Recuento
% de Índex ús fonts
agrupat
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% del total
Recuento
% de Índex ús fonts
agrupat
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% del total
Recuento
% de Índex ús fonts
agrupat
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% del total

Molt poc actius

Poc actius

Bastant actius

Molt actius

Índex ús
fonts
agrupat

Total

Molt poc actiu Poc actiu Bastant actiu Molt actiu
Índex freqüència ús Internet agrupat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

250,438a 9 ,000
226,842 9 ,000

181,106 1 ,000

644

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 6,35.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.7. 
 
 

Tabla de contingencia Índex freqüència ús Internet agrupat * On treballa?

69 66 1 0 7 143

48,3% 46,2% ,7% ,0% 4,9% 100,0%

22,6% 26,9% 1,9% ,0% 12,3% 20,5%
9,9% 9,5% ,1% ,0% 1,0% 20,5%

144 121 23 11 23 322

44,7% 37,6% 7,1% 3,4% 7,1% 100,0%

47,2% 49,4% 42,6% 30,6% 40,4% 46,2%
20,7% 17,4% 3,3% 1,6% 3,3% 46,2%

72 46 17 17 18 170

42,4% 27,1% 10,0% 10,0% 10,6% 100,0%

23,6% 18,8% 31,5% 47,2% 31,6% 24,4%
10,3% 6,6% 2,4% 2,4% 2,6% 24,4%

20 12 13 8 9 62

32,3% 19,4% 21,0% 12,9% 14,5% 100,0%

6,6% 4,9% 24,1% 22,2% 15,8% 8,9%
2,9% 1,7% 1,9% 1,1% 1,3% 8,9%

305 245 54 36 57 697

43,8% 35,2% 7,7% 5,2% 8,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
43,8% 35,2% 7,7% 5,2% 8,2% 100,0%

Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de On treballa?
% del total
Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de On treballa?
% del total
Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de On treballa?
% del total
Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de On treballa?
% del total
Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de On treballa?
% del total

Molt poc actiu

Poc actiu

Bastant actiu

Molt actiu

Índex freqüència
ús Internet
agrupat

Total

Farmàcia
de la qual
és titular

Farmàcia
de la qual

no és titular
A la indústria
farmacéutica

A un Hospital
o CAP Resta

On treballa?

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

70,867a 12 ,000
76,814 12 ,000

30,649 1 ,000

697

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,20.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.8. 
 
 

Tabla de contingencia Índex freqüència ús Internet agrupat * Anys que fa que utilitza Internet agrupat

89 41 8 138

64,5% 29,7% 5,8% 100,0%

29,7% 11,8% 11,1% 19,2%

12,4% 5,7% 1,1% 19,2%
141 165 20 326

43,3% 50,6% 6,1% 100,0%

47,0% 47,4% 27,8% 45,3%

19,6% 22,9% 2,8% 45,3%
56 101 24 181

30,9% 55,8% 13,3% 100,0%

18,7% 29,0% 33,3% 25,1%

7,8% 14,0% 3,3% 25,1%
14 41 20 75

18,7% 54,7% 26,7% 100,0%

4,7% 11,8% 27,8% 10,4%

1,9% 5,7% 2,8% 10,4%
300 348 72 720

41,7% 48,3% 10,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

41,7% 48,3% 10,0% 100,0%

Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de Anys que fa que
utilitza Internet agrupat
% del total
Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de Anys que fa que
utilitza Internet agrupat
% del total
Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de Anys que fa que
utilitza Internet agrupat
% del total
Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de Anys que fa que
utilitza Internet agrupat
% del total
Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de Anys que fa que
utilitza Internet agrupat
% del total

Molt poc actiu

Poc actiu

Bastant actiu

Molt actiu

Índex freqüència
ús Internet
agrupat

Total

Desdel 2002
Entre 1997 i

2001 Desde 1996

Anys que fa que utilitza Internet agrupat

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

75,002a 6 ,000
71,400 6 ,000

63,046 1 ,000

720

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 7,50.

a. 
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Tabla de contingencia Índex freqüència ús Internet agrupat * Considera la utilització d'Internet per a la seva

pràctica professional:

69 72 10 151

45,7% 47,7% 6,6% 100,0%

12,6% 37,3% 76,9% 20,1%

9,2% 9,6% 1,3% 20,1%
233 101 3 337

69,1% 30,0% ,9% 100,0%

42,7% 52,3% 23,1% 44,8%

31,0% 13,4% ,4% 44,8%
168 18 0 186

90,3% 9,7% ,0% 100,0%

30,8% 9,3% ,0% 24,7%

22,3% 2,4% ,0% 24,7%
76 2 0 78

97,4% 2,6% ,0% 100,0%

13,9% 1,0% ,0% 10,4%

10,1% ,3% ,0% 10,4%
546 193 13 752

72,6% 25,7% 1,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

72,6% 25,7% 1,7% 100,0%

Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional:
% del total
Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional:
% del total
Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional:
% del total
Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional:
% del total
Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de Considera la
utilització d'Internet per
a la seva pràctica
professional:
% del total

Molt poc actiu

Poc actiu

Bastant actiu

Molt actiu

Índex freqüència
ús Internet
agrupat

Total

Molt útil Útil Poc útil

Considera la utilització d'Internet per
a la seva pràctica professional:

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

122,833a 6 ,000
130,447 6 ,000

108,910 1 ,000

752

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,35.

a. 
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abla de contingencia Índex freqüència ús Internet agrupat * Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des del seu lloc
de treball?

46 75 6 29 156

29,5% 48,1% 3,8% 18,6% 100,0%

10,0% 32,6% 85,7% 50,0% 20,6%

6,1% 9,9% ,8% 3,8% 20,6%
193 120 0 23 336

57,4% 35,7% ,0% 6,8% 100,0%

41,8% 52,2% ,0% 39,7% 44,4%

25,5% 15,9% ,0% 3,0% 44,4%
149 32 0 6 187

79,7% 17,1% ,0% 3,2% 100,0%

32,3% 13,9% ,0% 10,3% 24,7%

19,7% 4,2% ,0% ,8% 24,7%
74 3 1 0 78

94,9% 3,8% 1,3% ,0% 100,0%

16,0% 1,3% 14,3% ,0% 10,3%

9,8% ,4% ,1% ,0% 10,3%
462 230 7 58 757

61,0% 30,4% ,9% 7,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

61,0% 30,4% ,9% 7,7% 100,0%

Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de Amb quina
freqüència ha utilitzat
Internet l'últim mes des
del seu lloc de treball?
% del total
Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de Amb quina
freqüència ha utilitzat
Internet l'últim mes des
del seu lloc de treball?
% del total
Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de Amb quina
freqüència ha utilitzat
Internet l'últim mes des
del seu lloc de treball?
% del total
Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de Amb quina
freqüència ha utilitzat
Internet l'últim mes des
del seu lloc de treball?
% del total
Recuento
% de Índex freqüència
ús Internet agrupat
% de Amb quina
freqüència ha utilitzat
Internet l'últim mes des
del seu lloc de treball?
% del total

Molt poc actiu

Poc actiu

Bastant actiu

Molt actiu

Índex freqüència
ús Internet
agrupat

Total

Tots els dies

De 1 a 4
vegades per

setmana
1 vegada

al mes
Mai o

gairebé mai

Amb quina freqüència ha utilitzat Internet l'últim mes des
del seu lloc de treball?

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

154,336a 9 ,000
166,458 9 ,000

106,726 1 ,000

757

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

4 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,72.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.9. 
 

abla de contingencia v.21_b  Considera que la informació oferta a Internet sobre la temàtica de salut generalment és
* v.23_b  En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a Internet?

371 326 697

53,2% 46,8% 100,0%

90,0% 79,9% 85,0%

45,2% 39,8% 85,0%
41 82 123

33,3% 66,7% 100,0%

10,0% 20,1% 15,0%

5,0% 10,0% 15,0%
412 408 820

50,2% 49,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

50,2% 49,8% 100,0%

Recuento
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de salut
a Internet?
% del total
Recuento
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de salut
a Internet?
% del total
Recuento
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de salut
a Internet?
% del total

Molt rellevant / Rellevant

Poc rellevant / Gens
rellevant

v.21_b  Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:

Total

Sí No

v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de

salut a Internet?
Total

 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado

16,553b 1 ,000

15,767 1 ,000

16,820 1 ,000

,000 ,000

16,533 1 ,000

820

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 61,20.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.10. 
 

Tabla de contingencia v.23_b  En el seu treball recomana als usuaris que consultin llocs d'informació de salut a
Internet? * v.24_b  Els usuaris solen compartir o discutir amb vostè la informació sobre salut que consulten a

Internet?

49 340 26 415

11,8% 81,9% 6,3% 100,0%

65,3% 53,4% 19,8% 49,2%

5,8% 40,3% 3,1% 49,2%
26 297 105 428

6,1% 69,4% 24,5% 100,0%

34,7% 46,6% 80,2% 50,8%

3,1% 35,2% 12,5% 50,8%
75 637 131 843

8,9% 75,6% 15,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

8,9% 75,6% 15,5% 100,0%

Recuento
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de salut
a Internet?
% de v.24_b  Els usuaris
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% del total
Recuento
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de salut
a Internet?
% de v.24_b  Els usuaris
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% del total
Recuento
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de salut
a Internet?
% de v.24_b  Els usuaris
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% del total

Sí

No

v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?

Total

Molts / Tots Alguns / Pocs Cap

v.24_b  Els usuaris solen compartir o
discutir amb vostè la informació sobre

salut que consulten a Internet?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

57,410a 2 ,000
60,928 2 ,000

50,518 1 ,000

843

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 36,92.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.11. 
Tabla de contingencia

49 26 75

65,3% 34,7% 100,0%

11,8% 6,1% 8,9%

5,8% 3,1% 8,9%
340 297 637

53,4% 46,6% 100,0%

81,9% 69,4% 75,6%

40,3% 35,2% 75,6%
26 105 131

19,8% 80,2% 100,0%

6,3% 24,5% 15,5%

3,1% 12,5% 15,5%
415 428 843

49,2% 50,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

49,2% 50,8% 100,0%

Recuento
% de v.24_b  Els usuaris
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de salut
a Internet?
% del total
Recuento
% de v.24_b  Els usuaris
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de salut
a Internet?
% del total
Recuento
% de v.24_b  Els usuaris
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de salut
a Internet?
% del total
Recuento
% de v.24_b  Els usuaris
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de salut
a Internet?
% del total

Molts / Tots

Alguns / Pocs

Cap

v.24_b  Els usuaris solen
compartir o discutir amb
vostè la informació sobre
salut que consulten a
Internet?

Total

Sí No

v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de

salut a Internet?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

57,410a 2 ,000
60,928 2 ,000

50,518 1 ,000

843

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 36,92.

a. 
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Tabla de contingencia

58 14 72

80,6% 19,4% 100,0%

8,4% 11,4% 8,9%

7,2% 1,7% 8,9%
533 85 618

86,2% 13,8% 100,0%

77,5% 69,1% 76,2%

65,7% 10,5% 76,2%
97 24 121

80,2% 19,8% 100,0%

14,1% 19,5% 14,9%

12,0% 3,0% 14,9%
688 123 811

84,8% 15,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

84,8% 15,2% 100,0%

Recuento
% de v.24_b  Els usuaris
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total
Recuento
% de v.24_b  Els usuaris
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total
Recuento
% de v.24_b  Els usuaris
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total
Recuento
% de v.24_b  Els usuaris
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total

Molts / Tots

Alguns / Pocs

Cap

v.24_b  Els usuaris solen
compartir o discutir amb
vostè la informació sobre
salut que consulten a
Internet?

Total

Molt rellevant
/ Rellevant

Poc rellevant
/ Gens

rellevant

v.21_b  Considera que la
informació oferta a Internet
sobre la temàtica de salut

generalment és:

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

4,032a 2 ,133
3,839 2 ,147

,269 1 ,604

811

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 10,92.

a. 
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Tabla de contingencia v.22_d  Considera que la possibilitat que els pacients recorrin a la informació
disponible sobre salut a Internet milloraria la seva qualitat de vida? * v.44_d  Considera que la possibilitat
que els pacients recorrin a la informació disponible sobre salut a Internet milloraria la seva autonomia?

100 31 131

76,3% 23,7% 100,0%

70,4% 4,8% 16,5%

12,6% 3,9% 16,5%
42 619 661

6,4% 93,6% 100,0%

29,6% 95,2% 83,5%

5,3% 78,2% 83,5%
142 650 792

17,9% 82,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

17,9% 82,1% 100,0%

Recuento
% de v.22_d  Considera
que la possibilitat que
els pacients recorrin a
la informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
qualitat de vida?
% de v.44_d  Considera
que la possibilitat que
els pacients recorrin a
la informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia?
% del total
Recuento
% de v.22_d  Considera
que la possibilitat que
els pacients recorrin a
la informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
qualitat de vida?
% de v.44_d  Considera
que la possibilitat que
els pacients recorrin a
la informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia?
% del total
Recuento
% de v.22_d  Considera
que la possibilitat que
els pacients recorrin a
la informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
qualitat de vida?
% de v.44_d  Considera
que la possibilitat que
els pacients recorrin a
la informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia?
% del total

No milloraria

Sí milloraria

v.22_d  Considera que
la possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
qualitat de vida?

Total

No milloraria Sí milloraria

v.44_d  Considera que la
possibilitat que els pacients

recorrin a la informació
disponible sobre salut a

Internet milloraria la seva
autonomia?

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

363,888b 1 ,000

359,147 1 ,000

288,842 1 ,000

,000 ,000

363,428 1 ,000

792

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 23,49.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.12. 
 

Tabla de contingencia

360 301 661

54,5% 45,5% 100,0%

91,6% 75,1% 83,2%

45,3% 37,9% 83,2%
21 75 96

21,9% 78,1% 100,0%

5,3% 18,7% 12,1%

2,6% 9,4% 12,1%
12 25 37

32,4% 67,6% 100,0%

3,1% 6,2% 4,7%

1,5% 3,1% 4,7%
393 401 794

49,5% 50,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

49,5% 50,5% 100,0%

Recuento
% de Considera que
la possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
qualitat de vida?
% de En el seu treball
recomana als usuaris
que consultin llocs
d'informació de salut
a Internet?
% del total
Recuento
% de Considera que
la possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
qualitat de vida?
% de En el seu treball
recomana als usuaris
que consultin llocs
d'informació de salut
a Internet?
% del total
Recuento
% de Considera que
la possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
qualitat de vida?
% de En el seu treball
recomana als usuaris
que consultin llocs
d'informació de salut
a Internet?
% del total
Recuento
% de Considera que
la possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
qualitat de vida?
% de En el seu treball
recomana als usuaris
que consultin llocs
d'informació de salut
a Internet?
% del total

La milloraria

No la milloraria

L'empitjoraria

Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
qualitat de vida?

Total

Sí No

En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

40,132a 2 ,000
42,082 2 ,000

29,488 1 ,000

794

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 18,31.

a. 
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Tabla de contingencia

591 77 668

88,5% 11,5% 100,0%

88,7% 64,2% 85,0%

75,2% 9,8% 85,0%
51 32 83

61,4% 38,6% 100,0%

7,7% 26,7% 10,6%

6,5% 4,1% 10,6%
24 11 35

68,6% 31,4% 100,0%

3,6% 9,2% 4,5%

3,1% 1,4% 4,5%
666 120 786

84,7% 15,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

84,7% 15,3% 100,0%

Recuento
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva qualitat
de vida?
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total
Recuento
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva qualitat
de vida?
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total
Recuento
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva qualitat
de vida?
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total
Recuento
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva qualitat
de vida?
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total

La milloraria

No la milloraria

L'empitjoraria

Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
qualitat de vida?

Total

Molt rellevant
/ Rellevant

Poc rellevant
/ Gens

rellevant

Considera que la informació
oferta a Internet sobre la

temàtica de salut
generalment és:

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

49,084a 2 ,000
40,015 2 ,000

37,515 1 ,000

786

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,34.

a. 
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Tabla de contingencia

361 298 659

54,8% 45,2% 100,0%

90,0% 73,6% 81,8%

44,8% 37,0% 81,8%
30 79 109

27,5% 72,5% 100,0%

7,5% 19,5% 13,5%

3,7% 9,8% 13,5%
10 28 38

26,3% 73,7% 100,0%

2,5% 6,9% 4,7%

1,2% 3,5% 4,7%
401 405 806

49,8% 50,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

49,8% 50,2% 100,0%

Recuento
% de Considera que
la possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia?
% de En el seu treball
recomana als usuaris
que consultin llocs
d'informació de salut a
Internet?
% del total
Recuento
% de Considera que
la possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia?
% de En el seu treball
recomana als usuaris
que consultin llocs
d'informació de salut a
Internet?
% del total
Recuento
% de Considera que
la possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia?
% de En el seu treball
recomana als usuaris
que consultin llocs
d'informació de salut a
Internet?
% del total
Recuento
% de Considera que
la possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia?
% de En el seu treball
recomana als usuaris
que consultin llocs
d'informació de salut a
Internet?
% del total

La milloraria

No la milloraria

L'empitjoraria

Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia?

Total

Sí No

En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

36,558a 2 ,000
37,727 2 ,000

32,311 1 ,000

806

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 18,91.

a. 
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Tabla de contingencia

585 82 667

87,7% 12,3% 100,0%

86,2% 68,3% 83,5%

73,2% 10,3% 83,5%
66 32 98

67,3% 32,7% 100,0%

9,7% 26,7% 12,3%

8,3% 4,0% 12,3%
28 6 34

82,4% 17,6% 100,0%

4,1% 5,0% 4,3%

3,5% ,8% 4,3%
679 120 799

85,0% 15,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

85,0% 15,0% 100,0%

Recuento
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia?
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total
Recuento
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia?
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total
Recuento
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia?
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total
Recuento
% de Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia?
% de Considera que la
informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total

La milloraria

No la milloraria

L'empitjoraria

Considera que la
possibilitat que els
pacients recorrin a la
informació disponible
sobre salut a Internet
milloraria la seva
autonomia?

Total

Molt rellevant
/ Rellevant

Poc rellevant
/ Gens

rellevant

Considera que la informació
oferta a Internet sobre la

temàtica de salut
generalment és:

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

27,942a 2 ,000
23,275 2 ,000

14,262 1 ,000

799

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,11.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.13. 
Tabla de contingencia

175 55 230

76,1% 23,9% 100,0%

45,1% 13,6% 29,0%

22,1% 6,9% 29,0%
213 350 563

37,8% 62,2% 100,0%

54,9% 86,4% 71,0%

26,9% 44,1% 71,0%
388 405 793

48,9% 51,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

48,9% 51,1% 100,0%

Recuento
% de v.25.1_b  Segons
la seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora la
relació professional
sanitari - pacient?
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
% del total
Recuento
% de v.25.1_b  Segons
la seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora la
relació professional
sanitari - pacient?
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
% del total
Recuento
% de v.25.1_b  Segons
la seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora la
relació professional
sanitari - pacient?
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
% del total

Molt / Bastant

Poc / Gens

v.25.1_b  Segons la
seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora la
relació professional
sanitari - pacient?

Total

Sí No

v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de

salut a Internet?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

95,626b 1 ,000

94,101 1 ,000

99,123 1 ,000

,000 ,000

95,505 1 ,000

793

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 112,53.

b. 
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Tabla de contingencia

222 16 238

93,3% 6,7% 100,0%

33,5% 13,3% 30,4%

28,4% 2,0% 30,4%
441 104 545

80,9% 19,1% 100,0%

66,5% 86,7% 69,6%

56,3% 13,3% 69,6%
663 120 783

84,7% 15,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

84,7% 15,3% 100,0%

Recuento
% de v.25.1_b  Segons la
seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora la
relació professional
sanitari - pacient?
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total
Recuento
% de v.25.1_b  Segons la
seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora la
relació professional
sanitari - pacient?
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total
Recuento
% de v.25.1_b  Segons la
seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora la
relació professional
sanitari - pacient?
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total

Molt / Bastant

Poc / Gens

v.25.1_b  Segons la
seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora la
relació professional
sanitari - pacient?

Total

Molt rellevant
/ Rellevant

Poc rellevant
/ Gens

rellevant

v.21_b  Considera que la
informació oferta a Internet
sobre la temàtica de salut

generalment és:

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

19,502b 1 ,000

18,561 1 ,000

22,169 1 ,000

,000 ,000

19,477 1 ,000

783

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 36,48.

b. 
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Tabla de contingencia

236 18 254

92,9% 7,1% 100,0%

35,5% 14,9% 32,3%

30,0% 2,3% 32,3%
429 103 532

80,6% 19,4% 100,0%

64,5% 85,1% 67,7%

54,6% 13,1% 67,7%
665 121 786

84,6% 15,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

84,6% 15,4% 100,0%

Recuento
% de v.45.4_b  Segons la
seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora la
relació professional
farmacèutic - pacient?
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total
Recuento
% de v.45.4_b  Segons la
seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora la
relació professional
farmacèutic - pacient?
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total
Recuento
% de v.45.4_b  Segons la
seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora la
relació professional
farmacèutic - pacient?
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total

Molt / Bastant

Poc / Gens

v.45.4_b  Segons la
seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora la
relació professional
farmacèutic - pacient?

Total

Molt rellevant
/ Rellevant

Poc rellevant
/ Gens

rellevant

v.21_b  Considera que la
informació oferta a Internet
sobre la temàtica de salut

generalment és:

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

19,886b 1 ,000

18,955 1 ,000

22,310 1 ,000

,000 ,000

19,861 1 ,000

786

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 39,10.

b. 
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Tabla de contingencia

189 60 249

75,9% 24,1% 100,0%

48,7% 14,6% 31,1%

23,6% 7,5% 31,1%
199 352 551

36,1% 63,9% 100,0%

51,3% 85,4% 68,9%

24,9% 44,0% 68,9%
388 412 800

48,5% 51,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

48,5% 51,5% 100,0%

Recuento
% de v.45.4_b  Segons
la seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora la
relació professional
farmacèutic - pacient?
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
% del total
Recuento
% de v.45.4_b  Segons
la seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora la
relació professional
farmacèutic - pacient?
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
% del total
Recuento
% de v.45.4_b  Segons
la seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora la
relació professional
farmacèutic - pacient?
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
% del total

Molt / Bastant

Poc / Gens

v.45.4_b  Segons la
seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora la
relació professional
farmacèutic - pacient?

Total

Sí No

v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de

salut a Internet?
Total

 
Pruebas de chi-cuadrado

108,694b 1 ,000

107,107 1 ,000

112,525 1 ,000

,000 ,000

108,558 1 ,000

800

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 120,77.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.14. 
Tabla de contingencia

222 120 342

64,9% 35,1% 100,0%

56,2% 28,8% 42,2%

27,4% 14,8% 42,2%
173 296 469

36,9% 63,1% 100,0%

43,8% 71,2% 57,8%

21,3% 36,5% 57,8%
395 416 811

48,7% 51,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

48,7% 51,3% 100,0%

Recuento
% de v.25.3_b  Segons
la seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora el
coneixement del pacient
i facilita el cumpliment
del tractament?
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
% del total
Recuento
% de v.25.3_b  Segons
la seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora el
coneixement del pacient
i facilita el cumpliment
del tractament?
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
% del total
Recuento
% de v.25.3_b  Segons
la seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora el
coneixement del pacient
i facilita el cumpliment
del tractament?
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
% del total

Molt / Bastant

Poc / Gens

v.25.3_b  Segons la
seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora el
coneixement del pacient
i facilita el cumpliment
del tractament?

Total

Sí No

v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de

salut a Internet?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

62,177b 1 ,000

61,060 1 ,000

62,983 1 ,000

,000 ,000

62,100 1 ,000

811

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 166,57.

b. 
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Tabla de contingencia

323 25 348

92,8% 7,2% 100,0%

47,3% 20,8% 43,3%

40,2% 3,1% 43,3%
360 95 455

79,1% 20,9% 100,0%

52,7% 79,2% 56,7%

44,8% 11,8% 56,7%
683 120 803

85,1% 14,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

85,1% 14,9% 100,0%

Recuento
% de v.25.3_b  Segons la
seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora el
coneixement del pacient i
facilita el cumpliment del
tractament?
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total
Recuento
% de v.25.3_b  Segons la
seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora el
coneixement del pacient i
facilita el cumpliment del
tractament?
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total
Recuento
% de v.25.3_b  Segons la
seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora el
coneixement del pacient i
facilita el cumpliment del
tractament?
% de v.21_b  Considera
que la informació oferta a
Internet sobre la temàtica
de salut generalment és:
% del total

Molt / Bastant

Poc / Gens

v.25.3_b  Segons la
seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Millora el
coneixement del pacient
i facilita el cumpliment
del tractament?

Total

Molt rellevant
/ Rellevant

Poc rellevant
/ Gens

rellevant

v.21_b  Considera que la
informació oferta a Internet
sobre la temàtica de salut

generalment és:

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

29,097b 1 ,000

28,029 1 ,000

31,243 1 ,000

,000 ,000

29,060 1 ,000

803

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 52,00.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.15. 
Tabla de contingencia v.25.2_b  Segons la seva opinió, creu que consultar informació de salut a Internet Pot
portar al qüestionament dels coneixements del professional sanitari? * v.45.5_b  Segons la seva opinió, creu
que consultar informació de salut a Internet Pot portar al qüestionament dels coneixements del professional

farmacèutic?

214 223 437

49,0% 51,0% 100,0%

95,5% 40,8% 56,7%

27,8% 28,9% 56,7%
10 324 334

3,0% 97,0% 100,0%

4,5% 59,2% 43,3%

1,3% 42,0% 43,3%
224 547 771

29,1% 70,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

29,1% 70,9% 100,0%

Recuento
% de v.25.2_b  Segons
la seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Pot
portar al qüestionament
dels coneixements del
professional sanitari?
% de v.45.5_b  Segons
la seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Pot
portar al qüestionament
dels coneixements del
professional
farmacèutic?
% del total
Recuento
% de v.25.2_b  Segons
la seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Pot
portar al qüestionament
dels coneixements del
professional sanitari?
% de v.45.5_b  Segons
la seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Pot
portar al qüestionament
dels coneixements del
professional
farmacèutic?
% del total
Recuento
% de v.25.2_b  Segons
la seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Pot
portar al qüestionament
dels coneixements del
professional sanitari?
% de v.45.5_b  Segons
la seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Pot
portar al qüestionament
dels coneixements del
professional
farmacèutic?
% del total

Molt / Bastant

Poc / Gens

v.25.2_b  Segons la
seva opinió, creu que
consultar informació de
salut a Internet Pot
portar al qüestionament
dels coneixements del
professional sanitari?

Total

Molt / Bastant Poc / Gens

v.45.5_b  Segons la seva
opinió, creu que consultar

informació de salut a
Internet Pot portar al
qüestionament dels
coneixements del

professional farmacèutic?
Total

 
Pruebas de chi-cuadrado

194,139b 1 ,000

191,915 1 ,000

233,757 1 ,000

,000 ,000

193,888 1 ,000

771

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 97,04.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.16. 
 

Resumen del procesamiento de los casos

619 68,9
279 31,1
898 100,0

0 ,0
898 100,0

Casos no ponderados a

Incluidos en el análisis
Casos perdidos
Total

Casos seleccionados

Casos no seleccionados
Total

N Porcentaje

Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para
ver el número total de casos.

a. 

 
 

Codificación de la variable dependiente

0
1

Valor original
No
Sí

Valor interno

 
 
Bloque 0: Bloque inicial 
 

Tabla de clasificacióna,b

0 293 ,0

0 326 100,0

52,7

Observado
No

Sí

En el seu treball
recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
Porcentaje global

Paso 0
No Sí

En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet? Porcentaje
correcto

Pronosticado

En el modelo se incluye una constante.a. 

El valor de corte es ,500b. 
 

 
Variables en la ecuación

,107 ,081 1,758 1 ,185 1,113ConstantePaso 0
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

 
 

Variables que no están en la ecuación

30,121 1 ,000
30,121 1 ,000

millorabis_recVariables
Estadísticos globales

Paso 0
Puntuación gl Sig.
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Bloque 1: Método = Introducir 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

30,802 1 ,000
30,802 1 ,000
30,802 1 ,000

Paso
Bloque
Modelo

Paso 1
Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Resumen de los modelos

825,554a ,049 ,065
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 3 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

 
 

Prueba de Hosmer y Lemeshow

,000 0 .
Paso
1

Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

73 73,000 28 28,000 101
220 220,000 298 298,000 518

1
2

Paso
1

Observado Esperado

v.23_d  En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet? = No
Observado Esperado

v.23_d  En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet? = Sí
Total

 
 

Tabla de clasificacióna

73 220 24,9

28 298 91,4

59,9

Observado
No

Sí

En el seu treball
recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
Porcentaje global

Paso 1
No Sí

En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet? Porcentaje
correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
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Variables en la ecuación

1,262 ,239 27,776 1 ,000 3,531 2,209 5,646
-,958 ,222 18,583 1 ,000 ,384

millorabis_rec
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior
I.C. 95,0% para EXP(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: millorabis_rec.a. 
 

 

Matriz de correlaciones

1,000 -,929
-,929 1,000

Constant
millorabis_rec

Paso
1

Constant millorabis_rec

 
 
Bloque 2: Método = Introducir 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

59,588 1 ,000
59,588 1 ,000
90,390 2 ,000

Paso
Bloque
Modelo

Paso 1
Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Resumen de los modelos

765,967a ,136 ,181
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 4 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

 
 

Prueba de Hosmer y Lemeshow

3,382 2 ,184
Paso
1

Chi-cuadrado gl Sig.
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Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

50 53,249 12 8,751 62
62 58,751 14 17,249 76
23 19,751 16 19,249 39

158 161,249 284 280,751 442

1
2
3
4

Paso
1

Observado Esperado

v.23_d  En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet? = No
Observado Esperado

v.23_d  En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet? = Sí
Total

 
 

Tabla de clasificacióna

135 158 46,1

42 284 87,1

67,7

Observado
No

Sí

En el seu treball
recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
Porcentaje global

Paso 1
No Sí

En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet? Porcentaje
correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
 

 
Variables en la ecuación

,580 ,270 4,615 1 ,032 1,787 1,052 3,033
1,780 ,250 50,832 1 ,000 5,930 3,635 9,674

-1,806 ,279 41,915 1 ,000 ,164

millorabis_rec
millorarel_rec
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior
I.C. 95,0% para EXP(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: millorarel_rec.a. 
 

 

Matriz de correlaciones

1,000 -,619 -,505
-,619 1,000 -,296
-,505 -,296 1,000

Constant
millorabis_rec
millorarel_rec

Paso
1

Constant millorabis_rec millorarel_rec

 
 
Bloque 3: Método = Introducir 
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Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

27,862 1 ,000
27,862 1 ,000

118,251 3 ,000

Paso
Bloque
Modelo

Paso 1
Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Resumen de los modelos

738,105a ,174 ,232
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 4 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

 
 

Prueba de Hosmer y Lemeshow

3,418 2 ,181
Paso
1

Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

70 73,370 14 10,630 84
45 41,044 12 15,956 57
51 47,483 29 32,517 80

127 131,104 271 266,896 398

1
2
3
4

Paso
1

Observado Esperado

v.23_d  En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet? = No
Observado Esperado

v.23_d  En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet? = Sí
Total

 
 

Tabla de clasificacióna

146 147 49,8

39 287 88,0

70,0

Observado
No

Sí

En el seu treball
recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
Porcentaje global

Paso 1
No Sí

En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet? Porcentaje
correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
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Variables en la ecuación

,643 ,275 5,486 1 ,019 1,903 1,111 3,261
1,632 ,255 40,846 1 ,000 5,117 3,101 8,441
1,482 ,300 24,338 1 ,000 4,403 2,444 7,935

-3,047 ,394 59,787 1 ,000 ,047

millorabis_rec
millorarel_rec
v.24_d
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior
I.C. 95,0% para EXP(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.24_d.a. 
 

 

Matriz de correlaciones

1,000 -,475 -,335 -,696
-,475 1,000 -,302 ,051
-,335 -,302 1,000 -,042
-,696 ,051 -,042 1,000

Constant
millorabis_rec
millorarel_rec
v.24_d

Paso
1

Constant millorabis_rec millorarel_rec v.24_d

 
 
Bloque 4: Método = Introducir 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

34,032 1 ,000
34,032 1 ,000

152,283 4 ,000

Paso
Bloque
Modelo

Paso 1
Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Resumen de los modelos

704,073a ,218 ,291
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 5 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

 
 

Prueba de Hosmer y Lemeshow

1,701 6 ,945
Paso
1

Chi-cuadrado gl Sig.

 
 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 501 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

57 58,490 7 5,510 64
47 47,503 13 12,497 60
49 45,802 22 25,198 71
27 25,248 19 20,752 46
31 30,914 36 36,086 67

5 4,920 8 8,080 13
39 42,063 88 84,937 127
38 38,058 133 132,942 171

1
2
3
4
5
6
7
8

Paso
1

Observado Esperado

v.23_d  En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet? = No
Observado Esperado

v.23_d  En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet? = Sí
Total

 
 

Tabla de clasificacióna

180 113 61,4

61 265 81,3

71,9

Observado
No

Sí

En el seu treball
recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
Porcentaje global

Paso 1
No Sí

En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet? Porcentaje
correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
 

 
Variables en la ecuación

,755 ,280 7,255 1 ,007 2,127 1,228 3,683
1,618 ,262 38,134 1 ,000 5,045 3,018 8,431
1,372 ,307 19,955 1 ,000 3,942 2,159 7,195

,548 ,097 32,072 1 ,000 1,730 1,431 2,091
-4,138 ,457 82,083 1 ,000 ,016

millorabis_rec
millorarel_rec
v.24_d
v.15_contacte
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior
I.C. 95,0% para EXP(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.15_contacte.a. 
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Matriz de correlaciones

1,000 -,448 -,320 -,598 -,484
-,448 1,000 -,298 ,042 ,086
-,320 -,298 1,000 -,044 ,053
-,598 ,042 -,044 1,000 -,022
-,484 ,086 ,053 -,022 1,000

Constant
millorabis_rec
millorarel_rec
v.24_d
v.15_contacte

Paso
1

Constant millorabis_rec millorarel_rec v.24_d v.15_contacte

 
 
Bloque 5: Método = Introducir 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

5,163 1 ,023
5,163 1 ,023

157,446 5 ,000

Paso
Bloque
Modelo

Paso 1
Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Resumen de los modelos

698,910a ,225 ,300
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 5 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

 
 

Prueba de Hosmer y Lemeshow

2,672 8 ,953
Paso
1

Chi-cuadrado gl Sig.
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Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

56 57,239 6 4,761 62
47 47,242 12 11,758 59
46 42,286 17 20,714 63
36 34,040 27 28,960 63
23 23,532 29 28,468 52
20 21,612 36 34,388 56

9 11,107 24 21,893 33
19 18,355 43 43,645 62

8 9,199 28 26,801 36
29 28,389 104 104,611 133

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Paso
1

Observado Esperado

v.23_d  En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet? = No
Observado Esperado

v.23_d  En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet? = Sí
Total

 
 

Tabla de clasificacióna

185 108 63,1

62 264 81,0

72,5

Observado
No

Sí

En el seu treball
recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
Porcentaje global

Paso 1
No Sí

En el seu treball
recomana als usuaris

que consultin llocs
d'informació de salut a

Internet? Porcentaje
correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
 

 
Variables en la ecuación

,793 ,282 7,928 1 ,005 2,210 1,273 3,838
1,556 ,264 34,700 1 ,000 4,738 2,824 7,950
1,340 ,310 18,681 1 ,000 3,818 2,080 7,010
,438 ,108 16,516 1 ,000 1,550 1,255 1,914
,191 ,085 5,035 1 ,025 1,210 1,024 1,430

-4,844 ,570 72,098 1 ,000 ,008

millorabis_rec
millorarel_rec
v.24_d
v.15_contacte
v.15_cerca
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior
I.C. 95,0% para EXP(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.15_cerca.a. 
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Matriz de correlaciones

1,000 -,399 -,216 -,472 -,108 -,586
-,399 1,000 -,299 ,038 ,053 ,066
-,216 -,299 1,000 -,036 ,079 -,077
-,472 ,038 -,036 1,000 ,000 -,027
-,108 ,053 ,079 ,000 1,000 -,429
-,586 ,066 -,077 -,027 -,429 1,000

Constant
millorabis_rec
millorarel_rec
v.24_d
v.15_contacte
v.15_cerca

Paso
1

Constant millorabis_rec millorarel_rec v.24_d v.15_contacte v.15_cerca

 
 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 505 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Annex capítol 3. Estadístic.2.6.17. 
 

Resumen del procesamiento de los casos

636 70,8
262 29,2
898 100,0

0 ,0
898 100,0

Casos no ponderadosa

Incluidos en el análisis
Casos perdidos
Total

Casos seleccionados

Casos no seleccionados
Total

N Porcentaje

Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para
ver el número total de casos.

a. 

 
 

Codificación de la variable dependiente

0
1

Valor original
No
Sí

Valor interno

 
 
Bloque 0: Bloque inicial 
 

Tabla de clasificacióna,b

0 140 ,0
0 496 100,0

78,0

Observado
No
Sí

índex Internet millora
relació

Porcentaje global

Paso 0
No Sí

índex Internet millora
relació Porcentaje

correcto

Pronosticado

En el modelo se incluye una constante.a. 

El valor de corte es ,500b. 
 

 

Variables en la ecuación

1,265 ,096 174,698 1 ,000 3,543ConstantePaso 0
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

 
 

Variables que no están en la ecuación

102,406 1 ,000
102,406 1 ,000

millorabis_recVariables
Estadísticos globales

Paso 0
Puntuación gl Sig.

 
 
Bloque 1: Método = Introducir 
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Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

86,655 1 ,000
86,655 1 ,000
86,655 1 ,000

Paso
Bloque
Modelo

Paso 1
Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Resumen de los modelos

583,774a ,127 ,196
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 4 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

 
 

Prueba de Hosmer y Lemeshow

,000 0 .
Paso
1

Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

62 62,000 42 42,000 104
78 78,000 454 454,000 532

1
2

Paso
1

Observado Esperado

millorarel_rec  índex
Internet millora relació =

No
Observado Esperado

millorarel_rec  índex
Internet millora relació =

Sí
Total

 
 

Tabla de clasificacióna

62 78 44,3
42 454 91,5

81,1

Observado
No
Sí

índex Internet millora
relació

Porcentaje global

Paso 1
No Sí

índex Internet millora
relació Porcentaje

correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
 

 
Variables en la ecuación

2,151 ,234 84,171 1 ,000 8,592 5,427 13,604
-,389 ,200 3,798 1 ,051 ,677

millorabis_rec
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior
I.C. 95,0% para EXP(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: millorabis_rec.a. 
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Matriz de correlaciones

1,000 -,852
-,852 1,000

Constant
millorabis_rec

Paso
1

Constant millorabis_rec

 
 
Bloque 2: Método = Introducir 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

18,897 1 ,000
18,897 1 ,000

105,552 2 ,000

Paso
Bloque
Modelo

Paso 1
Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Resumen de los modelos

564,877a ,153 ,235
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 5 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

 
 

Prueba de Hosmer y Lemeshow

,007 1 ,933
Paso
1

Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

62 62,000 42 42,000 104
21 21,283 46 45,717 67
57 56,717 408 408,283 465

1
2
3

Paso
1

Observado Esperado

millorarel_rec  índex
Internet millora relació =

No
Observado Esperado

millorarel_rec  índex
Internet millora relació =

Sí
Total

 
 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 508 Annexos del capítol 3

 

 http://www.uoc.edu/in3/pic 

Tabla de clasificacióna

62 78 44,3
42 454 91,5

81,1

Observado
No
Sí

índex Internet millora
relació

Porcentaje global

Paso 1
No Sí

índex Internet millora
relació Porcentaje

correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
 

 
Variables en la ecuación

2,195 ,241 83,088 1 ,000 8,977 5,600 14,390
1,209 ,271 19,890 1 ,000 3,351 1,970 5,701

-1,430 ,316 20,512 1 ,000 ,239

millorabis_rec
v.24_d
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior
I.C. 95,0% para EXP(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.24_d.a. 
 

 

Matriz de correlaciones

1,000 -,645 -,764
-,645 1,000 ,131
-,764 ,131 1,000

Constant
millorabis_rec
v.24_d

Paso
1

Constant millorabis_rec v.24_d

 
 
Bloque 3: Método = Introducir 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

15,520 1 ,000
15,520 1 ,000

121,072 3 ,000

Paso
Bloque
Modelo

Paso 1
Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Resumen de los modelos

549,357a ,173 ,266
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 5 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 
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Prueba de Hosmer y Lemeshow

1,131 4 ,889
Paso
1

Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

45 42,877 19 21,123 64
27 29,627 36 33,373 63
16 16,249 47 46,751 63
16 15,107 71 71,893 87
11 12,534 93 91,466 104
25 23,606 230 231,394 255

1
2
3
4
5
6

Paso
1

Observado Esperado

millorarel_rec  índex
Internet millora relació =

No
Observado Esperado

millorarel_rec  índex
Internet millora relació =

Sí
Total

 
 

Tabla de clasificacióna

45 95 32,1
19 477 96,2

82,1

Observado
No
Sí

índex Internet millora
relació

Porcentaje global

Paso 1
No Sí

índex Internet millora
relació Porcentaje

correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
 

 
Variables en la ecuación

2,243 ,246 82,787 1 ,000 9,418 5,810 15,268
1,037 ,279 13,797 1 ,000 2,820 1,632 4,872

,295 ,075 15,567 1 ,000 1,343 1,160 1,555
-2,767 ,477 33,593 1 ,000 ,063

millorabis_rec
v.24_d
v.15_cerca
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior
I.C. 95,0% para EXP(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.15_cerca.a. 
 

 

Matriz de correlaciones

1,000 -,524 -,414 -,740
-,524 1,000 ,103 ,132
-,414 ,103 1,000 -,129
-,740 ,132 -,129 1,000

Constant
millorabis_rec
v.24_d
v.15_cerca

Paso
1

Constant millorabis_rec v.24_d v.15_cerca

 
 
Bloque 4: Método = Introducir 
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Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

1,100 1 ,294
1,100 1 ,294

122,172 4 ,000

Paso
Bloque
Modelo

Paso 1
Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Resumen de los modelos

548,257a ,175 ,268
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 5 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

 
 

Prueba de Hosmer y Lemeshow

3,254 5 ,661
Paso
1

Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

47 44,279 19 21,721 66
26 29,265 38 34,735 64
15 15,425 46 45,575 61
10 10,809 49 48,191 59
12 8,985 49 52,015 61

7 9,458 74 71,542 81
23 21,778 221 222,222 244

1
2
3
4
5
6
7

Paso
1

Observado Esperado

millorarel_rec  índex
Internet millora relació =

No
Observado Esperado

millorarel_rec  índex
Internet millora relació =

Sí
Total

 
 

Tabla de clasificacióna

47 93 33,6
19 477 96,2

82,4

Observado
No
Sí

índex Internet millora
relació

Porcentaje global

Paso 1
No Sí

índex Internet millora
relació Porcentaje

correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
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Variables en la ecuación

2,243 ,247 82,435 1 ,000 9,418 5,804 15,282
1,046 ,280 13,956 1 ,000 2,845 1,644 4,925

,299 ,075 15,913 1 ,000 1,349 1,164 1,563
-,412 ,385 1,147 1 ,284 ,662 ,312 1,408

-2,762 ,478 33,379 1 ,000 ,063

millorabis_rec
v.24_d
v.15_cerca
v.43.8_d
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior
I.C. 95,0% para EXP(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.43.8_d.a. 
 

 

Matriz de correlaciones

1,000 -,524 -,415 -,738 ,004
-,524 1,000 ,105 ,132 -,024
-,415 ,105 1,000 -,127 -,041
-,738 ,132 -,127 1,000 -,060
,004 -,024 -,041 -,060 1,000

Constant
millorabis_rec
v.24_d
v.15_cerca
v.43.8_d

Paso
1

Constant millorabis_rec v.24_d v.15_cerca v.43.8_d

 
 
Bloque 5: Método = Introducir 
 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

6,393 1 ,011
6,393 1 ,011

128,565 5 ,000

Paso
Bloque
Modelo

Paso 1
Chi-cuadrado gl Sig.

 
 

Resumen de los modelos

541,864a ,183 ,281
Paso
1

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 5 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

 
 

Prueba de Hosmer y Lemeshow

1,451 7 ,984
Paso
1

Chi-cuadrado gl Sig.
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Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

44 41,933 16 18,067 60
26 28,966 37 34,034 63
14 15,680 41 39,320 55
16 14,680 60 61,320 76
11 10,628 61 61,372 72

2 1,812 12 12,188 14
17 15,915 127 128,085 144

4 4,348 48 47,652 52
6 6,038 94 93,962 100

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Paso
1

Observado Esperado

millorarel_rec  índex
Internet millora relació =

No
Observado Esperado

millorarel_rec  índex
Internet millora relació =

Sí
Total

 
 

Tabla de clasificacióna

60 80 42,9
27 469 94,6

83,2

Observado
No
Sí

índex Internet millora
relació

Porcentaje global

Paso 1
No Sí

índex Internet millora
relació Porcentaje

correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 
 

 
Variables en la ecuación

2,222 ,250 79,236 1 ,000 9,229 5,658 15,054
1,008 ,282 12,754 1 ,000 2,740 1,576 4,764

,263 ,076 11,990 1 ,001 1,301 1,121 1,510
-,852 ,429 3,940 1 ,047 ,427 ,184 ,989
,659 ,268 6,042 1 ,014 1,934 1,143 3,271

-2,725 ,482 31,986 1 ,000 ,066

millorabis_rec
v.24_d
v.15_cerca
v.43.8_d
v.19_d
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior
I.C. 95,0% para EXP(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: v.19_d.a. 
 

 

Matriz de correlaciones

1,000 -,527 -,424 -,725 ,006 ,002
-,527 1,000 ,109 ,126 -,029 ,016
-,424 ,109 1,000 -,111 -,025 -,037
-,725 ,126 -,111 1,000 ,017 -,165
,006 -,029 -,025 ,017 1,000 -,439
,002 ,016 -,037 -,165 -,439 1,000

Constant
millorabis_rec
v.24_d
v.15_cerca
v.43.8_d
v.19_d

Paso
1

Constant millorabis_rec v.24_d v.15_cerca v.43.8_d v.19_d
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.18. 
 

Tabla de contingencia

78 207 285

27,4% 72,6% 100,0%

51,3% 64,7% 60,4%
16,5% 43,9% 60,4%

74 113 187

39,6% 60,4% 100,0%

48,7% 35,3% 39,6%
15,7% 23,9% 39,6%

152 320 472

32,2% 67,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
32,2% 67,8% 100,0%

Recuento
% de v.34_inbe_re 
Disposa de
presencia a Internet
% de v.1  Sexe
% del total
Recuento
% de v.34_inbe_re 
Disposa de
presencia a Internet
% de v.1  Sexe
% del total
Recuento
% de v.34_inbe_re 
Disposa de
presencia a Internet
% de v.1  Sexe
% del total

No

Sí

v.34_inbe_re  Disposa
de presencia a Internet

Total

Home Dona
v.1  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

7,702b 1 ,006

7,154 1 ,007

7,633 1 ,006

,007 ,004

7,686 1 ,006

472

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 60,22.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.19. 
 

Tabla de contingencia

111 112 13 9 18 263

42,2% 42,6% 4,9% 3,4% 6,8% 100,0%

66,1% 66,7% 31,7% 42,9% 47,4% 60,3%
25,5% 25,7% 3,0% 2,1% 4,1% 60,3%

57 56 28 12 20 173

32,9% 32,4% 16,2% 6,9% 11,6% 100,0%

33,9% 33,3% 68,3% 57,1% 52,6% 39,7%
13,1% 12,8% 6,4% 2,8% 4,6% 39,7%

168 168 41 21 38 436

38,5% 38,5% 9,4% 4,8% 8,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
38,5% 38,5% 9,4% 4,8% 8,7% 100,0%

Recuento
% de v.34_inbe_re 
Disposa de presencia a
Internet
% de v.43.in  On treballa?
% del total
Recuento
% de v.34_inbe_re 
Disposa de presencia a
Internet
% de v.43.in  On treballa?
% del total
Recuento
% de v.34_inbe_re 
Disposa de presencia a
Internet
% de v.43.in  On treballa?
% del total

No

Sí

v.34_inbe_re  Disposa
de presencia a Internet

Total

Farmàcia
de la qual
és titular

Farmàcia
de la qual

no és titular
A la indústria
farmacéutica

A un Hospital
o CAP Resta

v.43.in  On treballa?

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

24,512a 4 ,000
24,138 4 ,000

12,456 1 ,000

436

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 8,33.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.20. 
 

Tabla de contingencia

199 441 640

31,1% 68,9% 100,0%

78,0% 71,2% 73,2%
22,8% 50,5% 73,2%

56 178 234

23,9% 76,1% 100,0%

22,0% 28,8% 26,8%
6,4% 20,4% 26,8%

255 619 874

29,2% 70,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
29,2% 70,8% 100,0%

Recuento
% de v.18_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari?
% de v.1  Sexe
% del total
Recuento
% de v.18_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari?
% de v.1  Sexe
% del total
Recuento
% de v.18_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari?
% de v.1  Sexe
% del total

Sí

No

v.18_a  Utilitza Internet
o el correu electrònic
per comunicar-se amb
altres professionals
del sector sanitari?

Total

Home Dona
v.1  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

4,254b 1 ,039

3,914 1 ,048

4,363 1 ,037

,044 ,023

4,249 1 ,039

874

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 68,27.

b. 
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Tabla de contingencia

113 220 333

33,9% 66,1% 100,0%

44,7% 35,4% 38,1%
12,9% 25,2% 38,1%

140 401 541

25,9% 74,1% 100,0%

55,3% 64,6% 61,9%
16,0% 45,9% 61,9%

253 621 874

28,9% 71,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
28,9% 71,1% 100,0%

Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb
els usuaris als
quals dóna servei?
% de v.1  Sexe
% del total
Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb
els usuaris als
quals dóna servei?
% de v.1  Sexe
% del total
Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb
els usuaris als
quals dóna servei?
% de v.1  Sexe
% del total

Sí

No

v.19_a  Utilitza Internet
o el correu electrònic
per comunicar-se amb
els usuaris als quals
dóna servei?

Total

Home Dona
v.1  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,504b 1 ,011

6,118 1 ,013

6,436 1 ,011

,011 ,007

6,496 1 ,011

874

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 96,39.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.21. 
 

Tabla de contingencia

105 44 59 30 50 288

36,5% 15,3% 20,5% 10,4% 17,4% 100,0%

28,2% 16,5% 92,2% 78,9% 79,4% 35,8%
13,0% 5,5% 7,3% 3,7% 6,2% 35,8%

268 223 5 8 13 517

51,8% 43,1% 1,0% 1,5% 2,5% 100,0%

71,8% 83,5% 7,8% 21,1% 20,6% 64,2%
33,3% 27,7% ,6% 1,0% 1,6% 64,2%

373 267 64 38 63 805

46,3% 33,2% 8,0% 4,7% 7,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
46,3% 33,2% 8,0% 4,7% 7,8% 100,0%

Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
usuaris als quals dóna
servei?
% de v.43.in  On treballa?
% del total
Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
usuaris als quals dóna
servei?
% de v.43.in  On treballa?
% del total
Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
usuaris als quals dóna
servei?
% de v.43.in  On treballa?
% del total

Sí

No

v.19_a  Utilitza Internet
o el correu electrònic
per comunicar-se amb
els usuaris als quals
dóna servei?

Total

Farmàcia
de la qual
és titular

Farmàcia
de la qual

no és titular
A la indústria
farmacéutica

A un Hospital
o CAP Resta

v.43.in  On treballa?

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

224,268a 4 ,000
229,183 4 ,000

121,734 1 ,000

805

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 13,60.

a. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.22. 
Tabla de contingencia

221 99 320

69,1% 30,9% 100,0%

52,7% 22,7% 37,4%

25,8% 11,6% 37,4%
198 338 536

36,9% 63,1% 100,0%

47,3% 77,3% 62,6%

23,1% 39,5% 62,6%
419 437 856

48,9% 51,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

48,9% 51,1% 100,0%

Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
usuaris als quals dóna
servei?
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
% del total
Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
usuaris als quals dóna
servei?
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
% del total
Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
usuaris als quals dóna
servei?
% de v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de
salut a Internet?
% del total

Sí

No

v.19_a  Utilitza Internet
o el correu electrònic
per comunicar-se amb
els usuaris als quals
dóna servei?

Total

Sí No

v.23_b  En el seu
treball recomana als
usuaris que consultin
llocs d'informació de

salut a Internet?
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

82,738b 1 ,000

81,457 1 ,000

84,327 1 ,000

,000 ,000

82,641 1 ,000

856

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 156,64.

b. 
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Tabla de contingencia

29 280 309

9,4% 90,6% 100,0%

22,7% 39,2% 36,7%

3,4% 33,2% 36,7%
99 435 534

18,5% 81,5% 100,0%

77,3% 60,8% 63,3%

11,7% 51,6% 63,3%
128 715 843

15,2% 84,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

15,2% 84,8% 100,0%

Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
usuaris als quals dóna
servei?
% de v.24_d  Els usuaris
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% del total
Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
usuaris als quals dóna
servei?
% de v.24_d  Els usuaris
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% del total
Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
usuaris als quals dóna
servei?
% de v.24_d  Els usuaris
solen compartir o discutir
amb vostè la informació
sobre salut que consulten
a Internet?
% del total

Sí

No

v.19_a  Utilitza Internet
o el correu electrònic
per comunicar-se amb
els usuaris als quals
dóna servei?

Total

No Sí

v.24_d  Els usuaris
solen compartir o

discutir amb vostè la
informació sobre salut

que consulten a
Internet?

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

12,737b 1 ,000

12,036 1 ,001

13,545 1 ,000

,000 ,000

12,721 1 ,000

843

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 46,92.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.23. 
Tabla de contingencia

37 253 290

12,8% 87,2% 100,0%

29,8% 39,7% 38,1%

4,9% 33,2% 38,1%
87 385 472

18,4% 81,6% 100,0%

70,2% 60,3% 61,9%

11,4% 50,5% 61,9%
124 638 762

16,3% 83,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

16,3% 83,7% 100,0%

Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
usuaris als quals dóna
servei?
% de millorabis_rec 
Índex Internet millora
autonomia, qualitat de
vida i coneixements
pacient
% del total
Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
usuaris als quals dóna
servei?
% de millorabis_rec 
Índex Internet millora
autonomia, qualitat de
vida i coneixements
pacient
% del total
Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
usuaris als quals dóna
servei?
% de millorabis_rec 
Índex Internet millora
autonomia, qualitat de
vida i coneixements
pacient
% del total

Sí

No

v.19_a  Utilitza Internet
o el correu electrònic
per comunicar-se amb
els usuaris als quals
dóna servei?

Total

No Si

millorabis_rec  Índex
Internet millora

autonomia, qualitat de
vida i coneixements

pacient
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

4,244b 1 ,039

3,838 1 ,050

4,362 1 ,037

,043 ,024

4,238 1 ,040

762

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 47,19.

b. 
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Tabla de contingencia

48 253 301

15,9% 84,1% 100,0%

25,1% 41,6% 37,7%

6,0% 31,7% 37,7%
143 355 498

28,7% 71,3% 100,0%

74,9% 58,4% 62,3%

17,9% 44,4% 62,3%
191 608 799

23,9% 76,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

23,9% 76,1% 100,0%

Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
usuaris als quals dóna
servei?
% de millorarel_rec  índex
Internet millora relació
% del total
Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
usuaris als quals dóna
servei?
% de millorarel_rec  índex
Internet millora relació
% del total
Recuento
% de v.19_a  Utilitza
Internet o el correu
electrònic per
comunicar-se amb els
usuaris als quals dóna
servei?
% de millorarel_rec  índex
Internet millora relació
% del total

Sí

No

v.19_a  Utilitza Internet
o el correu electrònic
per comunicar-se amb
els usuaris als quals
dóna servei?

Total

No Sí

millorarel_rec  índex
Internet millora relació

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

16,813b 1 ,000

16,119 1 ,000

17,539 1 ,000

,000 ,000

16,792 1 ,000

799

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 71,95.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.24. 
 
Tabla de contingencia v.43.in  On treballa? * v.39.3  Falta de temps disponible en el lloc de treball

250 125 375
66,7% 33,3% 100,0%

48,3% 42,5% 46,2%

30,8% 15,4% 46,2%
206 60 266

77,4% 22,6% 100,0%

39,8% 20,4% 32,8%

25,4% 7,4% 32,8%
21 45 66

31,8% 68,2% 100,0%

4,1% 15,3% 8,1%

2,6% 5,5% 8,1%
21 18 39

53,8% 46,2% 100,0%

4,1% 6,1% 4,8%

2,6% 2,2% 4,8%
20 46 66

30,3% 69,7% 100,0%

3,9% 15,6% 8,1%

2,5% 5,7% 8,1%
518 294 812

63,8% 36,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

63,8% 36,2% 100,0%

Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.39.3  Falta de
temps disponible en el
lloc de treball
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.39.3  Falta de
temps disponible en el
lloc de treball
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.39.3  Falta de
temps disponible en el
lloc de treball
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.39.3  Falta de
temps disponible en el
lloc de treball
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.39.3  Falta de
temps disponible en el
lloc de treball
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.39.3  Falta de
temps disponible en el
lloc de treball
% del total

Farmàcia de la qual
és titular

Farmàcia de la qual
no és titular

A la indústria
farmacéutica

A un Hospital o CAP

Resta

v.43.in 
On
treballa?

Total

Sí No

v.39.3  Falta de temps
disponible en el lloc de

treball
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

85,734a 4 ,000
84,300 4 ,000

40,800 1 ,000

812

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 14,12.

a. 
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Tabla de contingencia

116 434 550

21,1% 78,9% 100,0%

45,0% 69,6% 62,4%
13,2% 49,2% 62,4%

142 190 332

42,8% 57,2% 100,0%

55,0% 30,4% 37,6%
16,1% 21,5% 37,6%

258 624 882

29,3% 70,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
29,3% 70,7% 100,0%

Recuento
% de v.39.3  Falta de
temps disponible en
el lloc de treball
% de v.1  Sexe
% del total
Recuento
% de v.39.3  Falta de
temps disponible en
el lloc de treball
% de v.1  Sexe
% del total
Recuento
% de v.39.3  Falta de
temps disponible en
el lloc de treball
% de v.1  Sexe
% del total

Sí

No

v.39.3  Falta de
temps disponible
en el lloc de treball

Total

Home Dona
v.1  Sexe

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

47,021b 1 ,000

45,979 1 ,000

46,184 1 ,000

,000 ,000

46,968 1 ,000

882

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada
es 97,12.

b. 
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Annex capítol 3. Estadístic.2.6.25. 
Tabla de contingencia

195 144 339
57,5% 42,5% 100,0%

40,0% 54,5% 45,1%

26,0% 19,2% 45,1%
163 84 247

66,0% 34,0% 100,0%

33,5% 31,8% 32,9%

21,7% 11,2% 32,9%
52 11 63

82,5% 17,5% 100,0%

10,7% 4,2% 8,4%

6,9% 1,5% 8,4%
28 10 38

73,7% 26,3% 100,0%

5,7% 3,8% 5,1%

3,7% 1,3% 5,1%
49 15 64

76,6% 23,4% 100,0%

10,1% 5,7% 8,5%

6,5% 2,0% 8,5%
487 264 751

64,8% 35,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

64,8% 35,2% 100,0%

Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.4  L'ús
d'internet en la seva
activitat professional,
Millora l'eficiència i
productivitat del seu
treball
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.4  L'ús
d'internet en la seva
activitat professional,
Millora l'eficiència i
productivitat del seu
treball
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.4  L'ús
d'internet en la seva
activitat professional,
Millora l'eficiència i
productivitat del seu
treball
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.4  L'ús
d'internet en la seva
activitat professional,
Millora l'eficiència i
productivitat del seu
treball
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.4  L'ús
d'internet en la seva
activitat professional,
Millora l'eficiència i
productivitat del seu
treball
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.4  L'ús
d'internet en la seva
activitat professional,
Millora l'eficiència i
productivitat del seu
treball
% del total

Farmàcia de la qual
és titular

Farmàcia de la qual
no és titular

A la indústria
farmacéutica

A un Hospital o CAP

Resta

v.43.in 
On
treballa?

Total

Sí No

v.38.4  L'ús d'internet
en la seva activitat

professional, Millora
l'eficiència i

productivitat del seu
treball

Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

21,927a 4 ,000
23,080 4 ,000

16,476 1 ,000

751

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 13,36.

a. 
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Tabla de contingencia

126 181 307
41,0% 59,0% 100,0%

44,8% 43,8% 44,2%

18,2% 26,1% 44,2%
68 159 227

30,0% 70,0% 100,0%

24,2% 38,5% 32,7%

9,8% 22,9% 32,7%
39 22 61

63,9% 36,1% 100,0%

13,9% 5,3% 8,8%

5,6% 3,2% 8,8%
20 19 39

51,3% 48,7% 100,0%

7,1% 4,6% 5,6%

2,9% 2,7% 5,6%
28 32 60

46,7% 53,3% 100,0%

10,0% 7,7% 8,6%

4,0% 4,6% 8,6%
281 413 694

40,5% 59,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

40,5% 59,5% 100,0%

Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.1  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora la comunicació
amb altres professionals
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.1  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora la comunicació
amb altres professionals
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.1  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora la comunicació
amb altres professionals
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.1  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora la comunicació
amb altres professionals
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.1  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora la comunicació
amb altres professionals
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.1  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora la comunicació
amb altres professionals
% del total

Farmàcia de la qual
és titular

Farmàcia de la qual
no és titular

A la indústria
farmacéutica

A un Hospital o CAP

Resta

v.43.in 
On
treballa?

Total

Sí No

v.38.1  L'ús d'Internet
en la seva activitat

professional, Millora la
comunicació amb

altres professionals
Total

 
Pruebas de chi-cuadrado

27,243a 4 ,000
27,266 4 ,000

4,024 1 ,045

694

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 15,79.

a. 

 



Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris 
en el sistema de salut de Catalunya 526 Annexos del capítol 3
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Tabla de contingencia

116 191 307
37,8% 62,2% 100,0%

43,8% 45,6% 44,9%

17,0% 27,9% 44,9%
103 129 232

44,4% 55,6% 100,0%

38,9% 30,8% 33,9%

15,1% 18,9% 33,9%
13 41 54

24,1% 75,9% 100,0%

4,9% 9,8% 7,9%

1,9% 6,0% 7,9%
14 20 34

41,2% 58,8% 100,0%

5,3% 4,8% 5,0%

2,0% 2,9% 5,0%
19 38 57

33,3% 66,7% 100,0%

7,2% 9,1% 8,3%

2,8% 5,6% 8,3%
265 419 684

38,7% 61,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

38,7% 61,3% 100,0%

Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.2  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora l'atenció als
usuaris
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.2  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora l'atenció als
usuaris
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.2  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora l'atenció als
usuaris
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.2  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora l'atenció als
usuaris
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.2  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora l'atenció als
usuaris
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.2  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora l'atenció als
usuaris
% del total

Farmàcia de la qual
és titular

Farmàcia de la qual
no és titular

A la indústria
farmacéutica

A un Hospital o CAP

Resta

v.43.in 
On
treballa?

Total

Sí No

v.38.2  L'ús d'Internet
en la seva activitat

professional, Millora
l'atenció als usuaris

Total

 
Pruebas de chi-cuadrado

8,927a 4 ,063
9,229 4 ,056

,659 1 ,417

684

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 13,17.

a. 
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Tabla de contingencia

43 220 263
16,3% 83,7% 100,0%

39,4% 43,5% 42,8%

7,0% 35,8% 42,8%
26 180 206

12,6% 87,4% 100,0%

23,9% 35,6% 33,5%

4,2% 29,3% 33,5%
15 41 56

26,8% 73,2% 100,0%

13,8% 8,1% 9,1%

2,4% 6,7% 9,1%
8 25 33

24,2% 75,8% 100,0%

7,3% 4,9% 5,4%

1,3% 4,1% 5,4%
17 40 57

29,8% 70,2% 100,0%

15,6% 7,9% 9,3%

2,8% 6,5% 9,3%
109 506 615

17,7% 82,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

17,7% 82,3% 100,0%

Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.3  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora la comunicació
amb els usuaris
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.3  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora la comunicació
amb els usuaris
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.3  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora la comunicació
amb els usuaris
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.3  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora la comunicació
amb els usuaris
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.3  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora la comunicació
amb els usuaris
% del total
Recuento
% de v.43.in  On treballa?
% de v.38.3  L'ús
d'Internet en la seva
activitat professional,
Millora la comunicació
amb els usuaris
% del total

Farmàcia de la qual
és titular

Farmàcia de la qual
no és titular

A la indústria
farmacéutica

A un Hospital o CAP

Resta

v.43.in 
On
treballa?

Total

Sí No

v.38.3  L'ús d'Internet
en la seva activitat

professional, Millora la
comunicació amb els

usuaris
Total

 
 

Pruebas de chi-cuadrado

13,857a 4 ,008
13,025 4 ,011

8,070 1 ,005

615

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,85.

a. 
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