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Resum 

La transició menopàusica és una etapa de les dones associada a un elevat risc de patir 

una malaltia cardiovascular. El disseny d’aquesta intervenció digital pretén oferir un 

programa educatiu digital per fomentar i mantenir hàbits alimentaris, d’exercici físic i de 

gestió emocional prevenint els factors de risc cardiovascular en dones amb transició 

menopàusica, a la clínica Sagrada Família de Barcelona. El programa educatiu inclou 

l’ús d’una plataforma digital d’aprenentatge i d’una xarxa social de la clínica. Les 

participants disposen de sessions i activitats en diferit i en directe, de forma progressiva, 

durant 3 mesos, amb continguts de coneixements, habilitats i actituds. Per augmentar 

l’adherència al programa, s’ofereix servei d’atenció telefònica, per correu electrònic i la 

creació d’una xarxa de recolzament entre participants. El disseny del programa i 

l’avaluació s’han fet a partir de guies reconegudes i intervencions digitals funcionals i 

exitoses. Els principals punts forts de la intervenció són que el seu manteniment és 

econòmic i permet l’automatització del contingut i part de l’avaluació. Per contra, 

requereix de més inversió inicial i les participants han de ser usuàries de noves 

tecnologies.  

 

Paraules clau 

Disseny d’intervenció, transició menopàusica, prevenció cardiovascular, eHealth, hàbits 

saludables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Abstract 

Menopausal transition in women is associated with a high risk of developing a 

cardiovascular disease. The digital health intervention has been designed to offer an 

educational program that promotes and integrates eating, exercise and mental habits to 

prevent cardiovascular risk factors in women with menopausal transition, in the Sagrada 

Família hospital from Barcelona. The program includes the use of a digital learning 

platform and a hospital social networking site. The participants have presential and 

flexible online sessions and activities, available progressively for 3 months, with content 

in knowledge, skills and attitudes. To increase the program adherence, it is offered 

personalized attention via phone calls, emailing and a participants support network. The 

intervention method and evaluation have been designed based on rigorous and 

recognized guides as well as successful and functional digital interventions. The main 

strengths of the intervention are the economical maintenance and the capacity of 

automating content and evaluation. On the other hand, it requires a higher initial outlay 

and the participants need to be users of the new technologies. 

 

Key words 

Intervention design, menopausal transition, cardiovascular prevention, eHealth, healthy 

habits.  
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1. Introducció 

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les dones europees estem millorant 

en esperança de vida, salut i benestar. Tot i això, les malalties cardiovasculars continuen 

sent la major causa de pèrdua de salut. (1) De fet, les malalties del sistema circulatori 

són la principal causa de mort de les dones a Espanya, especialment a partir dels 45 

anys, (2,3) i costen una mitja de 14.069€ per pacient (58). Les dones sumem més de la 

meitat de la població a Espanya i les xifres més altes de població per rang d’edat se 

situen a partir dels 40 anys (4). Aquest rang d’edat va acompanyat d’uns canvis naturals 

en la dona: la transició menopàusica primerenca (40-45 anys), la transició menopàusica 

tardana (<51 anys) i la postmenopausa (5).  

Tot i que ja fa temps que es relaciona els factors de risc cardiovascular amb la 

menopausa (6), va creixent l’evidència de que l’etapa de la transició menopàusica és la 

que augmenta més el risc cardiovascular en la dona (7).  

1.1 Transició menopàusica 

La transició menopàusica (TM) comporta canvis metabòlics i hormonals profunds que 

repercuteixen sobre la salut i el benestar de la dona. Comença quan hi ha irregularitat 

en les menstruacions i acaba quan ha passat un any de l’última menstruació 

(amenorrea). Aquests canvis són un dels motius per l’elevada prevalença de càncer de 

mama, altres càncers, osteoporosi, osteoartritis, malalties autoinmunitàries i síndrome 

metabòlica (obesitat, diabetis i risc de malaltia cardiovascular). (8,9)  

1.1.1 Canvis hormonals 

Durant l’època fèrtil de la dona, els fol·licles dels ovaris produeixen hormones com 

l’antimulleriana (AMH) i l’inhibina B, que fan disminuir l’hormona fol·liculostimulant 

(FSH). Mentre que a l’inici de la transició menopàusica, les cèl·lules de la granulosa no 

responen bé a la senyal de l’FSH i no produeixen estradiol. A mesura que van disminuint 

el número de fol·licles disponibles als ovaris, va augmentant la FSH. El cicle habitual de 

maduració de fol·licles queda alterat i això provoca canvis en el cicle menstrual i una 

disminució de la progesterona. Finalment, quan els cicles menstruals són molt irregulars, 

baixa la concentració d’estrogens i apareix l’amenorrea. (8) 

1.1.2 Canvis metabòlics 

Pel que fa als lípids, el colesterol total, el colesterol de baixa densitat (LDL) i 

l’apolipoproteïna B augmenten en poc temps al final de la TM i el colesterol d’alta 

densitat (HDL) fluctua. També s’han associat canvis en el gruix intima-mitja de les parets 

arterials amb la menopausa, que depenen de l’evolució del HDL durant la TM.   
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La distribució del teixit adipós 

La distribució de la grassa corporal és un dels canvis més importants durant aquesta 

etapa. Augmenta la grassa abdominal, intraperitoneal (21) i la infiltració de grassa 

hepàtica visceral (esteatosi hepàtica) (22). L’evidència mostra que el teixit adipós del 

cos canvia la seva distribució, augmentant-ne el visceral i disminuint el de les cames, 

degut a la disminució d’estrògens (21). 

La resistència a la insulina 

Aquest augment de teixit adipós en vísceres abdominals s’ha relacionat amb una 

reducció de l’hormona adiponectina (24), que regula el metabolisme de la glucosa, 

millorant la sensibilitat a la insulina (25). Quan hi ha baixos nivells d’adiponectina, la 

insulina té menys sensibilitat i les cèl·lules responen pitjor a la insulina i no absorbeixen 

bé la glucosa (27); generant la resistència a la insulina. Les persones amb aquest 

problema, tenen més insulina i glucosa en sang. A més, la resistència a la insulina pot 

generar obesitat, dislipèmia, diabetis tipus 2 i hipertensió arterial (27). Un altre factor que 

fa disminuir l’adiponectina és la dieta rica en grasses (26). 

La síndrome metabòlica 

Alguns d’aquests canvis agrupats són els que provoquen la síndrome metabòlica i són 

autèntics factors de risc per desencadenar una malaltia cardiovascular (20): 

• Augment de grassa abdominal. 

• Increment del nivell de triglicèrids. 

• Disminució de colesterol HDL. 

• Augment de pressió sanguínia. 

• Glucosa en sang elevada. 

En dones, la presència de tres d’aquests factors ja implica tenir la síndrome metabòlica, 

tot i que solen presentar-se junts (20) i especialment durant l’etapa de la TM (23).  

1.1.3 Símptomes de la transició menopàusica 

Tots aquests canvis metabòlics i hormonals poden anar acompanyats de quatre 

símptomes relacionats amb l’etapa de la TM:  

• Les sufocacions (patofisiologia poc coneguda) associades a una variabilitat de 

la freqüència cardíaca baixa i més risc cardiovascular (8). 

• La sequedat vaginal, que podria explicar-se per la disminució d’estrogen (8).  

• El baix estat anímic i irritabilitat, que ha estat relacionat amb altes concentracions 

de testosterona (8). 

• Els trastorns de la son, causats per la manca d’estrògens (36). 
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La presència de qualsevol dels quatre símptomes es relaciona amb l’etapa de la TM i el 

tractament més comú és la teràpia hormonal substitutiva (THS) (8). 

Un altre símptoma és la reducció de la densitat òssia, que s’ha atribuït as canvis en els 

estrògens i l’hormona FSH durant la menopausa (37). Aquest canvi fisiològic és 

millorable a través de la realització d’exercici físic, l’increment d’ingesta de proteïnes i 

l’augment dels nivells de vitamina D (38). 

1.1.4 Transició menopàusica i hàbits saludables 

Actualment encara no hi ha prou dades per afirmar exactament quina intervenció és més 

efectiva per millorar i/o mantenir una bona salut a partir de la TM. Tot i això, l’evidència 

apunta cap a una combinació d’hàbits dietètics, d’exercici físic (30) i de gestió de l’estrès 

(35). Per exemple, en dones obeses en etapa de TM, el canvi dietètic és més efectiu 

que l’exercici físic i la combinació dels dos és la que funciona millor (34).  

Alimentació 

L’efecte de la variació dels hàbits dietètics sobre la salut durant la TM encara no és clara 

i els estudis mostren resultats diferents (29, 32), però sí que pot influir en els canvis del 

metabolisme dels lípids i dels glúcids, així com en alguns dels símptomes de se’n 

deriven (30, 32).  

Les recomanacions generals per dones amb menopausa i amb TM són de seguir una 

dieta equilibrada, focalitzant en certs aliments per contrarestar aquests canvis 

metabòlics (28). 

En el metabolisme de glúcids, la prevenció de la resistència a la insulina se centra en la 

pèrdua de pes i la disminució de la grassa abdominal (44). A més, la millora en la 

resistència a la insulina comporta una disminució en el risc de desenvolupar la síndrome 

metabòlica (45). Així que una dieta saludable, que permeti abaixar el pes i que es pugui 

mantenir a llarg termini, és positiva per millorar el metabolisme dels glúcids.  

L’adherència a una dieta específica està associada a una millora en el risc 

cardiovascular gràcies a la pèrdua de pes que suposa. Les dietes amb més proteïnes i 

menys carbohidrats i grasses, funcionen bé per abaixar el pes ràpidament, però generen 

baixa adherència sostinguda en el temps. Un patró d’hàbits alimentaris saludables són 

els de la dieta mediterrània. (44)  

Tenint en compte tots els aspectes comentats, les recomanacions específiques pels 

hàbits alimentaris saludables són: 

• Evitar excés de grassa (44), amb ingestes inferior al 30% (28). 

• Substituir àcids grassos saturats i trans per monoinsaturats i poliinsaturats n-6 

(oli d’oliva, llavors i peix blau) beneficiosos pel sistema cardiovascular (28,44). 
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• Augmentar la ingesta de carbohidrats alts en fibra insoluble i de fermentació 

moderada, ja que redueixen el risc de desenvolupar resistència a la insulina, 

afavoreixen la pèrdua de pes i milloren els nivells de colesterol total i LDL (45). 

Aquests són crucíferes, vegetals de fulla verda, vegetals d’arrel i bolets, com 

cols, bròquil, coliflor, rave, nap, enciam, espinacs, ruca, ceba, gingebre, 

pastanaga, cúrcuma, all. També llegums i cereals integrals. (46) 

• Consumir aliments rics en midó resistent, ja que fermenten al colon, actuant com 

a prebiòtics i afavorint una flora intestinal sana (46), i milloren la regulació del 

metabolisme dels glúcids (47). Aquests són la mandioca, patata, plàtan, civada, 

pèsols, cigrons (46) cuinats i refredats per augmentar el midó resistent (48). 

• Augmentar la ingesta de calci per regular la pèrdua de massa òssia (28). 

• Beure 2 litres d’aigua per evitar problemes de sequedat de pell i mucoses (28). 

Exercici físic 

L’activitat física i l’exercici milloren la qualitat de vida de les dones en etapa de TM i la 

menopausa (31). A més, ha quedat evidenciat que els hàbits d’exercici físic tenen un 

efecte sumatori positiu en la millora de la resistència a la insulina (44). També hi ha 

alguns canvis, com la reducció de la densitat òssia, que es veuen clarament més 

afectats per l’exercici físic que per la nutrició (33). 

Estrès 

Hi ha alguns símptomes de la TM, com l’insomni, la depressió o altres amb components 

psicosomàtics, que s’han relacionat amb els nivells d’estrès que pateixen les dones 

durant aquesta etapa. Un altre símptoma que s’ha estudiat força és l’aparició i durada 

de les sufocacions, amb evidència contradictòria d’associació amb l’estrès i els nivells 

de cortisol. (35)  

1.2 Factors de risc cardiovascular en la transició menopàusica 

Les dones pateixen la malaltia cardiovascular més tard que els homes i molt associada 

a l’etapa de la TM. Alguns canvis moleculars, com l’augment del gruix intima-mitja de 

les parets arterials i dels nivells de colesterol, són factors de risc cardiovascular. (7) 

L’edat de menopausa també és un factor de risc cardiovascular i viceversa. El risc de 

malaltia cardiovascular és més gran si la menopausa natural succeeix de forma 

avançada, abans dels 45 anys d’edat, o tardana, més de 54 anys. Tanmateix, la salut 

cardiovascular prèvia a la menopausa avança l’edat d’arribada d’aquesta. (7)  

Els símptomes vasomotors s’han associat al perfil lipídic, la resistència de la insulina i a 

més risc d’hipertenció; tots ells factors de risc cardiovascular (7). 
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Les alteracions de la son i el baix estat anímic són dos símptomes de la TM amb clares 

evidències d’incrementar el risc de patir la malaltia cardiovascular (7). 

Per últim, s’hi sumen els altres factors de risc cardiovascular com el sobrepès, l’obesitat, 

la diabetis, no fer prou exercici físic i el consum de tabac, d’alcohol i d’aliments rics en 

grasses saturades, trans i colesterol (10). 

1.3 Prevenció de factors de risc cardiovascular i transició menopàusica 

Tenint en compte totes aquestes dades, s’evidencia la importància de potenciar la 

prevenció de factors de risc cardiovascular en les dones. Una manera de fer-ho és a 

través de les intervencions de salut per ajudar a integrar i mantenir hàbits saludables 

abans d’arribar a la menopausa.  

Encara hi ha poques dades sobre l’efecte de les intervencions per promoure hàbits 

saludables en dones amb TM, però sí que n’hi ha per reduir els factors de risc de patir 

la malaltia cardiovascular com l’obesitat, el consum de tabac o la hipertensió. (7)  

D’altra banda, la salut digital o eHealth és un recurs molt recent i prometedor, que 

comença a estar present en intervencions d’algunes àrees de la salut. Alguns dels 

avantatges de l’eHealth són que facilita la comunicació, la de recol·lecció de dades i la 

capacitat d’autogestió en l’educació (57). A dia d’avui ja existeixen estudis rigorosos de 

l’efecte que tenen algunes d’aquestes intervencions. Un cas d’èxit és la plataforma 

virtual CardioSmart (11), sobre la prevenció dels factors de risc cardiovascular, de 

l’”American College of Cardiology”, amb presència digital en format de web i a la xarxa 

social Youtube. Una investigació sobre l’efecte de CardioSmart va mostrar una reducció 

significativa dels factors de rics dels usuaris del programa, amb una alta participació 

(12). També van veure que els factors clau de l’èxit de la plataforma virtual eren la 

interrelació professionals-usuaris i el servei de trucades (12).  

Per les intervencions de salut digital, hi ha una àmplia gama de formats exitosos que 

van des de llocs web i aplicacions, fins a xarxes socials com “Appetite for Health”  o 

“Hard to reach” de Facebook (52,56).  

Alguns exemples de recursos en línia específics per la prevenció cardiovascular en la 

transició menopàusica són: 1) aplicacions per dispositius mòbils, per fer seguiment de 

determinats símptomes com l’estat anímic o la regularitat menstrual (13,14); 2) contingut 

didàctic i rigorós de promoció d’estils de vida saludable per dones amb menopausa, amb 

informació i recomanacions per dones (9); 3) webs sobre la menopausa, amb informació 

i recomanacions per dones i professionals (15,16). 

Aquest projecte pretén utilitzar la salut digital, com a intervenció, per promoure hàbits 

saludables que ajudin a reduir els factors de risc cardiovascular en dones que estan en 

l’etapa de la TM. 
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2. Objectius  

L’objectiu general del projecte és dissenyar i avaluar una intervenció sobre l’ús d’una 

eina educativa en línia per fomentar i mantenir hàbits saludables en dones, entre 40 i 51 

anys, en etapa de transició menopàusica, a la clínica Sagrada Família de Barcelona.  

Els objectius específics són els següents: 

• Augmentar els coneixements sobre l’etapa de la transició menopàusica i els 

factors de risc cardiovascular derivats de no tenir hàbits saludables. 

• Crear una comunitat i xarxa de recolzament voluntària entre les dones 

participants. 

• Practicar tècniques de relaxació. 

• Integrar noves pautes d’alimentació i d’exercici físic. 

Les preguntes d’investigació són les següents: 

En dones en etapa de transició menopàusica, d’entre 40 i 51 anys, quin efecte té l’ús 

d’una eina educativa en línia per millorar els hàbits alimentaris saludables? 

En dones en etapa de transició menopàusica, d’entre 40 i 51 anys, l’ús d’una eina 

educativa en línia disminueix els factors de risc cardiovascular respecte les que no en 

fan ús? 
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3. Metodologia 

La intervenció pretén treballar en l’àrea de coneixements, l’àrea afectiva (actituds, valors 

i creences), l’àrea d’habilitats i els factors socioculturals en les dones participants (39). 

La població diana la componen dones entre 40 i 51 anys, en etapa de transició 

menopàusica, que assisteixin a la clínica Sagrada Família de Barcelona. Segons l’OMS, 

la mida estàndard de mostres per prototips d’intervencions en salut digital és entre 10 i 

100 persones (19). En aquest disseny, la mostra és de 100 dones: 50 dones usuàries 

del programa digital, repartides en 5 grups de 10, i 50 dones no usuàries del programa, 

complint totes amb el cribratge. 

Els criteris d’inclusió per les dones participants són que han de presentar almenys un 

símptoma que indiqui que està en l’etapa de la transició menopàusica (descrits 

prèviament), l’edat entre els 40 i 51 anys (rang d’edat considerat normal en transició 

menopàusica), que siguin usuàries de noves tecnologies, que tinguin disponibles 

aparells digitals mòbils i/o ordinador, correu electrònic i que entenguin, parlin i escriguin 

la llengua en la que es fa la intervenció. 

Els criteris d’exclusió són dones que ja estiguin en menopausa (sense haver menstruat 

durant 1 any); dones amb malalties cròniques (tindran necessitats especials); que 

estiguin fent la teràpia hormonal substitutiva (THS); que iniciïn algun canvi en hàbits 

dietètics, físics i emocionals, més enllà dels proposats pel programa de la intervenció.  

El pes i el consum d’alcohol, tabac i altres fàrmacs no seran motius d’exclusió.  

Serà necessària la firma del consentiment informat. 

Disseny de la intervenció 

La intervenció eHealth per prevenir factors de risc cardiovascular, consisteix en la 

participació en un programa educatiu en línia, a través d’una plataforma digital i una 

xarxa social, així com el monitoratge d’un rellotge intel·ligent i el seguiment de 

professionals de la salut. De les 100 dones que hi participin, 50 mantindran aquestes 

condicions i les altres 50 només portaran el rellotge intel·ligent i assistiran a les visites.  

La captació de les participants es farà des de la clínica Sagrada Família, de Barcelona, 

i des de les farmàcies de la zona, a través d’informacions personalitzades a la clínica 

(trucades telefòniques i correu electrònic) i fullets informatius a les farmàcies i a la 

clínica. També s’utilitza la xarxa social Facebook per la difusió del programa, donat que 

un 98,5% de les dones entre 40 i 50 anys n’utilitzen (17). Als fullets informatius es 

proporcionen les condicions i se’ls demana a les voluntàries que truquin o escriguin al 

correu electrònic de la clínica (Annex I). En aquestes trucades i correus electrònics, ja 

s’avaluen els criteris d’exclusió informant a les voluntàries de si poden participar-hi o no. 
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La part presencial de la intervenció, inclou tres visites a la clínica (Taula 1) amb les 

activitats següents: 

• Mesura de l’índex de massa corporal (IMC). 

• Demostració de funcionament del rellotge pulsòmetre i descàrrega de dades. 

• Entrevista personal d’avaluació de símptomes de TM (55) i d’hàbits alimentaris, 

d’exercici físic, de ritmes circadians i de gestió emocional (43) (Annex II). 

• Qüestionari de freqüències de consum d’aliments (QFCA) autoadministrat i en 

línia (Annex II (49)).  

• Explicació i firma del consentiment informat. 

• Agenda de les activitats i sessions que inclou el programa. 

 

Taula 1. Distribució d’activitats de cada visita 

Visita 1 
Setmana 0 

Visita 2 
Setmana 6 

Visita 3 
Setmana 13 

Mesura IMC 

Demostració  
rellotge intel·ligent 

Entrevista personal 

QFCA 

Agenda del programa 

Firma consentiment 

Mesura IMC 

Descàrrega dades  
rellotge intel·ligent 

Mesura IMC 

Descàrrega dades  
rellotge intel·ligent 

Entrevista personal 

QFCA 

 

Totes les visites es fan a la clínica i requereixen d’un ordinador i accés a la xarxa, per 

fer les demostracions, les descàrregues de dades i el qüestionari de freqüències de 

consum d’aliments. 

La durada de la intervenció i la captació és de 4 mesos. El temps de captació s’ajusta 

a 1 mes. La intervenció digital dura 12 setmanes: les dues primeres són d’introducció i 

presentació i les deu següents són per aprofundir més en cada un dels nous hàbits. El 

programa s’ha dissenyat per durar el temps necessari (66 dies com a mínim) per integrar 

i mantenir hàbits nous (40). La setmana següent d’haver finalitzat la intervenció es farà 

l’última visita a la clínica. 

3.1 Funcionament del programa educatiu digital 

El programa educatiu està compost per tres eines complementàries: 

La plataforma digital on es realitza tota la part educativa, funciona de forma 

personalitzada, amb usuari i contrasenya. És una plataforma de cursos on hi ha material 

nou que va apareixent a mesura que avança el programa. En aquesta plataforma hi ha 
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material audiovisual, infografies i tests. És utilitzable en dispositius mòbils i en 

ordinadors, té aplicació mòbil disponible i hi ha varis idiomes disponibles. Cada vegada 

que hi ha material nou disponible, s’envia un avís per correu electrònic. El material queda 

disponible durant tot el programa. El format és ordenat, molt visual, senzill i intuïtiu. 

La programació del material (com i quan està disponible) queda a càrrec del coordinador 

de la intervenció.  

La xarxa social on es realitzen activitats per compartir entre les usuàries i els mediadors 

és Facebook, ja que permet fer grups restringits d’usuàries amb espais disponibles pels 

fòrums temàtics, vídeos en directe i per compartir material educatiu.  

L’espai fòrum serveix per fer algunes activitats i crear comunitat entre les usuàries, així 

com resoldre dubtes i solucionar dificultats. Les sessions emeses en directe i 

compartides entre totes les usuàries, queden gravades i exposades fins l’última 

setmana. Els grups són de 10 persones. La gestió de la xarxa la fa l’educador. 

El rellotge intel·ligent pulsòmetre mesura la freqüència cardiovascular durant 

l’activitat diària i nocturna. Cada usuària el programarà quan faci exercici físic o 

meditació. La son i la resta del dia, la mesura l’aparell per sí sol. Només cal carregar-lo 

a través de l’ordinador quan el propi aparell ho demani. 

També hi ha atenció telefònica per resoldre dubtes de la plataforma i del funcionament 

de la intervenció.  

Al llarg de la intervenció, les usuàries van rebent correus electrònics avisant del nou 

material que tenen a disposició i de les sessions en directe de la setmana. Al finalitzar 

les sessions i en acabar la intervenció, també reben enquestes de valoració en línia per 

valorar el programa (Annex VI).  

3.2 Activitats i sessions 

Totes les activitats s’han dissenyat amb la finalitat de proporcionar coneixements, 

habilitats i/o actituds de motivació per l’aprenentatge, la integració i/o el manteniment 

d’hàbits saludables d’alimentació, d’exercici físic i de gestió emocional.  

Les tècniques educatives emprades per desenvolupar la presentació d’aquestes 

activitats inclouen l’exposició (classe magistral i demostració), discussió, grup focal, 

conferència, mètode de casos, autoretrat, autoregistres, joc, coaching nutricional i 

relaxació. El tipus de tècnica triada depèn de l’objectiu de cada activitat (18): 

• Contingut de coneixement sobre: 1) transició menopàusica, 2) relació transició 

menopàusica i aparició de factors de risc cardiovascular, 3) hàbits saludables 

alimentaris, d’exercici físic i de gestió emocional. Majoritàriament tècniques 

d’exposició amb classe magistral, conferència, mètode de casos i grup focal. 
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• Contingut d’habilitats sobre hàbits saludables alimentaris, d’exercici físic i de 

gestió emocional. A través d’exposició amb demostració, l’autoretrat, la relaxació, 

l’autocreació i el joc. 

• Contingut d’actituds sobre hàbits saludables alimentaris, d’exercici físic i de gestió 

emocional. Part dels temes són improvisats dins un espai de fòrum comunitari on 

generar una xarxa de contactes entre les participants que s’interessin per aquest i 

compartir material d’autocreació, com ara receptes de cuina saludables. 

Especialment en coaching nutricional i autoregistre. 

 

Sessions de l’eina digital 

Número de sessions: 12 sessions: 7 amb flexibilitat horària i 5 amb horari establert. 

Duració sessions: de 5 a 30 minuts, 245 minuts totals: 4 hores. 

Número d’hores totals: 4 hores de sessions digitals. 

Les sessions educatives queden resumides a la Taula 1 i descrites al punt següent. 

 

Activitats de l’eina digital 

Número d’activitats: 4 activitats: 3 amb flexibilitat horària i 1 amb horari establert. 

Duració activitats: durant tota o quasi tota la intervenció. 

Número d’hores totals: 5 hores, com a mínim. 

Les activitats educatives queden resumides a la taula 2 i descrites al punt següent. 

Atenció telefònica: 24 hores (2 hores setmanals). 

Atenció via fòrum: 12 hores (1 hora setmanal). 

Atenció via correu electrònic: 12 hores (1 hora setmanal). 
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Taula 2. Sessions educatives 

Sessió Continguts Tècnica Materials Temps 
1 Transició 

menopàusica 
Exposició:  

classe magistral 
Vídeo (iMovie) 
PDF (Canva) 

Infografia (Canva) 

10 minuts 
exposició 

2 TM vs Risc 
Cardiovascular 

Exposició:  
classe magistral / 
Mètode de casos 

Vídeo (iMovie) 
PDF (Canva) 

Infografia (Canva) 

10 minuts 

3 TM vs Hàbits 
Saludables 

Exposició:  
classe magistral 

Vídeo (iMovie) 
PDF (Canva) 

Infografia (Canva) 

5 minuts 

4 Presentació 
voluntària 

Autoretrat / 
Discussió: 

“Buzz session” 

Vídeo en directe 
(FB) i fòrum 

30 minuts 

5 Hàbits 
Alimentaris 

Exposició:  
classe magistral / 

Autoregisttres 

Vídeo (iMovie) 
PDF 

Infografia (Canva) 

20 minuts 

6 Reptes 
Alimentaris 

Grup focal / 
Autoretrat 

Vídeo en directe 
(FB) i fòrum 

30 minuts 

7 Exercici Físic Exposició:  
classe magistral i 

demostració / 
Autoregistres 

Vídeo (iMovie) 
PDF 

Infografia (Canva) 

20 minuts 

8 Reptes Físics Grup focal / 
Autoretrat 

Vídeo en directe 
(FB) i fòrum 

30 minuts 

9 Tècniques de 
Relaxació, 
Respiració i 
Meditacions 

Guiades 

Exposició:  
classe magistral i 

demostració / 
Relaxació / 

Autoregistres 

Vídeo (iMovie) 
Exposició 
(Canva) 

Infografia (Canva) 

20 minuts 

10 Reptes 
Meditacions 

Grup focal / 
Autoretrat 

Vídeo en directe 
(FB) i fòrum 

30 minuts 

11 Incorporació 
Hàbits 

Exposició:  
classe magistral / 

Autoregistre 

Vídeo (iMovie) 
Infografia (Canva) 

10 minuts 

12 Tancament Grup focal / 
Autoretrat 

Vídeo en directe 
(Zoom) i fòrum 

30 minuts 

 

Taula 3. Activitats educatives sense sessió 

Activitat Tipus Temps Usuari Temps Mediador 
1 Fòrum Presentació 2-5 minuts 2-5 minuts 
2 Fòrum 24 hores al dia 1 hora setmanal 
3 Atenció telefònica 2 hores setmanals 2 hores setmanals 

4 
Concurs Receptes: 

Joc, autocreació 
3 hores 20 minuts 
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Descripció de les sessions i les activitats per setmana: 

 

Setmana 1 

Quan les usuàries rebin el nom d’usuari i contrasenya, podran entrar a la plataforma i 

tindran un vídeo de presentació de funcionament de l’eina. També se’ls demanarà que 

es presentin al fòrum compartit amb les companyes de grup i que pugin una foto de 

perfil, si volen. El mediador que les acompanyarà durant els tres mesos farà el mateix. 

Pel que fa a les sessions de la primera setmana de la intervenció, les usuàries tindran 

disponibles la sessió 1, la sessió 2 i la sessió 3 per visualitzar quan vulguin.  

La sessió 1 “Transició Menopàusica” i la sessió 3 “Hàbits Saludables” consisteixen en 

un vídeo d’una classe magistral, de 10 i 5 minuts, on apareix un docent explicant cada 

apartat, a través de diapositives, de forma breu, entenedora i molt visual.  

La sessió 2 “Risc Cardiovascular” és un vídeo de 10 minuts, d’una entrevista feta a un/a 

especialista en cardiologia on es responen a quins són els factors de risc cardiovascular, 

la relació entre la TM i la malaltia cardiovascular, com detectar un episodi greu i com fer 

prevenció. També es parla de les alarmants dades espanyoles en dones aplicant el 

mètode de casos. 

Al final de la sessió 3, se’ls demana que es preparin una petita presentació voluntària, 

de durada màxima d’1 minut en directe, explicant en quina situació es troben elles tenint 

en compte tot el que han après i la proposta obligada de tres objectius per complir al 

final de la intervenció. També que deixin els tres objectius anotats al fòrum del FB.  

 

Setmana 2 

La sessió 4 “Presentació” es fa a finals de la segona setmana a través de la plataforma 

i en directe. Comença parlant el professional mediador i els va donant pas a elles. Cada 

usuària explica el seu cas de forma voluntària i els objectius que ha triat (mètode 

autoretrat). Quan totes les usuàries han exposat, poden compartir les dificultats que 

s’esperen trobar i proposar solucions entre elles (mètode discussió). Al final de la sessió 

se’ls explica què és un autoregistre i se’ls demana que en facin un per la trobada 

següent. El vídeo queda gravat i penjat a la plataforma, de manera que si alguna usuària 

no s’ha pogut connectar, ho pot visualitzar més tard. Aquesta sessió està previst fer-la 

en 30 minuts. 

 

Setmana 3 

A principis de la tercera setmana queda disponible per visualitzar la sessió 5 “Hàbits 

alimentaris”. Aquesta és la visualització d’un vídeo d’uns 20 minuts, d’una classe 

magistral sobre l’alimentació saludable, amb el docent acompanyat del suport visual 
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diapositives i petits vídeos. Al final de la sessió se’ls demana que facin un autoregistre 

sobre el seu comportament alimentari i que es compartirà a la sessió en directe de la 

setmana següent, juntament amb el que ja tenen fet. 

 

Setmana 4 

La sessió 6 “Reptes Alimentaris” es fa en directe, dura uns 30 minuts i queda gravada. 

Va acompanyada d’un fòrum. El mètode és de grup focal i autocreació per compartir els 

autoregistres i proposar solucions i millores entre totes les usuàries del grup. 

Al final de la sessió 6 se’ls presenta el concurs de receptes saludables que durarà fins 

la setmana abans de finalitzar la intervenció. Tenen un espai exclusiu per compartir 

receptes que elles facin amb fotos i/o vídeos i descripció. El concurs serà valorat per 

un/a xef i la guanyadora s’endurà un lot d’aliments saludables. 

 

Setmana 5 

A principis de la cinquena setmana queda disponible la sessió 7 “Exercici Físic”, que és 

la visualització d’un vídeo amb l’exposició, per part d’un/a fisioterapeuta, de 

demostracions d’exercicis aeròbics i anaeròbics que es poden fer a casa o al carrer, 

sense disposar de material esportiu. Al final de la sessió se’ls demana que facin un 

autoregistre sobre els exercicis que vagin fent durant la propera setmana, les dificultats 

que es trobin i les sensacions que vagin apareixent.  

 

Setmana 6 

La sessió 8 “Reptes Físics” és una altra trobada digital en directe d’uns 30 minuts. Torna 

a ser el mètode grup focal i es comparteixen els autoregistres, les dificultats i les 

possibles solucions que s’han trobat durant la setmana.  

 

Setmana 7 

A principis de la setena setmana, queda disponible per visualitzar la sessió 9 “Tècniques 

de relaxació”. En aquest cas, hi ha un vídeo d’un/a especialista en relaxació exposant 

una classe magistral introductòria sobre les diferents tècniques i una demostració de 

relaxació per meditació. Al final del primer vídeo se’ls proposa fer autoregistres de les 

tècniques de relaxació que vulguin integrar. A continuació tenen disponibles tres vídeos 

més amb petites meditacions. 
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Setmana 8 

A finals de la setmana hi ha la sessió 10 “Reptes Relaxació”, que consisteix en una 

trobada digital en directe per compartir els autoregistres, les complicacions i les 

possibles solucions. 

 

Setmana 9 

A principis de la setmana tenen la sessió 11 “Incorporació d’hàbits”, que consisteix en la 

visualització d’un petit vídeo de 5 minuts, presentat per un/a psicòleg que descriu el 

procés d’incorporació de nous hàbits. A finals de la sessió se’ls proposa fer un 

autoregistre combinant els tres hàbits. 

 

Setmana 12 

La sessió 12 “Tancament” és l’última trobada digital en directe de grup focal on es 

comparteixen els autoregistres de les dues setmanes i s’analitzen els objectius 

proposats a l’inici de la intervenció. 

Aquesta última setmana també acaba el concurs de receptes i es nombra la guanyadora. 

 

Els vídeos de les trobades en directe queden gravats per veure’ls en diferit; també 

contenen un fòrum acompanyant el vídeo en directe i en diferit, on les usuàries poden 

deixar els comentaris o dubtes que vulguin i que el mediador pot anar responent. 

Després de cada contingut audiovisual hi ha un petit test de preguntes i resposta 

tancada de múltiple opció (Annex V). També hi ha el PDF de les presentacions del 

material audiovisual (Annex III) i infografies (Annex IV). 

 

Descripció de les activitats restants: 

L’atenció telefònica és clau per generar adherència al programa (12) i ha d’estar 

disponible durant tota la intervenció. S’establiran 2 hores setmanals per poder atendre 

les trucades de les usuàries. 

El fòrum estarà sempre disponible i el mediador li dedicarà 1 hora a la setmana per 

resoldre dubtes i veure les preocupacions de les usuàries. També servirà per fer la 

primera presentació a la resta del grup, que la faran el mediador i les usuàries. 

El concurs de receptes tindrà el seu espai a la xarxa social, començarà la quarta 

setmana i finalitzarà l’última setmana. Un/a xef seleccionarà la millor recepta i es 

premiarà la seva creadora amb un kit d’aliments saludables. 
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3.3 Cronograma 

 

 Setmana 
Sessió/Activitat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Presentació fòrum             
Transició menopàusica             
Risc Cardiovascular             
Hàbits Saludables             
Presentació voluntària*             
Hàbits Alimentaris             
Reptes Alimentaris*             
Exercici Físic             
Reptes Físics*             
Tècniques Relaxació             
Reptes Meditacions*             
Incorporació Hàbits             
Tancament*             
Concurs Receptes             
Fòrum             
Atenció telefònica             

 

*Aquestes sessions tenen un dia i horari establert. 

 

Les tres visites amb el professional de ginecologia es faran durant el mes de captació, 

durant les setmanes 6 i 7 (mitjans de la intervenció) i la setmana després de finalitzar el 

programa. 

3.4 Reunions de coordinació 

Es preveuen quatre reunions de coordinació per preparar la intervenció i per fer-ne el 

seguiment. 

Nombre de reunions i dates: 1) just abans d’iniciar la captació, 2) just abans d’iniciar la 

intervenció, 3) just després de la visita a mitjans de la intervenció i 4) just després de 

l’última visita. 

Nombre de professionals participants i categoria professional: els ginecòlegs/endocrins 

que portin les usuàries, el/la professional mediador educador del grup i el gestor de la 

plataforma digital. 

Temes tractats: 1) preparació de la captació tot valorant els criteris d’exclusió, 

funcionament plataforma digital i funcionament rellotge intel·ligent, 2) per analitzar les 

dones voluntàries participants en la intervenció, 3) funcionament plataforma digital, 3) i 

4) seguiment de l’evolució. 

 

 



21 
 

3.5 Recursos necessaris 

Equip docent, mediador i manteniment digital 

Vídeos gravats: ginecòleg/endocrí, nutricionista, cardiòleg, fisioterapeuta i psicòleg. 

Concurs de receptes: xef. 

Vídeos en directe i fòrum: educador i coordinador. 

Gravació vídeos i manteniment plataforma digital: professional comunicació, gestor 

plataforma digital i coordinador del programa. 

Rellotge de mesures cardiovasculars: representant empresa rellotge. 

Pressupost 

Els pressupost es reparteix en la gravació i edició dels vídeos, la plataforma de cursos 

digital i l’equip docent, educador i coordinador. 

El cost de cada apartat s’ha calculat a partir de pressuposts administrats per empreses 

especialitzades i el sou mig d’un treballador sanitari (59). Les dades finals es recullen a 

la taula 4 (veure Annex VII per més detall). El cost total del muntatge del programa és 

de 2200,40€. L’educador i el coordinador poden ser personal de l’hospital i requereixen 

de mitja jornada durant 3 i 5 mesos respectivament. Sumant els sous bruts mensuals de 

1082,25€ per mitja jornada, surt un cost aproximat de 8658€. Així que el cost total és de 

10858,4€, gran part centrada en l’etapa prèvia a la intervenció (Annex VII).  

El personal docent són col·laboradors de professionals especialitzats en cada temàtica. 

El rellotge intel·ligent amb pulsòmetre s’inclou dins de les col·laboracions. 

Taula 4. Cost per activitat 

Activitat Cost Empresa 

Gravació i edició material audiovisual 1500,40€ Danalux 

Configuració plataforma i suport tècnic 700€ Snackson 

Educador i Coordinador 8658€ Clínica 

3.6 Consideracions ètiques 

Totes les dones que participin al programa ho faran de forma voluntària, lliure i seran 

informades de la naturalesa i finalitat de la intervenció; així com dels objectius, els 

mètodes, els beneficis estimats i els possibles riscs i incomoditats que pugui implicar. 

Poden abandonar el programa en qualsevol moment. Per poder participar, hauran de 

signar el consentiment lliure i informat.(41) 
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4. Pla d’avaluació de la intervenció 

L’avaluació per la salut d’aquesta intervenció pretén mesurar la contribució del programa 

a la reducció dels factors de risc cardiovascular en les seves usuàries (42).  

El pla d’avaluació inclou l’avaluació permanent, per part de tots els participants en la 

intervenció, i l’avaluació global, que inclou el procés, l’impacte i els resultats.  

4.1 Avaluació del procés 

Mesurar les activitats i la qualitat del programa és clau per conèixer l’abast; entenent 

l’assoliment dels objectius i la necessitat de millorar-ne alguna part. Concretament, 

s’avalua la pràctica professional, els mètodes, el temps assignat, els materials, la 

quantitat d’activitats programades i realitzades, l’organització dels serveis, les relacions 

entre professionals i usuaris i el grau de participació i acceptació de les mesures. (42,43) 

Les intervencions digitals requereixen de més seguiments que les tradicionals, per 

assegurar que tota la part telemàtica funciona segons els estàndards esperats: la 

plataforma en línia, els sistemes de suport i els usuaris. En l’etapa de disseny del 

prototip, com és el cas d’aquest treball, s’avalua la funcionalitat, l’estabilitat de la 

plataforma, la viabilitat i la facilitat d’ús. Més endavant, en la prova pilot, la demostració, 

la implementació i el manteniment, passarien a avaluar-se l’eficàcia, l’efectivitat i la 

investigació en la implementació, amb mostres més grans. (19)  

Els factors i indicadors, amb els estàndards i la metodologia d’avaluació del procés es 

resumeixen a la Taula 5 (19,42,43). 

4.2 Avaluació de l’impacte 

Per valorar els efectes immediats del programa, s’avalua el coneixement assolit, els 

canvis d’actitud i el desenvolupament d’habilitats (43). Veure taula 6 (42,43). 

4.3 Avaluació dels resultats 

Els efectes a llarg termini inclouen la mesura de la mortalitat, morbiditat i la qualitat de 

vida (43). Veure taula 7 (42,43). 
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Taula 5. Avaluació del Procés 
Atribut Avaluat Què és Factors Indicadors Estàndards Com, quan i qui avalua 
Funcionalitat Com funciona la 

tecnologia? 
Connectivitat % usuaris amb senyal. 100% Gestor plataforma. 
Personal 
qualificat 

% intervencions amb personal per resoldre problemes 
amb la plataforma. 

10% Gestor plataforma. 

Entrenament N. hores entrenament inicial ús plataforma del personal. 
N. hores entrenament de manteniment del personal. 

1 hora. 
1 hora. 

Reunió coordinació 1: gestor plataforma. 
Reunió coordinació 3: gestor plataforma. 

Facilitat d’ús Com interaccionen 
els usuaris i els 
professionals amb 
la plataforma? 

Cobertura 
d’usuari 

% usuaris amb un ús excel·lent de la plataforma. 
% usuaris observats en un període de temps. 
N. transmissions enviades pels usuaris per setmana. 

90% tots. 
2 setmanes 
1 x setmana 

Observació: gestor plataforma. 

Resposta 
d’usuari 

Grau usuaris que avaluen la plataforma com “ús fàcil”. 
Grau usuaris que avaluen la plataforma com “transmet 
la informació com s’espera”. 
Grau usuaris que avaluen la informació de la 
plataforma com a “satisfactòria”. 
Grau d’usuaris motivats a seguir utilitzant la plataforma. 

Grau 4 mínim 
tots. 

Enquesta valoració final digital i auto-
administrada, per correu: educador. 
 

Apropiació 
d’usuari 

% missatges via fòrum, amb resposta en <48 hores. 
% de dades que queden incomplertes. 

90% tots. 
 

Gestor plataforma. 
Gestor plataforma. 

Estabilitat  La plataforma 
funciona segons el 
previst? 

 % errors en correus informatius pels usuaris. 
Temps en carregar la plataforma. 
Capacitat operativa del servidor. 

10% error. Observació: educador. 
Observació: gestor plataforma. 

Viabilitat La intervenció ha 
reduït costs? 

 Cost de la intervenció comparat amb el cost de dones 
amb malaltia cardiovascular sense intervenció. 

Ha reduït el 
cost 

Resultats IMC i paràmetres cardiovasculars 
usuàries vs no usuàries. 

Cobertura del 
programa 

El programa arriba 
al grup diana? 

 % d’abandonament per setmana. 10% total i 
uniforme. 

Observació: educador. 

Satisfacció dels 
participants 

Se senten satisfets 
els participants? 

Interpersonals Grau comoditat amb les companyes i amb l’educador. 
Grau d’atenció i d’interès per part del l’educador. 

Grau 3 mínim 
tots. 

Enquesta valoració final digital i auto-
administrada, per correu: educador. 

Contingut Grau de rellevància i d’interès. 
Grau d’adequació del ritme, del contingut en 
complexitat, del contingut en profunditat, en la qualitat 
de la presentació i en la durada de la presentació. 
Grau de satisfacció contingut Infografia. 
Grau de comprensió Infografia. 

Grau 3 mínim 
tots. 

Enquesta valoració per contingut, digital i auto-
administrada, per correu: educador. 
Just després de cada contingut. 
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Treball de grup Grau satisfacció en oportunitats per preguntar i temes. 
Grau comoditat amb altres usuàries i amb educador. 
Grau de motivació. 
Grau adequació de la durada de la trobada. 

Grau 3 mínim 
tots. 

Enquesta valoració per trobada, digital i auto-
administrada, per correu: educador. 
Just després de cada trobada. 

Fòrum Grau utilitat del fòrum. 
Grau resolució de dubtes a través del fòrum. 
M’he sentit acompanyada gràcies al fòrum. 

Grau 4 mínim 
tots. 

Enquesta valoració final digital i auto-
administrada, per correu: educador. 

Atenció 
telefònica 

Grau utilitat de l’atenció telefònica. 
Grau resolució dubtes a través de l’atenció telefònica. 
M’he sentit acompanyada gràcies a l’atenció telefònica. 
Grau satisfacció horari d’atenció telefònica. 

Grau 4 mínim. 
Grau 4 mínim. 
Grau 4 mínim. 
Grau 3 mínim. 

Enquesta valoració final digital i auto-
administrada, per correu: educador. 

Programa Grau satisfacció amb el número d’activitats. 
Grau satisfacció amb el temps dedicat al programa. 

Grau 4 mínim 
tots. 

Enquesta valoració final digital i auto-
administrada, per correu: educador. 

 
Taula 6. Avaluació de l’Impacte 
Atribut Avaluat Què és Factors Indicadors Estàndards Com, quan i qui avalua 
Coneixement Què han après les 

usuàries? 
Contingut 
Audiovisual 

Símptomes habituals i canvis metabòlics. 
Símptomes infart miocardi i embòlia. 
Porcions aliments i aliments més sans. 
Temps i tipus d’exercicis físics i efectes meditació. 

50% encerts. Test de múltiple resposta, auto-administrat, just 
després de cada contingut audiovisual: educador. 

Actitud Les usuàries han 
modificat algun 
hàbit? 

 N. dificultats exposades i superades en cada 
autoregistre d’hàbits alimentaris, d’exercici i emocions. 
Assoliment d’objectius plantejats per autoregistre. 

90% 
superades. 
90% sí. 

Observació Trobada en grup de discussió i 
autoregistre: educador. Cada trobada en directe. 

Habilitats Les usuàries saben 
posar en pràctica el 
que han après? 

 Canvi en l’autoregistre d’hàbits:  
Alimentaris: adherència a dieta mediterrània. 
Exercici físic: increment exercici aeròbic i anaeròbic. 
Gestió emocional: increment pràctica meditació. 

100% sí tots. Observació Trobada en grup de discussió i 
autoregistre: educador. Cada trobada en directe. 
Observació Concurs Receptes: educador. 

Presa de 
decisions 

Hi ha intenció de 
canvi? 

 Intenció de canvi en hàbits alimentaris, d’exercici físic i 
de gestió emocional. 

100% sí tots. Observació Trobada en grup de discussió i 
autoregistre: educador. Cada trobada en directe. 

 
Taula 7. Avaluació dels Resultats 
Atribut Avaluat Factors Indicadors Estàndards Com, quan i qui avalua 
Morbiditat IMC Mesura IMC a mostra usuària i mostra no usuària Millora usuàries Visita inici i final: personal clínica. 

Freqüència cardiovascular Mesura freqüència cardiovascular Millora usuàries Visita mig i final. Dades rellotge: educador. 
Qualitat de vida Qualitat son Mesura qualitat son rellotge i sensació qualitat son Millora qualitat usuàries Visita inici, mig i final. Dades rellotge:educador. 

Estat anímic Sensació d’estat anímic Millora qualitat usuàries Visita inici, mig i final: personal clínica. 
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5. Aplicabilitat de la intervenció 

El programa educatiu d’eHealth per la prevenció cardiovascular en dones en TM ha estat 

dissenyat a partir de guies d’intervencions presencials i en línia, així com d’exemples 

d’altres intervencions d’eHealth que han funcionat en formats similars. 

Els objectius d’augmentar el coneixement en la TM i la prevenció cardiovascular, 

practicar tècniques de relaxació i integrar pautes d’alimentació i exercici sanes, s’espera 

que s’assoleixin gràcies al seguiment de les sessions educatives de la plataforma digital 

i a la durada del programa. Les sessions s’han dissenyat en base a la guia “Métodos 

educativos en Salud” (42) i les recomanacions de la UOC (43) i de la guia d’intervencions 

digitals de l’OMS (19), tenint en compte els aspectes de disseny de material, 

metodològics i d’avaluació.  

L’objectiu de crear comunitat i xarxa de recolzament es pretén aconseguir a través de 

les activitats que es duen a terme a la xarxa social Facebook de la clínica (50), que ja 

han funcionat en altres intervencions, com “Appetite for Health” (43,52).  

L’adherència al programa és el factor clau perquè es compleixi l’objectiu general i tots 

els específics. Per aconseguir que hi hagi una adherència alta, s’han inclòs serveis 

d’atenció personalitzada que han funcionat a la intervenció d’eHealth per la prevenció 

cardiovascular CardioSmart (12), com l’atenció telefònica, el fòrum i el correu electrònic. 

Tota la part de sessions educatives s’ha preparat en un format visual, ordenat i de fàcil 

comprensió. La plataforma digital del programa educatiu és molt intuïtiva, ordenada i 

senzilla (51), la xarxa social Facebook és de les més utilitzades entre dones d’entre 40 

i 51 anys (53) i el rellotge intel·ligent amb pulsòmetre és rigorós en la recol·lecció de 

dades i només requereix portar-lo posat i carregar-lo quan s’esgota la bateria (54). 

El temps de la intervenció també ha estat escollit en base a l’evidència sobre el temps 

mig de la integració de nous hàbits, que és de 66 dies (40). 

Amb tot això, s’espera que la intervenció permeti fomentar i mantenir hàbits saludables 

per la prevenció cardiovascular en dones en TM i que, en conseqüència, disminueixi els 

factors de risc de les usuàries del programa respecte les no usuàries. 

Limitacions i punts forts 

Una limitació clara és el biaix que generen els qüestionaris de freqüència de consum 

d’aliments auto-administrats, per això s’inclou la mesura de l’índex de massa corporal. 
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A més, és necessari que les participants tinguin coneixements previs de xarxes socials 

i ús de plataformes digitals; el que deixa fora un 1,5% com a mínim (17). Un altre punt 

limitant és el possible mal ús del rellotge intel·ligent al programar les diferents activitats 

(exercici físic i meditació). L’ús de la xarxa social Facebook de la mateixa clínica n’és un 

inconvenient la poca privacitat del contingut, però abarateix molt el cost respecte l’ús 

d’una plataforma programada. Els grups de Facebook són d’accés restringit, però la 

informació que s’hi penja pertany a l’empresa Facebook. Per minimitzar aquest aspecte, 

caldrà eliminar els usuaris i les seves converses al finalitzar la intervenció i signar el 

consentiment informat. Finalment, el fet de ser una eina digital encareix el cost de posta 

a punt de la intervenció en el disseny, creació i programació de tots els materials.  

D’altra banda, el fet de ser digital genera un cost de manteniment molt més baix que el 

d’una intervenció amb la mateixa envergadura i activitats presencials. La gran fortalesa 

d’aquesta intervenció és la possibilitat que ens dóna de proporcionar més quantitat i 

diversitat de materials, amb més freqüència; així com l’automatització d’avaluacions i 

gestió de contingut programat. També de crear una xarxa de recolzament constant 

generada per tots els participants. Un altre punt fort és la flexibilitat horària implícita en 

les sessions no grupals i l’autogestió del temps per anar fent les activitats; que es veu 

reforçat per l’atenció personalitzada en les trucades, els correus i el fòrum. L’ús del 

rellotge intel·ligent amb pulsòmetre és un altre punt fort, al ser un element motivador i 

alhora objectiu; ja que va recopilant dades que poden anar veient les participants en el 

mateix moment i va mostrant missatges motivadors. 

Accions futures i aportacions personals 

Com a propostes futures, caldrà anar retocant el material audiovisual i infogràfic, els 

temps i els formats de la plataforma; en base a les enquestes de valoració dels primers 

grups. També caldria fer seguiment dels grups que participin a la intervenció digital, per 

tal de veure els efectes a mig i llarg terme a nivell de prevenció cardiovascular. Si agafés 

una envergadura molt gran, acabaria sent necessari crear una plataforma programada 

exclusivament destinada a la intervenció, el que requeriria d’una elevada inversió. 

El disseny d’aquesta intervenció ha estat un repte per la gran quantitat de paràmetres 

que cal tenir en compte en eHealth (19, 42, 43) i alhora l’escassa informació trobada 

que mostri i avaluï intervencions digitals funcionals. D’altra banda, la investigació dels 

efectes d’hàbits alimentaris sobre la transició menopàusica encara és poc clara i 

confusa, tot i que estan relacionats. Tenint en compte la importància d’aquesta etapa, 

és necessari ampliar estudis sobre els efectes dels hàbits alimentaris, d’exercici i de 

gestió emocional, per separat i junt, durant la TM. 
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6. Conclusions 

Aquesta intervenció en salut digital s’ha dissenyat per prevenir el risc de patir la malaltia 

cardiovascular en dones en TM. Donada la clara associació entre l’etapa de la TM i 

l’elevada prevalença en l’aparició de la malaltia cardiovascular en dones (1,3,6), queda 

més que justificada la necessitat d’intervencions com aquesta. 

El disseny del programa educatiu de la intervenció està format per 1) una plataforma 

digital que proporciona el contingut de coneixements, habilitats i valors en formats 

visuals, rigorosos i de fàcil comprensió; 2) una xarxa social que permet crear una 

comunitat i xarxa de recolzament, compartint experiències i contingut en espais de 

fòrums i trobades digitals; 3) un rellotge intel·ligent amb pulsòmetre per monitoritzar la 

freqüència cardíaca i generar un efecte motivador; i 4) els serveis d’atenció telefònica i 

de correus electrònics per resoldre temes personals i avisos de calendari. La durada del 

programa és de 12 setmanes, amb 8 sessions de contingut audiovisual progressiu, 4 

sessions de trobades digitals en directe, 1 concurs digital i activitats setmanals.  

L’avaluació del procés del programa es fa de forma contínua, durant el programa, i 

global, al finalitzar-lo. S’avaluen totes les parts integradores del programa; incloent el 

material, el personal i les eines digitals proporcionades. Mentre que l’avaluació dels 

resultats es fa a través de les visites programades prèviament, durant i després de la 

intervenció i la monitorització de la freqüència cardíaca. 

El complement de la plataforma digital educativa amb la xarxa social abarateix molt el 

cost de la intervenció, en comparació amb una aplicació específicament programada o 

amb sessions i seguiment presencial. Per contra, el cost inicial és més elevat, al incloure 

la creació de tot el material audiovisual.  

La gran avantatge d’aquest disseny és l’elevada capacitat de transmetre el contingut 

amb la diversitat, quantitat i freqüència desitjada, de forma automatitzada; així com 

d’obtenir avaluacions programades. D’altra banda, les participants han de ser usuàries 

de les noves tecnologies i saber llegir i escriure la llengua utilitzada en la intervenció; 

quedant excloses dones amb nivell cultural baix o de parla d’altres llengües. 

El disseny s’ha elaborat a partir de guies rigoroses i especialitzades en intervencions 

presencials (42,43) i digitals (19,43), en l’avaluació de la intervenció eHealth sobre 

prevenció cardiovascular CardioSmart (11,12) i en exemples d’èxit donats en les xarxes 

socials (43,52). Per això, s’espera fomentar i mantenir hàbits saludables per a la 

prevenció cardiovascular en dones en TM i reduir-ne els factors de risc. 
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8. Annexes 

Annex I. Captació 

La captació es fa a través de trucades telefòniques, correus electrònics i fullets 

informatius penjats a farmàcies properes a la clínica. La informació que es proporciona 

queda recollida al fullet de captació. 

Fullet Captació 
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Annex II. Entrevista i QFCA 

La primera visita inclou un qüestionari de freqüències d’alimentació, d’exercici físic i de 

gestió de l’estrès i la son. 

Entrevista presencial d’hàbits 

Dades Personals 

Nom:                                         Cognoms:                        Data naixement: 

Participació intervenció en programa digital:   Sí �			 No �					Motiu de participació: 

Dades Antropomètriques 

Alçada:    Pes actual:   IMC: 

Pujada de pes:   No �			Suau �     Moderat  �     Intens  �	

Disminució to muscular: No �			Suau �     Moderat  �     Intens  �	

Antecedents personals 

Fumadora:   Sí �			 No � 

Drogues:   Sí �			 No �						Si	sí,	quines: 

Medicació:   Sí �			 No �						Si	sí,	quina: 

Antecedents ginecològics 

Sufocacions:    No �			Suau �     Moderat  �     Intens  �	

Suors nocturns:  No �			Suau �     Moderat  �     Intens  � 

Sequedat de la pell:  No �			Suau �     Moderat  �     Intens  � 

Sequedat de les mucoses:  No �			Suau �     Moderat  �     Intens  � 

Cicle menstrual irregular:   No �			Suau �     Moderat  �     Intens  � 

Sequedat vaginal: No �			Suau �     Moderat  �     Intens  � 

Activitat 

Fa exercici físic?    Sí �			 No �					Si	sí,	respon: 	

Quin tipus d’exercici fa? 

Cada quant el practica?     

A quines hores el practica? 
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Ritmes circadians i estat anímic 

Hores que dorm: 

Insomni: No �			Suau �     Moderat  �     Intens  �    

Es desperta descansada?   Sí �			 No �	

Depressió: No �			Suau �     Moderat  �     Intens  � 

Ansietat:     No �			Suau �     Moderat  �     Intens  � 

Trastorn de la memòria: No �			Suau �     Moderat  �     Intens  � 

Variació de l’humor:     No �			Suau �     Moderat  �     Intens  � 

Hàbits alimentaris 

Primer esmorzar  

Hora:    Context: 

Què menja: 

Segon esmorzar 

Hora:    Context: 

Què menja: 

Dinar 

Hora:    Context: 

Què menja: 

Berenar 

Hora:    Context: 

Què menja: 

Sopar 

Hora:    Context: 

Què menja: 

Àpats en altres moments del dia 

Hora:    Context: 

Què menja: 
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Qüestionari de freqüències de consum d’aliments en línia 

Dades Personals 

Nom:                                         Cognoms: 

Data naixement:    

Dades Antropomètriques 

Per cada aliment, marqui la freqüència de consum mitja durant aquest últim any. Tingui en 
compte la variació d’aliments durant les estacions de l’any i facin una mitja aproximada. 

LACTIS 
 Mes A la setmana Al dia 

Mai 1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 >6 
Llet sencera (1 tassa, 200ml) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Llet semidesnatada ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Llet descremada ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Llet condensada (1 cullerada) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Nata (1/2 tassa) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Batut de llet (1 vas) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Iogurt sencer ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Iogurt descremat ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Quallada ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Formatge en porcions o cremós (25g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Formatge curat o semi (Manxego, Bola, 
Emmental) (50g) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Formatge blanc o fresc (Burgos, cabra) 
(50g) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Natilles, flam, púding  !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Gelats (1 bola) !" !" !" !" !" !" !" !" !"
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OUS, CARN, PEIX (100-150g) 
 Mes A la setmana Al dia 

Mai 1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 >6 
Ous de gallina (un) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Pollastre o gall d’indi amb pell ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Pollastre o gall d’indi sense pell ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Carn de vedella o vaca ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Carn de porc ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Carn de xai ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Carn de conill ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Fetge (vedella, porc, pollastre) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Altres vísceres ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Pernil serrà o paletilla ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Pernil dolç ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Carns processades (salxitxó, xoriço, 
botifarra, mortadel·la, salxitxa, 
sobrassada) (50g) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Paté, foie-gras (25g) !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Hamburguesa(50g), mandonguilla(3) !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Cansalada (50g) !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Peix blanc: mer, llenguado, boga, lluç, 
llucet 

!" !" !" !" !" !" !" !" !"

Peix blau: sardines, tonyina, verat, salmó 
(130g) 

!" !" !" !" !" !" !" !" !"

Peixos salats: bacallà (60g en sec) !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Ostres, escopinyes, musclos (6) !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Calamars, pop, sípia (200g) !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Crustacis: gambes, llagostins (4-5) !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Peix i marisc enllaunat al natural: 
sardines, anxoves, tonyina (50g) 

!" !" !" !" !" !" !" !" !"

Peix i marisc en oli: sardines, anxoves, 
tonyina (50g) 

!" !" !" !" !" !" !" !" !"
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VERDURES I HORTALISSES (200g) 
 Mes A la setmana Al dia 

Mai 1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 >6 
Bledes, espinac ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Col, coliflor, bròquils ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Enciam, endívia, escarola (100g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Tomàquet cru (1, 150g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Pastanaga, carbassa (100g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Mongeta verda ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Albergínia, carbassó, cogombre ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Pebrot (150g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Espàrrecs ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Gazpacho (1 cas) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Carxofes, porros, cardo, api ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Ceba (50g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

All (1 dent) !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Julivert, farigola, llorer, orenga !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Patates fregides comercials (50g) !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Patates fregides casolanes (150g) !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Patates bullides o rostides  !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Bolets !" !" !" !" !" !" !" !" !"
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FRUITES (1 peça) 
 Mes A la setmana Al dia 

Mai 1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 >6 
Taronja, pomelo, mandarines (2) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Plàtan ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Poma, pera ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Maduixes (6 o plat postres) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Cireres, picotes, prunes (plat postres) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Préssec, albercoc, nectarina ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Síndria (1 tall, 200g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Meló (1 tall, 200g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Kiwi (100g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Raïm (plat postres) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Olives (10) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Fruites en almívar o en suc (2) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Dàtils, figues seques, panses, prunes 
seques (150g) 

!" !" !" !" !" !" !" !" !"

Ametlles, cacauets, avellanes, festucs, 
pinyons (30g) 

!" !" !" !" !" !" !" !" !"

Nous (30g) !" !" !" !" !" !" !" !" !"

.. 

LLEGUMS I CEREALS (150g) 
 Mes A la setmana Al dia 

Mai 1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 >6 
Llenties ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Fesols (blanques, negres) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Cigrons ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Pèsols, faves ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Pa blanc, pa de motlle (3 talls, 75g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Pa integral (3 talls, 75g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Cereals esmorzar (30g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Cereals integrals: civada, muesli, all-bran 
(30g) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Arròs blanc (60g en cru) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Arròs integral (60g en cru) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Pasta: fideus, macarrons, espaguetis 
(60g en cru) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Pizza (200g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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OLIS I GRASSES (1 cullerada sopera) 
 Mes A la setmana Al dia 

Mai 1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 >6 
Oli d’oliva ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Oli d’oliva extra verge  ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Oli d’oliva d’orujo ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Oli de blat de moro ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Oli de Girasol ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Oli de soja ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Oli de coco ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Barreja dels anteriors ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Margarina (12g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Mantega (12g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Mantega de porc (10g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

 

 

 

BRIOIXERIA I PASTISSERIA  
 Mes A la setmana Al dia 

Mai 1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 >6 
Galetes tipus Maria (4-6, 50g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Galetes integrals (4-6, 50g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Galetes amb xocolata (4, 50g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Rebosteria i pa de pessic casolà (50g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Croissant, ensaïmada, pastes de té o 
altre brioixeria industrial (1, 50g) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Donuts (1) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Magdalenes (1-2) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Pastissos (1, 50g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Xurros, porres (1, 100g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Xocolata i bombons (30g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Cacau en pols, soluble (cullerada 
postres) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Turró (40g) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Mantecado, massapà (90g) !" !" !" !" !" !" !" !" !"
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MISCEL·LÀNIA 
 Mes A la setmana Al dia 

Mai 1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 >6 
Croquetes, bunyols, empanades, 
precuinats (1) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Sopes i cremes de sobre (plat) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Mostassa (cullerada postres) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Maionesa comercial (cullerada sopera, 
20g) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Salsa de tomàquet fregit, ketchup 
(culleradeta) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Picant: pebre, tabasco, pebre vermell ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Sal (pessic) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Sucre (cullerada) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Mel (culleradeta) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Snacks de patates fregides (bossa) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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BEGUDES 
 Mes A la setmana Al dia 

Mai 1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 >6 
Begudes carbonatades amb sucre: cola, 
llimonada, tònica (200cc) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Begudes carbonatades baixes en 
calories, begudes light (200cc) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Suc de taronja natural (200cc) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Sucs d’altra fruita natural (200cc) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Sucs de fruita envasats (200cc) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Cafè descafeïnat (tassa, 50cc) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Cafè (tassa, 50cc) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Té (tassa, 50cc) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Mosto (100cc) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Vas de vi rosat (100cc) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Vas de vi moscatell (50cc) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Vas de vi negre jove (100cc) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Vas de vi negre anyenc (100cc) !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Vas de vi blanc (100cc) !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Vas de cava (100cc) !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Cervesa (330cc) !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Licor, anís (50cc) !" !" !" !" !" !" !" !" !"

Destil·lats: whisky, vodka, ginebra, 
conyac (copa, 50cc) 

!" !" !" !" !" !" !" !" !"
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Annex III. Material Audiovisual 

Aquest apartat inclou algunes imatges representant els vídeos de les sessions 1, 2, 3, 

5, 7, 9 i 11; així com un exemple de la presentació que acompanya el vídeo de classe 

magistral d’hàbits alimentaris. 

Imatges representant els vídeos visualitzats per les usuàries a través de la 

plataforma digital: 
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Exemple de presentació visualitzada als vídeos (TM): 
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Exemple de presentació visualitzada als vídeos (Hàbits Saludables): 
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Annex IV. Infografies 

Cada vídeo de classe magistral o demostració va acompanyat d’una infografia. 

Exemple d’Infografia hàbits saludables: introducció genèrica 
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Exemple d’Infografia hàbits alimentaris saludables: freqüència de consum 
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Annex V. Test Autoadministrat 

Després de cada sessió de vídeo hi ha preguntes de tipus test amb opcions tancaques 

de resposta. 

 

Exemples de preguntes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indica	quines	de	les	grasses	següents	
afavoreixen	la	prevenció	
cardiovascular:	

�	Les	grasses	trans	

�	Els	àcids	grassos	saturats	

�	Els	àcids	grassos	poliinsaturats	

�	Totes	les	grasses	són	beneficioses	

 

Quin	dels	aliments	següents	conté	
midó	resistent?	

�	El	plàtan	cuinat	i	refredat	

�	La	grassa	de	la	vedella	

�	La	mantega	

�	El	sucre	
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Annex VI. Enquesta de Valoració Autoadministrada 

Després de cada sessió, les usuàries reben una petita enquesta per correu, per valorar 

l’activitat. Al final de la intervenció també reben una enquesta de valoració general de 

tot el programa i les eines digitals. 

Enquestes de valoració per sessió i activitat 

Marqueu del 1 al 5 on 1 és la valoració més baixa (gens d’acord) i 5 és la més alta (molt 
d’acord). 

 

Contingut Gens.....................................Molt 

Recurs Audiovisual # i Infografia 1 2 3 4 5 

Ha estat rellevant? � � � � � 

Ha estat interessant? � � � � � 

El ritme era adequat, ni massa ràpid ni massa lent. � � � � � 
La complexitat del contingut del vídeo era adequada, 
ni massa difícil ni massa fàcil. � � � � � 

El contingut del vídeo era adequat, ni massa tècnic ni 
massa superficial. � � � � � 

La presentació del vídeo era adequada, visual i clara. � � � � � 
La durada del vídeo ha estat adequat, ni massa curt ni 
massa llarg. �	 �	 �	 �	 �	

La infografia resumeix bé el contingut. �	 �	 �	 �	 �	

La infografia és clara i entenedora. �	 �	 �	 �	 �	

 

Comentaris addicionals: 

Treball de grup Gens.....................................Molt 

Trobada # 1 2 3 4 5 

Hi ha hagut moltes oportunitats per preguntar. � � � � � 

He pogut tractar tots els temes que volia. � � � � � 

M’he sentit còmoda amb les companyes. � � � � � 

M’he sentit còmoda amb l’educador. � � � � � 

Em sento motivada per continuar amb el programa. � � � � � 
La durada de la trobada ha estat adequada, ni massa 
llarga ni massa curta. �	 �	 �	 �	 �	

 

Comentaris addicionals: 
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Enquesta de valoració final 

Marqueu del 1 al 5 on 1 és la valoració més baixa (gens d’acord) i 5 és la més alta (molt 
d’acord). 

 Gens.....................................Molt 

Plataforma 1 2 3 4 5 

La plataforma digital és fàcil d’utilitzar. � � � � � 

La plataforma transmet la informació de forma fàcil. � � � � � 
Em sento satisfeta amb la informació de la 
plataforma. � � � � � 

M’he sentit motivada a seguir utilitzant la plataforma. � � � � � 
 

Satisfacció Interpersonal / Gens.....................................Molt 

Valoració educador* 1 2 3 4 5 

M’he sentit còmoda amb les companyes. � � � � � 

M’he sentit còmoda amb l’educador.* � � � � � 

M’he sentit atesa per part de l’educador.* � � � � � 

L’educador ha despertat interès pel tema.* � � � � � 
 

 Gens.....................................Molt 

Fòrum i Atenció Telefònica 1 2 3 4 5 

He trobat el fòrum un recurs útil. � � � � � 

El fòrum m’ha servit per resoldre dubtes. � � � � � 

M’he sentit acompanyada gràcies al fòrum. � � � � � 

He trobat l’atenció telefònica un servei útil. � � � � � 

L’atenció telefònica m’ha servit per resoldre dubtes. � � � � � 
M’he sentit acompanyada gràcies a l’atenció 
telefònica. � � � � � 

La disponibilitat horària de l’atenció telefònica ha 
estat adequada. �	 �	 �	 �	 �	

 

 Gens.....................................Molt 

Satisfacció Programa 1 2 3 4 5 

La quantitat d’activitats ha estat adequada. � � � � � 

El temps dedicat a tot el programa ha estat adequat. � � � � � 
Comentaris addicionals: 
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Annex VII. Pressuposts i Sous 

En aquest apartat s’inclouen els pressuposts i acords arribats amb les diferents eines 

digitals i equips de gravació participants en la intervenció. 

Proposta de pressupost Snackson (plataforma cursos) 
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Proposta de pressupost Danalux (gravació i edició) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Càlcul de sou del coordinador i l’educador 

Els sous del coordinador i l’educador s’han calculat a partir del sou mig d’un 

professional de la salut: 25974€ bruts anuals (59). 

La xifra s’ha dividit entre els 12 mesos i entre la mitja jornada. Tenint en compte que el 

coordinador treballa 5 mesos a mitja jornada i l’educador 3 mesos a mitja jornada, s’ha 

fet la suma: 1082,25€ que sumen 8658€. Per tant, és un cost aproximat que caldria 

perfilar amb la clínica i adaptar-se a les seves condicions. 


