
 

 

Disseny d’una intervenció per la 
millora del son dels/les joves 

universitaris/es mitjançant una 
aplicació mòbil 

Modalitat DISSENY D’INTERVENCIÓ 

Treball Final de Màster 
Màster Universitari en Salut Digital 

Autor/a: Núria Nadal Zaragoza 
Tutor/a del TFM: Dr. Antoni Baena Garcia 

 

 

24/01/2022 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-

SenseObraDerivada (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca) 

 
 

Reservats tots els drets. Està prohibit la reproducció total o parcial 
d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos la 

impressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic o qualsevol altre 
sistema, així com la distribució d’exemplars mitjançant lloguer i préstec, sense 
l’autorització escrita de l’autor o dels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual. 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca


3 
 

Índex 

 

1. Introducció ................................................................................................. 6 

2. Objectius .................................................................................................. 11 

3. Metodologia .............................................................................................. 12 

3.1.  Anàlisis del son dels/les universitaris/es i d’apps existents........... 12 

3.2.  Cocreació ............................................................................................. 13 

3.3.  Població Diana .................................................................................... 14 

3.4.  Disseny de la intervenció (app mòbil) ............................................... 14 

3.4.1.  Fase 1: Definició funcionalitats inicials. Prototip 1 ................... 14 

3.4.2.  Fase 2: Prova pilot ........................................................................ 18 

3.4.3.  Fase 3: Assaig clínic ..................................................................... 19 

3.5.  Consideracions ètiques ...................................................................... 21 

3.6.  Cronograma ......................................................................................... 22 

3.7.  Pressupost........................................................................................... 23 

4. Pla d’avaluació de la intervenció ............................................................ 24 

4.1. Avaluació de l’aplicació mòbil ......................................................... 24 

4.2. Avaluació de l’assaig clínic: ............................................................. 25 

4.2.1. Resultats esperats de l’estudi ...................................................... 26 

5. Aplicabilitat de la intervenció ................................................................. 27 

6. Conclusions ............................................................................................. 29 

7. Bibliografia ............................................................................................... 31 

8. Annexos .................................................................................................... 37 

8.1. Annex 1: Com dormen els Universitaris del món ................................. 37 

8.2. Annex 2: Aplicacions del son existents al mercat ................................ 40 

8.3. Annex 3: Qüestionari – Munich Chronotype Questionnaire ................ 41 

8.4. Annex 4: Índex de Qualitat del son Pittsburgh ..................................... 45 

8.5. Annex 5: Exemple de Consentiment informat pels estudis ................. 49 

 

 

 



4 
 

Resum 

Introducció: 

La qualitat del son dels estudiants universitaris entre 18 i 25 anys acostuma a ser 

escassa i la duració del son que presenten es troba per sota de les recomanades fetes 

per la National Sleep Foundation per aquest grup d’edat, que són entre 7-9 hores. A 

més, sembla que aquests estudiants acostumen a presentar un cronotip vespertí i a 

causa d’una desincronització entre el seu rellotge intern i el rellotge social solen tenir un 

nivell elevat de jet lag social. Es coneix que una falta de son pot ocasionar una 

disminució en el rendiment acadèmic. Així doncs, es considera que aquest grup 

poblacional es podria beneficiar d’una solució digital que els ajudi a mantenir uns 

correctes hàbits del son per millorar el rendiment acadèmic i altres aspectes de la salut 

que es poden veure afectats per una mala qualitat del son. 

Objectiu general: 

Planificar el disseny d’un prototip bàsic d’aplicació de salut mòbil, per tal de millorar la 

qualitat del son dels joves universitaris de Catalunya.  

 

Metodologia: 

 

Aquesta prototip d’app, que es crea a partir d’un procés de cocreació, es sincronitza 

amb un smart watch per donar més precisió en la detecció del son dels usuaris. Aquesta 

solució es diferencia de la resta d’existents al mercat perquè va dirigida als joves 

universitaris de Catalunya, als quals se’ls hi facilita un pla personalitzat de descans òptim 

en èpoques d’exàmens. Es proposen els apartats bàsics que contindrà aquest prototip 

d’aplicació, el qual serà avaluat primer amb un prova pilot, seguit d’un assaig clínic, els 

dos dissenyats en aquest projecte. També s’han considerat els aspectes ètic-legals a 

tenir en compte i un conjunt d’indicadors que caldrà tenir en compte per a validar 

l’aplicació. 

 

Conclusió: 

Es considera que la intervenció dissenyada mitjançant l’ús d’una aplicació mòbil ajudarà 

als estudiant universitaris a adquirir una correcte higiene del son. 

 

Paraules clau:  

Universitaris, qualitat del son, solució digital, rendiment acadèmic, personalització 
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Abstract 

Introduction: 

The sleep quality of college students between the ages of 18 and 25 is often poor and 

their sleep duration is below the National Sleep Foundation's recommended sleep rates. 

For this age group, it is recommended to sleep between 7-9 hours a day. In addition, it 

seems that these students tend to have an evening chronotype, due to a mismatch 

between their internal clock and the social clock. This mismatch often makes them have 

a high level of social jet lag. Moreover, it is known that a lack of sleep can lead to worse 

academic performance. Therefore, it is believed that this population group could benefit 

from a solution that helps them to maintain good sleep habits to improve academic 

performance and other aspects of health that may be affected by poor sleep quality. 

General objective: 

The aim of the project is to plan the design of a basic prototype of a mobile health 

application to improve the quality of sleep of young university students in Catalonia.  

Methodology: 

This prototype app, which is created from a co-creation process, is synchronized with a 

smartwatch to make it more accurate for users to detect sleep. This solution differs from 

the rest of the existing ones on the market because it is aimed towards young university 

students in Catalonia, who are provided with a personalized plan for optimal rest during 

exam periods. The basic sections that this application prototype will contain are 

proposed, which will be evaluated first with a pilot test, followed by a clinical trial, both 

designed in this project. The ethical-legal aspects to be taken into account and a set of 

indicators that will need to be taken into account to validate the application have also 

been considered. 

 

Conclusion: 

 

It is believed that college students will be able to acquire and develop proper sleep 

hygiene thanks to the use of this mobile application. 

 

Keywords: 

University, sleep quality, digital solution, academic performance, personalization 
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1. Introducció 

Actualment, la falta i mala qualitat del son de la societat estan ocasionant problemes de 

salut pública, segons una enquesta realitzada per el Instituto de Investigación Social 

(IPSOS) al 2019, la població espanyola dorm una mitjana de 6,8 hores diàries, sent el 

58,0% els que afirmen que dormen malament. El mateix informe manifesta que el 75,0% 

dels espanyols es desperta almenys una vegada per la nit¹. Una altra enquesta 

realitzada pel Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) feta al 2017, senyala que el 

35,5% dels espanyols els dies laborables van a dormir entre les 23:00h i abans de les 

00:00h i el 27,0% ho fa entre les 00:00h i abans de la 01:00h. Els caps de setmana són 

més persones les que es posen al llit en aquesta darrera franja horària, estenent les 

hores de vigília. Pel que fa a l’hora d’aixecar-se els dies laborables un 20,1% ho fa entre 

les 06:00h i abans de les 07:00h, un 35,5% ho fa entre les 07:00h i abans de les 08:00h 

i un 23,3% ho fan entre les 08:00h i abans de les 09:00h, els caps de setmana 

acostumen a allargar l’hora de despertar-se². Per tant, es pot veure que no es dorm el 

mateix els dies laborables/escolars que els dies festius, els quals són aprofitats per 

descansar més hores. D’altra banda, un altre informe realitzat per la Sociedad Española 

de Neurología (SEN) al 2020 destaca que només un 1/3 de la població espanyola dorm 

les hores necessaris els dies laborables/escolars, afirmant que el 30,0% de la població 

estudiada es desperta amb sensació d’un mal descans i es senten molt cansats a 

l’arribar el vespre³. Finalment, ressaltar que a causa de la pandèmia pel coronavirus, 

que ha provocat majors situacions d’estrès i de por, la qualitat del son s’ha vist encara 

més perjudicada i són un bon exemple l’estudi fet a la població de Galícia i un estudi fet 

a la població universitària d’Argentina. Aquests estudis demostren un increment en el 

número de persones que presenten insomni amb major manifestació de símptomes a 

més d’una pitjor qualitat del son⁴‾⁵. 

 

Per entendre si realment s’està dormint poc, cal conèixer que diuen els experts sobre 

les hores òptimes i necessàries de descans en funció de l’edat. Segons la National Sleep 

Foundation, els adults sans necessiten al voltant de 7-9 hores de son a diferència dels 

nadons, infants i els adolescents que en necessiten més, ja que han de garantir el 

correcte creixement i desenvolupament. En canvi, les persones majors de 65 anys són 

les que necessiten menys hores de son i el seu cos amb 7-8 hores ja té suficient. A la 

Figura 1 es poden observar les hores necessàries de son desglossades per grups d’edat 

i rangs horaris de duració del son⁶. Gràcies a la imatge es pot arribar a la conclusió que 

la mitjana de 6,8 hores diàries dormides no seria la correcte, confirmant la mala qualitat 

del son de la població actual. 
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Figura 1: National Sleep Foundation, recommended Hours of Sleep⁷ 

 

Per comprendre part de la qualitat del son s’ha de parlar del cronotip i el jet lag social. 

La paraula circadià significa “al voltant d’un dia”, prové de les paraules llatines “circa” (al 

volant) i “diem” (dia). Així doncs, el patró habitual que tenim els humans de mantenir-

nos desperts durant el dia i dormir durant la nit, és el que es coneix com a ritme circadià. 

Aquest ritme és considerat com el cicle natural de canvis físics, mentals i de 

comportament que experimenta el cos en 24h i és regulat amb el cicle llum-foscor⁷‾⁸. 

Doncs bé, s’ha observat que pot influir en el son, la temperatura corporal, les hormones, 

l’apetit, i altres funcions de l’organisme. D’aquí sorgeix el concepte cronotip, on cada 

individu té les seves pròpies característiques relacionades amb els ritmes cricadians, 

aquestes característiques guarden relació amb l’hora d’adormir-se, aixecar-se i en les 

activitats diàries. En funció d’aquestes característiques es pot classificar a la població 

en cronotip matutí, intermig o vespertí. Per aprofundir, comentar que aquelles persones 

que tenen un cronotip matutí presenten les funcions cognitives en el pic d’activitat 

màxima pel matí i a mesura que comença la tarda van reduint, per això es diu que 

s’aixequen més d’hora i s’adormen abans de forma espontània. Per contra, les funcions 

cognitives de les persones vespertines es troben en el punt màxim d’activitat per la 

tarda-nit, així doncs la tendència és que s’adormin i s’aixequin tard⁹‾¹º. A la Figura 2 es 

pot veure representada l’acrofase en funció del tipus de cronotip de la persona. Si el 

cronotip intermedi correspon al que té un ritme circadià de melatonina amb una acrofase 

cap a les 3 am, el matutí té l'acrofase 2-3 hores abans, i el vespertí 2-3 hores després¹¹. 
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 Figura 2: International Institute of Melatonin. Melatonina i cronotips¹¹ 

 

A l’hora de determinar la qualitat del son també s’ha parlat del jet lag social, situació que 

succeeix quan els horaris de son dels dies laborals o escolars respecte els dels dies 

lliures no són els mateixos, sinó que tenen diferències importants. És a dir, es tracta de 

la diferència entre el punt mitjà de son dels dies laborable/escolars i els festius, la qual 

es considera significativa a partir de les 2 hores¹¹. Per tant, es pot afirmar que es 

produeix una situació de privació del son durant els dies laborables/escolars, provocant 

una pèrdua de son crònica i ocasionant que es dormi en excés els dies lliures. Aquest 

fet podria confondre i alterar els ritmes circadians naturals del cos, ja que el rellotge 

social i el biològic no van a l’hora, augmentant el risc de patir efectes metabòlics nocius, 

com ara; l’obesitat i la diabetis¹³‾¹⁴. 

 

Per determinar el cronotip es poden utilitzar qüestionaris tals com el MEQ (Morningness-

Eveningness Questionnaire)¹⁵, el MESC (Morningness-Eveningness Scale for 

Children)¹⁶ i el MCTQ (Munich Chronotype Questionnaire)¹⁷ . Per conèixer el grau de jet 

lag social el qüestionari més utilitzat és el MCTQ (Munich Chronotype Questionnaire)¹⁷ 

i també es solen utilitzar wearables com els “wrist actigraphy”¹⁸ per tal d’avaluar el son. 

 

Doncs bé, aquests conceptes estan relacionats entre sí, s’ha observat que els 

adolescents universitaris tenen tendència cap a un cronotip més aviat vespertí que altres 

grups d’edat. Es creu que són diversos els factors que podrien estar involucrats en 
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aquesta tendència a la nocturnitat dels joves com ara; la tradició de la migdiada, hàbits 

socials, la llum artificial o diferents factors biològics¹⁹‾²º. L’evidència mostra que ser més 

aviat vespertí es relaciona a menys hores de son, baix rendiment acadèmic, hàbits 

alimentaris poc saludables i com a conseqüència, un major risc de desenvolupar 

alteracions metabòliques com ara l’obesitat²¹‾²². A més, els vespertins tenen tendència 

a sopar més tard per la nit, són diversos estudis els que mostren que realitzar els àpats 

a partir d’unes hores concretes per la nit, en un moment circadià inapropiat, on s’hauria 

d’estar descansant, genera un major risc d’augment del pes corporal. Un mecanisme 

que podria explicar l’augment de l’índex de massa corporal (IMC) a causa de realitzar 

ingestes en un temps circadià tardà, és la disminució de l’efecte tèrmic dels aliments, el 

qual fa referència a l’energia gastada en resposta a un menjar²³‾²⁴. També es sap que 

les persones vespertines acumulen un deute substancial de son al llarg de la setmana 

laboral o universitària el qual, es compensa el cap de setmana, incrementant la durada 

del son. El deute substancial de son s’entén com la diferència entre la durada mitjana 

del son durant la setmana i la durada del son durant els dies de classe/treball, així que 

es pot entendre el deute de son juntament amb el jet lag social com a marcadors de 

desalineació circadiana¹²ʽ²⁵. Per tant, sembla que el jet lag social és més pronunciat i 

existent en els joves vespertins. L’horari d’inici de les classes és molt d’hora pels 

adolescents amb preferències nocturnes, per això es podria considerar l’elaboració 

d’horaris més ajustats al ritme circadià dels joves¹⁴. Un altre fet que s’està observant és 

que un descans poc òptim es relaciona amb dificultat en la concentració, atenció, 

memòria i en l’adquisició d’aprenentatges. ²⁶‾²⁷. 

 

Segons un estudi realitzat al 2019 per Google, FAD i BBVA, un 89,9% dels adolescents 

enquestats (1.624) disposen d'un telèfon mòbil i més de la meitat, el 69,0%, tenen una 

tablet²⁸‾²⁹. El nombre de persones a Espanya que fan un ús actiu d’apps puja a 22 milions 

al 2017. A més, un terç dels espanyols utilitza unes 20 hores setmanals aplicacions 

mòbils i el 13,0% fins a 5 hores setmanals i cada dia es descarreguen a Espanya uns 4 

milions d’aplicacions, el 82,0% de les quals són gratuïtes. Recalcar també que un 72,0% 

dels espanyols valora de les apps que els hi cobreixi una necessitat real³º. Segons una 

enquesta del 2016 entre mil usuaris de mòbils de tot Espanya, 1 de cada 3 adults ha 

utilitzat almenys una aplicació de salut en un any. L'enquesta també revela que són les 

dones les que utilitzen més les apps de salut en comparació amb els homes (36,0% per 

31,0%) i els més joves són els que més aplicacions relacionades amb la salut confessen 

emprar³¹. Un altre estudi realitzat a la UOC (2015) mostra que 3 de cada 4 adolescents 

busquen informació sobre salut a internet, són les noies les que busquen més informació 
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sobre salut respecte als nois, on la cerca està especialment relacionada amb aspectes 

de l'aparença física, malalties i salut mental. Tot i així, l’estudi també afirma que quan 

més edat, més augmenta la cerca sobre informació de salut³². Ara bé, se sap que el que 

més utilitzen els adolescents són aplicacions d’entreteniment i de tipus relacional³³, per 

aconseguir que facin ús d’aplicacions de salut, caldria trobar la forma de motivar-los i fer 

que siguin didàctiques però entretingudes.  

 

Avui en dia ja existeixen aplicacions mòbils per millorar els hàbits de son i descans de 

la població en general, un exemple és SleepBot que entre d’altres aspectes dona 

consells, inclús sobre aliments que ajuden a dormir millor. També hi ha Sleep better que 

té en compte si s’ha fet exercici físic, si s’ha begut alcohol o cafè, què i quant s’ha menjat 

i si s’ha tingut un dia estressant. Després hi ha els dispositius per mesurar els hàbits de 

son, que un dels avantatges principals que presenten aquests dispositius és que a 

l'emprar l’acceleròmetre de forma directa des del canell, l’anàlisi és més precís. Una 

vegada realitzada la cerca d’aplicacions mòbils que ajuden a tenir una bona qualitat del 

son, es pot afirmar que no són tantes les que uneixen son i joves universitaris de forma 

específica i que estiguin connectades amb dispositius wearables. Podria dir que gairebé 

totes les apps trobades són per població en general³⁴. 

 

Sabent que un mala qualitat del son pot ocasionar problemes de salut als/les joves 

universitaris/es, com ara el sobrepès i l’obesitat i que s’ha demostrat que tenir un escàs 

descans empitjora el rendiment acadèmic, cal buscar solucions adaptades als/les 

estudiants per tal d’aconseguir revertir aquesta situació. L’aplicació que es vol dissenyar 

recollirà informació sobre el cronotip i jet lag social dels/les usuaris/es, dos factors que 

fins al moment no contemplen la majoria d’aplicacions existents i que per tant, s’estarà 

innovant i progressant. Es capacitarà l’aplicació perquè faci una proposta personalitzada 

mitjançant l’enviament de diferents consells, avisos i alarmes i així poder ajudar i donar 

suport als/les usuaris/es en la seva pròpia gestió del son. 
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2. Objectius  

 

Objectiu general: 

 

• Planificar el disseny i l’avaluació d’un prototip bàsic d’aplicació de salut mòbil, 

connectada a un smart watch, per millorar la qualitat del son dels/les joves 

universitaris/es de Catalunya. 

 

Objectius específiques: 

 

• Analitzar les necessitats de son dels/les joves universitaris/es de Catalunya per 

adaptar el disseny de l’aplicació a les seves característiques. 

• Determinar els continguts principals que contindrà el prototip bàsic d’aplicació 

mòbil que regula el correcte descans dels/les universitaris/es de Catalunya. 

• Avaluar l’eficàcia del prototip d’aplicació mòbil per millorar la qualitat del son 

dels/les joves universitaris/es de Catalunya. 

• Especificar els criteris que s’utilitzaran per valorar la usabilitat, accessibilitat i 

satisfacció de l’aplicació mòbil creada. 

 

 

Preguntes investigables:  

 

-Els/les estudiants universitaris/es tenen una correcte higiene del son? 

-Com s’aconseguirà que l’aplicació del son dissenyada es diferenciï de la resta 

d’aplicacions existents al mercat? 

-El disseny del prototip d’aplicació de salut mòbil millorarà la qualitat del son dels/les 

joves universitaris/es de Catalunya? 

-Necessiten els/les estudiants universitaris/es unes recomanacions de descans 

adaptades en època d’exàmens? 
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3. Metodologia 

3.1.  Anàlisis del son dels/les universitaris/es i d’apps existents  

Mitjançant la anàlisis de la situació de diferents universitats en diferents països 

realitzada a partir d’estudis realitzats i recopilats en una taula resum que es pot observar 

a l’annex 1, es pot afirmar que la gran majoria dels/les joves universitaris/es no dormen 

les hores que els hi tocaria, que són d’entre 7-9 hores segons Sleep National 

Foundation. A més, la qualitat del son reportada en els diferents estudis tendeix a ser 

baixa. Aquesta informació juntament amb l’exposada a la introducció dona suficients 

arguments que demostren la clara necessitat de trobar una solució que doni suport en 

la correcte gestió del son, per aconseguir un descans òptim en els/les estudiants 

universitaris/es de Catalunya.  

 

D’alta banda, a l’annex 2 s'han seleccionat les aplicacions relacionades amb la qualitat 

del son més conegudes. D’entrada comentar que representa un mercat amb força 

nombre de competidors oferint una solució similar entre ells, per aquest motiu és 

altament rellevant conèixer les propostes dels competidors per poder crear una solució 

diferencial i agafar avantatge competitiva per destacar envers les altres existents.  

 

Com es pot observar a l’annex 2, totes les apps estan molt focalitzades a monitoritzar el 

son a través de les diferents fases, per així poder despertar l'usuari en el moment òptim 

en què se sentirà més enèrgic i descansat. A partir d'aquí, es diferencien entre si amb 

petits detalls: Look & Feel, experiència d'usuari dins de la pròpia app, ofertes 

complementàries com ara anàlisi de dades i tendències evolutives, cançons per adormir-

se, entre d'altres. 

 

A l’aplicació nova a crear es vol anar un pas més enllà i oferir una proposta de valor 

diferent i més completa. Primer comentar que es vol evitar fer recomanacions de forma 

genèrica, sinó que s’enfocaran als/les universitaris/es. A més, només una app de les 

estudiades tracta el concepte cronotip (sleep as android) i aquesta es pot utilitzar 

únicament en dispositius androids, així que la nova proposata serà tant per androids 

com per apple. Un altre aspecte a destacar és que la nova solució es sincronitzarà amb 

un smart watch per tenir una major precisió del son dels joves, fet que permetrà anar a 

dormir sense la necessitat de tenir el mòbil tant aprop, cosa que si que requereixen les 

apps analitzades. El que es mirarà de fer és aconseguir una col·laboració amb una 

marca coneguda de smart watch per oferir un preu més assequible als/les que encara 
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no tenen un rellotge intel·ligent, sempre i quan es descarreguin l’aplicació. Finalment, 

aprofitant el target  a qui va dirigida l’acció, es realitzarà una secció per èpoques 

d’exàmens, on els usuaris podran informar a l’app dels horaris d’exàmens i aquesta 

realitzarà una proposta de descans òptim per abordar les proves amb màxim rendiment.         

3.2.  Cocreació 

Aquí es produeix un treball en conjunt dels/les dissenyadors/es, professionals del son i 

usuaris/es potencials per tal de concretar les activitats/apartats que hauria de contenir 

l’aplicació, i així aconseguir que s’adapti al màxim als/les joves universitaris/es.  

 

Per reclutar als participants d’aquest procés de cocreació s’enviarà d’entrada un mail a 

una universitat de cada província de Catalunya per convidar-les a participar i així obtenir 

una mostra variada. S’escull un grau en concret, d’aquesta manera s’evita que molts 

estudiants vulguin participar i no se’ls pugui acceptar. Es realitzarà una reunió amb les 

universitats que accedeixen a participar. A la reunió s’aleatoritzarà els grups per obtenir 

el grau concret al qual s’enviarà el mail per una participació voluntària. Des d’un principi 

es deixa clar als estudiant escollits que dels que vulguin participar es realitzarà un sorteig 

perquè només fan falta 2 estudiants de cada universitat. El número de participants que 

s’ha concretat que caldrà és de 8 (2 per província). Pel que fa  als professionals del son 

s’inclouran els dos del projecte en si que han tingut la idea i es farà una selecció de 2 

més i així aconseguir també una visió externa. Per aconseguir professionals voluntaris 

s’escollirà aleatòriament una Unitat del Son d’algun dels hospitals de Catalunya i 

s’enviarà un mail al cap de la unitat per a trobar als 2 voluntaris. 

 

Una vegada s’han obtinguts els voluntaris s’organitzarà un brainstorming on cadascun 

dels reclutats (12 en total) participarà. Es necessita un moderador del mateix  i s’escollirà 

un delegat responsable d’anotar totes les idees que van sorgint. La sessió tindrà una 

durada 1:30 hores amb una pausa de 10 minuts entre mig. A l’iniciar la sessió el 

moderador explicarà el propòsit, on s’exposaran les idees principals sobre l’app que té 

l’equip de treball, a més s’explicaran les regles del brainstorming i al final s’entregaràn 

entrades pel cinema/teatre als participants com agraïment.  

 

Seguidament l’equip de treball que dissenya la intervenció classificarà i avaluarà les 

idees sorgides en el brainstorming. En aquest punt, els dissenyadors experts en 

aplicacions mòbils, que es contracten externament pel projecte, donaran el seu punt de 

vista de la viabilitat de les diferents idees. Amb tota aquesta informació que s’obtindrà, 
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es prepararà un qüestionari amb les propostes seleccionades tenint em compte les 

opinions extretes dels voluntaris i la possibilitat real de portar-les a la realitat. Aquest 

qüestionari serà enviat als estudiants de totes les Universitats de Catalunya i en aquesta 

ocasió, si que participaran tots els estudiants que ho vulguin. La finalitat de l’enquesta 

és mostrar les possibles activitats consensuades que pot contenir l’app per acabar 

d’incloure les opinions dels usuaris potencials i poder així cobrir els seus requeriments. 

 

Amb tota aquesta informació que s’obté del brainstorming i el qüestionari es treballarà 

per a realitzar un primer prototip d’aplicació per ser utilitzada per la prova pilot.  

3.3.  Població Diana  

 

La intervenció de salut mòbil va dirigida als universitaris de Catalunya, en un rang d’edat 

aproximat dels 18 als 25 anys, que fa referència a una franja d’edat considerada entre 

adolescència tardia i adults joves. En aquest rang d’edat s’hauria de dormir, segons 

Sleep National Foundation, d’entre 7 a 9 hores diàries per considerar que es té un 

correcte descans. Com s’ha pogut observar, es tracta d’un grup poblacional amb moltes 

exigències d’estudis, solen iniciar les classes molt d’hora pel matí i realitzar les activitats 

extraescolars tard per la nit. A més, es queden estudiant fins ben entrada la nit i solen 

tenir força vida nocturna, fet que altera més fàcilment el seu rellotge biològic. Així que 

es considera que es podrien beneficiar d’una eina per adquirir uns bons hàbits del son. 

3.4.  Disseny de la intervenció (app mòbil) 

3.4.1.  Fase 1: Definició funcionalitats inicials. Prototip 1 

Una vegada observada la situació en la que es troben la majoria d’universitaris/es es 

considera necessària la generació d’una solució que pugui millorar o revertir la manca 

de descans i qualitat de son dels/les joves de Catalunya. Al ser una intervenció nova es 

decideix iniciar a Catalunya amb possibilitat d’extensió si té suficient èxit.  

 

Així doncs, el nom de l’aplicació mòbil elegida és d’entrada “Sheep, go to sleep” amb el 

lema “adapta el teu descans, millora la teva salut” i el logo de l’app serà una ovella amb 

el fons blau cel. L’ovella guarda relació amb quan es diu “conta ovelles per dormir” i es 

posa només una ovella volent assenyalar que com a molt arribaràs a contar 1. El color 

és el blau cel perquè transmet tranquil·litat. El mapa de navegació inicial del Prototip 1 

per la prova pilot es pot observar a la Figura 3.  
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A continuació s’exposen les funcions que es poden visualitzar en el mapatge: 

 

1-Qüestionaris: A l’inici d’ús de l’aplicació es demanarà als usuaris que responguin el 

qüestionari Munich Chronotype Questionnaire, el qual es pot trobar a l’annex 3, amb 

l’objectiu de determinar el seu tipus de cronotip (matutí, intermig, vespertí) i fer així 

recomanacions enfocades a aquest. També s’utilitzarà aquest qüestionari per 

determinar el grau de jet lag social. Finalment s’inclourà el Pittsburgh Sleep Quality Index 

per determinar la qualitat del son del/les usuaris/es, es pot visualitzar a l’annex 4. Aquest 

darrer qüestionari es repetirà cada més per tal d’anar observant com canvia la qualitat 

del son dels joves. Com que l’aplicació es sincronitza amb un smart watch encara es 

podrà informar amb més precisió de com és el son dels/les usuaris/es. També hi haurà 

altres qüestionaris opcionals, l’objectiu dels qual serà dotar a l’aplicació de més 

informació. Com ara informació sobre quan es realitzen les activitats extraescolars, 

podent així fer recomanacions enfocades a aquestes situacions i horaris socials. 

 

2-Consells i avisos: Una vegada es conegui el cronotip i el grau de jet lag social dels/les 

usuaris/es, els avisos i consells aniran enfocats a aquesta disposició. Quan els resultats 

del qüestionari de qualitat del son i les mesures del wareable marquin valors de baixa 

Figura 3: Mapatge del prototip 1 aplicació 
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qualitat els consells seran majors i més freqüents, a mesura que l’usuari millori, aquests 

s’aniran reduint. Per anar valorant el progrés del descans, cada mes els usuaris rebran 

un avís per a que responguin el qüestionari Pittsburgh Sleep Quality Index. El fet d’anar 

repetint aquest qüestionari permet anar fent comparacions i estadístiques de les etapes 

en que els joves descanses millor o pitjor. A més, en èpoques d’exàmens dins l’apartat 

de consells és destinarà un espai on l’app crearà un pla personalitzat de descans a partir 

del cronotip i horari d’exàmens que reportin els/les usuaris/es. L’objectiu és aconseguir 

que els/les estudiants rendeixin el màxim possible en l’etapa de proves, moment on 

encara dormen menys. El que se’ls oferirà és un calendari amb les hores apropiades de 

dormir/aixecar-se a més de consells concrets sobre com millorar la qualitat del son. 

 

 Exemples d’avisos: 

• “Eps, aquesta nit has dormit només 5 hores, et sentiràs espès durant el dia”. 

• “Aquesta setmana has dormit una mitjana de 6,5 hores diàries”. 

• “Eps, tens un nou repte setmanal a assolir, som-hi”. 

• “Recorda que tens l’alarma a les 8 hores del matí demà, hauries de descansar”. 

• “Hauries d’evitar les pantalles, s’acosta l’hora òptima de dormir i desvetllen”. 

Exemple de consells/recomanacions: 

• Seria apropiat esperar unes dos hores després del sopar per anar al llit, no és 

bo dormir amb l’estómac ple, a més, quan més tard facis l’àpat més costarà de 

pair, perquè quan augmenta la melatonina, el cos es prepara per estar en repòs. 

• Sabies que els joves d’entre 18-25 anys haurien de dormir entre-7-9 hores... 

• Sabies que la disponibilitat generalitzada de la llum elèctrica ha provocat que els 

humans siguem capaços de seleccionar els nostres propis cicles de llum-foscor, 

provocant que estiguem desperts a altes hores de la nit i que no descansem el 

que toca. S’haurien de tenir les pantalles en modo nit quan es fa fosc. 

Exemple de consells del pla de descans: 

• Una mala qualitat del son i/o poques hores de son es tradueix en una pitjor 

memòria, aprenentatge i concentració, fet que podria afectar en el rendiment de 

l’estudi i de l’examen, per aquest motiu se’t facilita un horari que et permetrà 

organitzar els temps d’estudi i un descans apropiat pels exàmens. 
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• Demà tens examen a primera hora, se t’aconsella que a partir de les 20 hores 

realitzis activitats relaxants i evitis les que et poden estimular i desvetllar, 

d’aquesta manera propiciaràs un entorn idoni per conciliar el son. 

• Sabies que les begudes estimulants poden provocar que et costi més agafar el 

son i descansis menys? Tenint en compte que tens l’examen a les 8 hores del 

matí se’t recomana que evitis begudes estimulants a partir de la tarda.  

3-Registres diaris i gràfics setmanals/mensuals: Els registres diaris serà possible 

generar-los gràcies a la sincronització de l’aplicació amb el smart watch, el qual permetrà 

fer estadístiques diàries de com és el descans de l’usuari. A més, setmanalment i 

mensualment es faran gràfics del progrés del son, els/les usuaris/es podran consultar-

los i veure la seva evolució del descans. També es podran visualitzar estadístiques dels 

resultats del qüestionari Pittsburgh Sleep Quality Index, fet que indicarà com va 

evolucionant la qualitat del son de l’usuari. 

4. Materials didàctics: 

4.1-Vídeos: Aquí s’aniran incloent vídeos setmanals la finalitat dels quals serà 

transmetre nous coneixement sobre el son. Aquests continguts seran didàctics però 

entretinguts per despertar interès en els usuaris. Els usuaris podran fer suggeriments de 

temes a tractar. Exemples de temàtiques: explicació dels cicles del son; demostracions 

de com pot afectar el poc descans; com millorar el hàbits del son, entre d’altres. 

 

4.2-Jocs: 

 

→Quiz tipus trivial on els/les usuaris/es podran anar responent tota mena de preguntes 

relacionades amb el son i podran anar augmentant posicions dins d’un rànquing de tots 

els/les usuaris/es que participin en aquest trivial.  

 

→Reptes setmanals: es proposaran als/les usuaris/es reptes setmanals a complir, 

considero que és una forma de mantenir-los motivats, amb ganes de superar-se i 

indirectament estaran millorant el seu descans. Cada 6 mesos els 5 usuaris/es que 

tinguin major puntuació en el rànquing de reptes seran recompensats, per exemple amb 

sessions de relaxació, o entrades pel teatre, entre d’altres. Exemples de reptes: 

• Aquesta setmana posat a dormir abans de les 23 hores. 
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• Al llarg d’aquesta setmana no utilitzis el mòbil abans d’anar a dormir. 

• Durant aquesta setmana dorm unes 8 hores de mitjana. 

Aquesta darrera explicació són suposicions del que el prototip pot contenir, però 

recordar que es realitza un procés de cocreació amb els/les usuaris/es perquè donin la 

seva opinió i ajudin a construir les activitats de l’aplicació. 

3.4.2.  Fase 2: Prova pilot  

a) Finalitat: Testejar el prototip 1, posar-lo a prova en una mostra reduïda 

d’estudiants universitaris/es de Catalunya . L’èxit final d’aquesta prova obrirà pas 

a realitzar l’assaig clínic. 

b) Mostra: 20 universitaris/es (5 per província de Catalunya, per tal de que hi hagi 

la major varietat possible). S’inclouen els mateixos participants que en el procés 

de cocreació, eren 8 i es recluten 12 més seguint la mateixa metodologia que en 

aquest procés de cocreació. 

c) Fases: 

 

ETAPES  

1-Reclutament: 20 participant→ 5 de cada província de Catalunya → de 4 universitats diferents 

2-Sessió formativa als reclutats: s’explica als participants com i durant quant temps hauran d’utilitzar el prototip 

que testejaran. També se’ls informa de la sessió final de feedback que es realitzarà. 

3-Inici prova: els participants testejaran la funcionalitat de l’aplicació mòbil durant un mes. Per a fer-ho possible 

hauran de tenir un smart watch com a criteri d’inclusió, ja que avui en dia força universitaris en tenen³⁵ . Aquest 

rellotge es sincronitza amb l’app que s’hauran de descarregar en els seus telèfons intel·ligents. 

4-Avaluació dels resultats: d’una banda, els analistes i programadors de l’equip del projecte faran un anàlisis de 

la informació que ha anat enregistrant l’app per tal d’observar si s’obtenen els resultats que s’esperen aconseguir 

i per comprovar que totes les activitats funcionen correctament. D’altra banda, es realitzarà una sessió amb els 

20 participants on podran donar l’opinió que tenen després d’haver provat l’aplicació.  

5-Conclusions: Després del anàlisis i l’obtenció del feedback dels participants es realitzaran els últims retocs i 

modificacions del primer prototip d’app que s’havia creat per tal de deixar-lo preparat per l’assaig clínic. 

Taula 1: Etapes de la prova 
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3.4.3.  Fase 3: Assaig clínic  

a) Selecció dels Participants: segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, al curs 

2020 van matricular-se un total de 66.568 estudiants al sistema universitari públic 

i a falta de dades actualitzades del 2021, s’agafarà d’entrada com a referència 

aquest valor. es procedeix a realitzar la fórmula proposada per Murray i Larry³⁶ 

per obtenir el número aproximat de persones que haurien de participar a l’estudi. 

El número de participants necessari serà d’aproximadament 1.050. Una vegada 

conegut aquest número es contactarà amb les universitats per a que ens ajudin 

a identificar als potencials candidats. Una vegada es tenen els/les voluntaris/es 

es realitzarà una aleatorització dels mateixos per aconseguir una mostra el més 

variada i comparable possible. Aquest procés d’aleatorització donarà lloc a dos 

grups (intervenció i control). Els participants seran informats a l’inici sobre les 

condicions de l’estudi i la possibilitat que tenen d’estar al grup control. Si 

decideixen participar es procedirà amb la firma del Consentiment Informat, el 

qual es pot veure a l’annex 5. El protocol de l’estudi serà enviat al Comitè d’Ètica 

de les universitats catalanes per la seva aprovació. 

 

b) Criteris d’inclusió/exclusió: 

 

  

  

 

 

 

 

c) Disseny de l’estudi: 

 

 

 

-Estudiant d’alguna universitat de Catalunya 

-Tenir entre 18-25 anys 

-Haver donat consentiment a l’inici  

-Haver acceptat les condicions d’ús 

-Entendre correctament el castellà o català 

 

-Joves que prenguin medicació per dormir 

-Estudiants que presentin alteracions 

neurològiques/psiquiàtriques que els 

produeixi un trastorn del son diagnosticat per 

un professional 

-No tenir smart mòbil amb internet ni smart 

watch 

INCLUSIÓ EXCLUSIÓ 

Equip d’investigadors de l’estudi: 

• 4 monitors/es experts/es en el son (un/a per cada província de Catalunya) 

• 2 estadístics/es + programadors/es 

• 2 analistes 

• 1 supervisor/a de recerca (el cap de recerca) 

 



20 
 

→Reclutament: Els/les monitors/es són els/les encarregats/es de posar-se en contacte 

amb els/les possibles candidats/es a participar. Es comprovarà si compleixen amb els 

criteris d’inclusió i si és així se’ls hi oferirà participar de forma totalment voluntària, se’ls 

informarà sobre els objectius i procediments de l’estudi i se’ls hi entregarà un full 

d’informació. Si accedeixen a participar caldrà que firmin el Consentiment Informat.  

 

→Diferències grup control i grup intervenció: 

 

 

 

 

→Objectiu general de l’estudi :Analitzar si després dels 6 mesos d’ús  l’aplicació mòbil 

connectada a un smart watch s’obtenen majors millores en els nivells de qualitat del son 

en el grup intervenció en comparació amb el grup control. 

Taula 2: Etapes de l’assaig clínic: 

Etapes Grup Intervenció Grup Control 

Sessió 1: 
Inici estudi 

-Formació en conceptes del son i explicació 

de com utilitzar correctament l’aplicació 

connectada a un smart watch  

-Se’ls informarà que cada 2 setmanes rebran un 

mail informatiu sobre com gestionar el seu son 

-Realització del qüestionari de qualitat del 

son amb l’ajuda de professionals 

-Se’ls hi demana que portin un smart watch durant 

una setmana i passada aquesta hauran de venir 

per a que es puguin descarregar les dades del 

rellotge durant la setmana que s’ha portat. Els 

participants han estat informats i han acceptat 

aquest procés 

- Realització del qüestionari de qualitat del son 

amb l’ajuda de professionals 

Intervenció: 

 

-Ús de l’aplicació sincronitzada amb un smart 

watch durant 6 mesos. 

-Respondre qüestionari de qualitat del son de 

forma presencial 2 vegades. A l’inici i al final 

amb l’ajuda d’un expert. 

  

Control: 

-Cada dues setmanes reben un mail amb 

informació sobre la gestió del son. 

-Qüestionari de qualitat del son a l’inici, als 3 

mesos i als 6 mesos. 

-Utilitzaran un wearable, durant una 

setmana, per mesurar el seu descans a l’inici 

i al final de l’estudi per comprovar d’una 

forma més fiable el seu son. 
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Sessió 2: 
Seguiment 

intermig 

(als 3 mesos) 

-Visita presencial per resoldre dubtes i 

comprovar que l’aplicació els hi està 

funcionant correctament 

- Realització del qüestionari de qualitat del son 

amb ajuda de professionals 

-Resolució de dubtes i preguntes sobre les 

recomanacions rebudes 

Sessió 3: 

(als 6 mesos) 

-Realització del qüestionari de qualitat del 

son amb ajuda de professionals 

-El grup control la realitza una setmana abans que 

el grup intervenció per a que es pugui fer la prova 

de portar un wearable durant una setmana  

-Permeten que el/la monitor/a del projecte recopili 

les dades enregistrades per el smart watch durant 

la setmana marcada. Se’ls explica la finalitat d’ús 

de les dades i la protecció de les mateixes i amb 

el CI donen permís a fer-ho 

- Realització del qüestionari de qualitat del son 

amb ajuda de professionals 

Sessió 4 de 
satisfacció 

dels 
participants 

-Feedback sobre l’ús de l’aplicació, tant per 

la part tècnica com la de plaer i satisfacció 

d’ús 

-Sessió presencial final on els participants podran 

rebre més consells i recomanacions del son, 

doncs és una forma d’agrair la participació i de 

donar-los també l’oportunitat d’adquirir uns bons 

hàbits del son. Aquesta activitat es pot realitzar 

perquè la intervenció ja ha finalitzat i no altera els 

resultats 
-Aspectes a millorar 

 

 

→Anàlisis dels resultats i article científic: al final de l’assaig i amb les dades que l’equip 

del projecte ja ha anat depurant i analitzant, s’acabaran de comparar i s’extrauran 

conclusions amb l’objectiu d’acabar publicant aquests resultats en una revista científica. 

3.5.  Consideracions ètiques 

El disseny de la solució ha d’assegurar el bé dels participants, per aconseguir-ho, s’han 

d'evitar riscos i errors, principi de no maleficència, sota cap aspecte ha de ser nociva 

pels usuaris. Per tant, cal complir amb el principi de beneficència, aquesta és la finalitat 

Paral·lelament a les diferents sessions els/les programadors/es + estadístics/es i els/les analistes del 

projecte aniran depurant i recopilant les dades que se’n deriven de l’aplicació + el smart watch en una 

base de dades. També s’analitzaran les dades extretes de les sessions. Tot això amb la finalitat d’anar 

avançant feina. 
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prioritària, la de garantir que l’aplicació serveix realment a l’usuari. També es procura en 

tot moment respectar la lliure decisió de l’usuari, donant-li total autonomia, a més el 

disseny de la solució i el de l’estudi estan habilitats per a no discriminar cap usuari dins 

del rang de d’edat aplicat, respectant el principi de justícia. Un altre aspecte important 

que es contempla alhora de dissenyar l’app i l’assaig clínic és la confidencialitat, ha de 

quedar clar que la única finalitat de la recollida i anàlisis de les dades és donar suport a 

la gestió del son i altres hàbits de salut dels usuaris a través de consells i avisos. 

Aquestes dades que es recolliran no seran compartides en ningun cas amb tercers, fet 

que se’ls hi deixarà clar als/les usuaris/es. Així doncs, és necessari donar informació 

sobre quin ús es farà de les dades i de quina manera seran tractades i es preservaran. 

Per aconseguir-ho, cal complir exhaustivament amb la política de privacitat vigent i 

utilitzada en el disseny i creació de l’aplicació de salut mòbil³⁷‾³⁸. En l’estudi realitzat i 

una vegada posada en marxa l’aplicació els joves universitaris hauran de firmar un CI, 

a més rebran un full d’informació amb explicacions de l’app; el seu ús, gestió de les 

dades i se’ls informa que en qualsevol moment poden revocar el CI. A més, s’ha de 

complir amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 

(LOPDGDD) i seguir amb les recomanacions de l’Agència Espanyola de Protecció de 

Dades (AEPD)³⁹‾⁴º. 

3.6.  Cronograma 

 

Taula 3: Cronograma 
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3.7.  Pressupost 

 

Taula 4: Pressupost 
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4. Pla d’avaluació de la intervenció 

4.1. Avaluació de l’aplicació mòbil 

Taula 4: Descripció dels dominis que caldrà abordar amb els ítems específics a valorar 

per verificar que l’aplicació pot sortir al mercat: 

Dominis Ítems 

Garanties de seguretat 

-No ha d’haver vulnerabilitats ni danys per la salut dels usuaris 

 

-Complir amb els drets humans i els principis ètics de no maleficència 

 

-Gestió correcta dels riscos  

Confidencialitat i Privacitat 

-Consentiment informat + capacitat per revocar-lo en qualsevol moment 

 

-Mecanismes apropiats d’encriptació  

 

-Gestió correcta de contrasenyes  

 

-Declaració dels termes i condicions del núvol + garantir que és segur 

 

-Explicació del ús que se’n farà de les dades i com seran emmagatzemades 

 

-Maneig segur de les dades sensibles dels/les usuaris/es 

 

-Compliment amb la política de privacitat + els usuaris han de tenir accés a la 

mateixa 

 

Evidència científica 

-Fonts d’informació fiables pels continguts  

 

-Actualització dels continguts 

 

-Identificació des actors dels continguts 

 

-Validació per especialistes 

 

Accessibilitat 

-Aplicació disponible en les dos plataformes (iOS i Android) millor 

 

-Idioma  

 

-Contingut de fàcil comprensió per l’audiència diana 

 

Funcionament tècnic 

-Instruccions d’ús 

 

-Espai de suport tècnic i contacte 

 

-Resposta ràpida 
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4.2. Avaluació de l’assaig clínic: 

Taula 5: Resultats que s’obtindran del qüestionari del qualitat del son: 

COMPONENTS 

 
Qualitat subjectiva del son 

 
Latència del son 

 
Duració del son 

 
Eficiència del son 

 
Alteracions del son 

 
Ús de medicament per dormir 

 
Disfunció Diürna 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

 

Taula 6: Resultats que s’obtindran del wearable: 

COMPONENTS 

 
Temps que passa a cada fase del son (son lleuger, profund i REM) els/les participants per saber si 

descansen amb profunditat i correctament 

 
Nombre de vegades que un usuari s’aixeca per la nit 

 
Hores de son / Durada del son 

Utilitat i usabilitat de 

l’aplicació 

 

-S’ha testejat l’aplicació? 

 

-Nivell de comprensió 

 

-Continguts adequats per aconseguir els objectius 

 

-Capacitat de maneig 

 

-Grau d’adaptació als usuaris potencials 

 

-Facilitat de sincronització amb el smart watch  

 

Opinió de l’usuari 

-Feedback dels usuaris 

 

-Satisfacció d’ús dels usuaris 

 

>5 ja es considera mala qualitat del son 



26 
 

4.2.1.   Resultats esperats de l’estudi 

Una vegada passats els 6 mesos, on els participants del grup intervenció hauran estat 

provant l’aplicació mòbil, es realitzarà una comparació entre aquests i els del grup 

control. Amb les dades recopilades de cadascun dels dos grups s’analitzarà si aquells 

participants que han utilitzat l’aplicació, presenten una millora de la seva qualitat del son 

respecte les dades que es van recopilar a l’inici de l’estudi i respecte el grup control. A 

més, s’iniciarà l’estudi de tal manera que entre mig del mateix hi hagi etapa d’exàmens 

pels estudiants, d’aquesta manera podran provar el pla que dona l’aplicació per 

assegurar el descans dels joves en època d’exàmens, garantint així un major rendiment 

en les proves. El que s’espera és comparar si els joves que utilitzen el pla de son pels 

exàmens obtenen majors qualificacions de mitjana que aquells que no el tenen. També, 

d’aquells estudiants que tenen el pla es compararà com han sigut els seus resultats 

acadèmics durant el testejat respecte a exàmens previs a l’inici de l’assaig. Així doncs, 

es compraran tots dos grups, observant les dades de l’inici i del final de la intervenció, 

els següents criteris de la taula. 

Taula 7: Comparativa entre inici i final intervenció per cada grup 

COMPONENTS (qüestionari qualitat del son) Grup Intervenció Grup Control 

 
Ha millora la qualitat subjectiva del son? 

Inici Final Inici Final 

 
La latència del son segueix sent la mateixa? 

Inici Final Inici Final 

 
S’ha modificat la duració del son? 

Inici Final Inici Final 

 
L’eficiència del son ha canviat? 

Inici Final Inici Final 

 
Segueixen havent-hi alteracions del son? (si és que hi 

havien) 
Inici Final Inici Final 

 
Es segueixen utilitzant medicaments per dormir? (si és 

que se’n prenien) 
Inici Final Inici Final 

 
S’ha modificat la disfunció Diürna? 

Inici Final Inici Final 

COMPONENTS (del wearable) Grup Intervenció Grup Control 

 
Segueix sent la mateixa la durada de cada fase del 

son? 
Inici Final Inici Final 

 
Les vegades que un pacient s’ha aixecat per la nit 

segueixen sent mes mateixes? 
Inici Final Inici Final 

 
Ha canviat la duració del son? 

Inici Final Inici Final 

RENDIMENT ACADÈMC Grup Intervenció Grup Control 

Quins han estat els resultats en els exàmens? 
Previ al 
testejat 

Durant el 
testejat 

Previ al 
testejat 

Durant el 
testejat 
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El que s’espera és observar si l’ús de l’aplicació provoca millores en el descans dels/les 

joves universitaris/es en comparació amb un grup que no l’han utilitzat. D’aquesta 

manera s’aprovaria la seva eficiència i es podria introduir al mercat per se utilitzada per 

tota la població diana descrita a l’inici d’aquest treball. L’impacte últim que s’espera de 

tot aquest procés d’intervenció és aconseguir millorar la mala qualitat del son que 

presenten els/les joves universitaris/es de Catalunya, mitjançant la transmissió d’uns 

hàbits correctes del son a través de l’aplicació mòbil creada. 

5. Aplicabilitat de la intervenció 
 

A l’inici d’aquest treball es va poder observar que els joves universitaris dormen menys 

hores de la que haurien, mostrant una clara mala qualitat del son, un son que no es 

troba adaptat al seu cronotip i que els provoca un nivell de jet lag social important. Així 

que d’entrada s’espera validar a través de la prova pilot i de l’assaig clínic que el primer 

prototip d’aplicació mòbil funciona tècnicament i que s’adapta correctament a les 

necessitats dels usuaris finals. El fet d’optar per un procés de cocració donarà poder i 

major adherència als usuaris potencials, aconseguint una solució que realment sigui 

entretinguda per a ells i cobreixi els seus requeriments. Creant una eina app plasmant 

les idees dels joves universitaris de Catalunya dona facilitats en l’obtenció de l’èxit del 

projecte, ja que els joves es senten motivats en l’ús de l’aplicació en la que han 

col·laborat en la seva creació.  

S’espera que l’estudi pilot pugui servir com a primer pas per fer un diagnòstic de l’eficàcia 

de l’aplicació i valorar la realització de l’assaig clínic. La realització d’aquest estudi més 

complex té com a finalitat aconseguir una rellevància científica suficient sòlida per poder 

llençar la solució al mercat. L’assaig clínic permetrà observar si el prototip s’adapta i és 

usable pels usuaris finals, obtenint suficient informació per fer les últimes adaptacions 

pel model que ha de sortir al mercat. Aquesta fase finalitza amb la publicació dels 

resultats en una revista científica del son en joves, la qual s’espera que tingui un impacte 

positiu en la comunitat científica, donant peu a més aprofunditzacions en la temàtica 

tractada. És a dir, poder obrir una nova línia de recerca enfocada al descans dels joves 

universitaris, inspirant a científics en la realització de nous estudis per fer front a aquesta 

important falta de descans, la qual pot tenir conseqüències en la salut de les persones. 

A llarg termini, quan la nova solució mòbil hagi sortit al mercat, s’espera que aquesta 

aplicació funcioni correctament i millori el descans dels/les joves universitaris/es de 

Catalunya, aconseguint millorar la mala qualitat del son que presenten, mitjançant la 
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transmissió d’uns hàbits correctes del son a través de l’aplicació mòbil creada. Els 

beneficis principals que s’espera obtenir d’aquest llançament són els següents: 

✓ La transmissió de coneixements als/les universitaris/es de Catalunya sobre el 

son per a que ells mateixos vegin la importància d’un correcte descans i puguin 

gestionar correctament el mateix.  

 

✓ Increment de la consciència i motivació dels/les universitaris/es per a que es 

preocupin per la seva salut del son i vulguin adquirir uns hàbits correctes del 

mateix. 

 

✓ La millora o modificació dels hàbits del son de totes les persones de la població 

diana que utilitzin l’aplicació mòbil. És a dir, aconseguir millorar la qualitat del son 

dels/les joves, fent que s’adapti al seu ritme biològic i és redueixi el nivell de jet 

lag social existent actualment en la majoria d’universitaris/es. 

 

✓ Una millor detecció i més precoç detecció de les problemàtiques i patologies del 

son, permetent no arribar a situacions difícilment reversibles i problemes de salut 

secundaris a una mala qualitat del son, com ara sobrepès i trastorns emocionals. 

A més d’evitar empitjorament del rendiment acadèmic i somnolència diürna.  

 

✓ Una disminució en la incidència i prevalença de les patologies i trastorns del son 

en etapa universitària, revertint així la situació actual, en la qual la majoria de 

joves dormen menys hores de mitjana que les recomanades per la National 

Sleep Foundation. 

 

✓ Un pla personalitzat pels/les joves universitaris/es que utilitzin l’aplicació, per tal 

de gestiona el son de la forma més òptima possible en època d’exàmens. Aquest 

aspecte diferenciador i innovador de l’aplicació envers la resta d’aplicacions 

existents, és considero el punt que més causarà motivació entre els/les joves en 

l’ús de la solució, ja que rendir correctament en els exàmens és un tema que 

preocupa molt al jovent.  

 

✓ Si s’aconsegueix l’èxit de l’aplicació a Catalunya es podria plantejar l’extensió 

d’ús a altres països, sempre adaptant-la a les característiques, idioma i 

condicions de dit país. D’aquesta manera es podria donar suport en la gestió 

dels son dels/les joves d’altres poblacions, doncs s’ha pogut veure que la mala 

qualitat del son afecta a molts països diferents (Taula 1). 
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✓ En futures modificacions/actualitzacions es contemplaria la possibilitat d’ampliar 

un espai a l’aplicació per fer consells i avisos en vers a l’alimentació i pes corporal 

amb el son, doncs ja s’ha pogut observar a la introducció que una mala qualitat 

del son també es pot relacionar amb increment del greix corporal. Per falta de 

temps i per no pecar de voler abarcar molts temes i no aprofundir en res a l’inici 

de la creació de l’aplicació, s’ha decidit incloure-ho en fases futures.  

 

✓ Finalment comentar que al tractar-se d’una iniciativa digital no s'hauria d’imprimir 

ni reciclar pràcticament cap material, ni per la prova pilot i l’assaig clínic ni pel 

llançament de l’aplicació al mercat, contribuint en la generació d’una solució que 

és sostenible amb el medi ambient. 

6. Conclusions 

 

Una vegada analitzada la bibliografia existent, tant de com és el son dels joves 

universitaris com dels tipus de d’aplicacions existents per fer front a la problemàtica, s’ha 

pogut observar que hi ha una necessitat no resolta. D’entrada s’ha pogut veure que els 

universitaris no descansen les hores que haurien i solen presentar una baixa qualitat del 

son, poc adaptada al seu cronotip, fet que els incrementa les hores de jet lag social. 

També s’ha arribat a observar que pràcticament no hi ha aplicacions mòbils que 

s’adaptin al cronotip dels usuaris i les que ho fan no estan disponible en els dos formats, 

android i apple i tampoc solen anar connectades a un smart watch, a més de que no hi 

ha cap que es centri únicament en universitaris. Amb tot això s’ha pogut reforça la idea 

de generar una aplicació mòbil enfocada a joves universitaris i que els doni suport en la 

gestió del correcte descans, adaptant-lo al seu cronotip i capacitant-la per a que es 

sincronitzi amb un smart watch. 

Per tal de garantir més l’èxit final de la solució s’ha optat per un procés de cocreació, on 

els usuaris finals han pogut aportar els seus requeriments i punts de vista per obtenir un 

primer prototip el més adaptat possible a les seves necessitats. S’espera que aquesta 

aplicació sigui capaç d’adaptar consells i avisos al tipus de cronotip de l’usuari a més de 

donar informació, estadístiques d’evolució i oferir entreteniment en format jocs, sempre 

relacionant-ho en la temàtica de la salut del son. I no només això, sinó que la principal 

diferenciació envers a altres aplicacions del son és el fet que la que s’ha creat en aquest 

projecte pretén fer un pla personalitzat de correcte descans per l’època d’exàmens dels 

joves, fet que augmentarà la motivació i adherència en l’ús de l’app pels universitaris. 
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Aquest primer prototip sorgit del procés de cocreació s’ha validat primer amb la prova 

pilot i en segon lloc amb l’assaig clínic. S’espera que amb la posada en marxa d’aquest 

darrer estudi es podran aplicar les modificacions necessàries per acabar traient el 

producte al mercat. A més, s’ha estimat com s’avaluaran els estudis a realitzar i també 

les valoracions necessaris per assegurar l’ús correcte i èxit de l’aplicació. 

La primera idea és provar la nova solució a Catalunya amb la possibilitat d’extensió a 

altres territoris si demostra l’èxit esperat i sempre adaptant-la a les característiques de 

dit territori. 

Finalment, comentar que es considera que aquesta nova solució ajudarà als joves a 

tenir uns millors i més saludables hàbits del son, provocant secundàriament que millorin 

altres aspectes de la seva salut que es veuen afectats per una mala qualitat del son. 
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8. Annexos 

8.1. Annex 1: Com dormen els Universitaris del món 

 

Article País 
Número 

participants 
Resultats principals 

 

Borquez, Pía. Calidad de sueño, somnolencia 

diurna y salud autopercibida en estudiantes 

universitarios. Eureka [Internet]. 2011 [consultat 

7 de gener de 2022]; 8(1):80-90. Disponible a: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_a

rttext&pid=S2220-90262011000100009#1a 

 

 

Paraguai 

103 estudiants  

93 noies 

11 nois 

El 66% dels participants es 

consideren mal dormidors. 

 

Gallego Gómez, Juana Inés. Calidad del sueño 

y somnolencia diurna en estudiantes de 

Enfermería: estudio de prevalencia. UCAM 

[Internet]. 2013 Junio [consultat 7 de gener de 

2022]: 1-223. Disponible a: 

http://193.147.26.104/handle/10952/829 

 

 

Espanya 

401  

300 noies 

101 nois 

263 (65,6%) alumnes presenten 

mala qualitat del son, 

considerant-se mal dormidors. 

 

 

Maya, Sonia de la Portilla; Lubert, Carmen 

Dussán; Londoño, Diana Marcela et al. Calidad 

de sueño y somnolència diurna excesiva en 

estudiantes universitarios de diferentes 

dominios. Hacia promoc. Salud [Internet]. 2019 

Junio [consultat 7 de gener de 2022]; 24(1):84-

96. Disponible a: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_ar

ttext&pid=S0121-75772019000100084 

 

Colòmbia 

547 estudiants 

258 noies 

289 nois 

 

els participants tendeixen a tenir 

una qualitat del son que mereix 

atenció mèdica o atenció i 

tractament mèdic (77,1%); 

mentre que el 70,3% presenta 

somnolència lleu o moderada. 

 

 

Lund, Hannah G.; Reider, Brian D.; Whiting, 

Annie B. et al. Sleep Patterns and Predictors of 

Disturbed Sleep in a Large Population of College 

Students.Journal of Adolescent Health [Internet]. 

2010 Feb [consultat 7 de gener de 2022]; 46(2): 

124-132. Disponible a: 
https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2009.06.016 

 

 

USA 

1125 

705 noies 

420 nois 

 

 

El temps total mitjà de son va 

ser de 7,02 hores. El 25% dels 

estudiants va declarar dormir 

menys de 6,5 hores per nit, i 

només el 29,4% dels estudiants 

va declarar haver dormit 8 o 

més hores de temps total per nit. 

 

 

 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2220-90262011000100009#1a
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2220-90262011000100009#1a
http://193.147.26.104/handle/10952/829
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772019000100084
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772019000100084
https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2009.06.016
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Aguirre Crespo, Alejandra; Garcian Reyes, 

Cárdenas; Beatriz Martínez, Ramírez et al. 

Caracterización del patrón de sueño en 

estudiantes de la Universidad de Quintana Roo. 

Salud Quintana Roo [Internet]. 2014 Dic 

[consultat 7 de gener de 2022]; 7(29): 16-20. 

Disponible a: 

https://salud.qroo.gob.mx/revista/revistas/29/04/

04.pdf 

Mèxic 

467 

254 noies 

213 nois 

 

30% dels participants dorm 

ordinàriament 8 hores al dia, i el 

63% dorm menys de 5 hores. 

Es va identificar que el 31% dels 

joves percebia mala qualitat del 

son.  

 

 

Duran Aguero, Samuel; Sepulveda, Ricardo; 

Guerrero Wyss, Marion. Sleep disorders and 

anthropometric measures in Chilean university 

students. RevEsp Nutr Hum Diet [Internet]. 2019 

[consultat 7 de gener de 2022]; 23(3): 153-161. 

Disponible a: 

https://dx.doi.org/10.14306/renhyd.23.3.646. 

 

Chile 
1275 

(74% noies) 

 

 

El 77,9% dels participants 

dormen menys de les hores 

recomanades i la mitjana 

d’hores dormides és 6.4h. 

 

 

 

Campsen NA; Buboltz WC. Lifestyle Factors’ 

Impact on Sleep of College Students. Austin J 

Sleep Disord. [Internet]. 2017 [consultat 7 de 

gener de 2022]; 4(1): 1028. Disponible a: 

https://www.researchgate.net/publication/315843

700_Lifestyle_Factors'_Impact_on_Sleep_of_Co

llege_Students_Austin_Journal_of_Sleep_Disor

ders 

USA 
416 

(61,5% noies) 

 

El 39,9% dels participants 

havien dormit menys de 7 hores 

de mitjana per nit. De mitjana els 

participants dormen 6,89 hores i 

la majoria puntuen com a mala 

qualitat del son. 

 

Papaconstantinou, Efrosini; Quick, Virginia; 

Vogel, Ellen et al. Exploring Relationships of 

Sleep Duration with Eating and Physical Activity 

Behaviors among Canadian University Students. 

Clocks & Sleep [Internet]. 2020 May [consultat 7 

de gener de 2022]; 2(2): 194-207. Disponible a: 

https://www.mdpi.com/2624-5175/2/2/16 

Canadà 
245 

(86,1 noies) 

 

De mitjana, els participants 

estaven lleugerament per sota 

de les hores de son 

recomanades per nit (6,80 ± 

1,51 h/nit). La qualitat del son no 

era bona entre tots els 

participants; la puntuació mitjana 

de l'índex de qualitat del son 

(7,41 ± 3,33 SD) estava per 

sobre de la puntuació de tall de 

cinc, cosa que indica una mala 

qualitat del son. 

 

Vilchez Cornejo, Jennifer; Quiñones Laveriano, 

Dante; Failoc Rojas, Virgilio et al. Salud mental y 

calidad de sueño en estudiantes de ocho 

facultades de medicina humana del Perú. Rev. 

chil. neuro-psiquiatr. [Internet]. 2016 Dic 

[consultat 7 de gener de 2022]; 54(4): 272-281. 

Disponible a: http://dx.doi.org/10.4067/S0717-

92272016000400002 

Perú 

892  

461 noies 

431 nois 

 

Segons les puntuacions de 

l'índex de qualitat de son de 

Pittsburg 693 (77,7%) dels 

alumnes van reportar una mala 

qualitat de son. 

 

 

https://salud.qroo.gob.mx/revista/revistas/29/04/04.pdf
https://salud.qroo.gob.mx/revista/revistas/29/04/04.pdf
https://dx.doi.org/10.14306/renhyd.23.3.646
https://www.researchgate.net/publication/315843700_Lifestyle_Factors'_Impact_on_Sleep_of_College_Students_Austin_Journal_of_Sleep_Disorders
https://www.researchgate.net/publication/315843700_Lifestyle_Factors'_Impact_on_Sleep_of_College_Students_Austin_Journal_of_Sleep_Disorders
https://www.researchgate.net/publication/315843700_Lifestyle_Factors'_Impact_on_Sleep_of_College_Students_Austin_Journal_of_Sleep_Disorders
https://www.researchgate.net/publication/315843700_Lifestyle_Factors'_Impact_on_Sleep_of_College_Students_Austin_Journal_of_Sleep_Disorders
https://www.mdpi.com/2624-5175/2/2/16
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272016000400002
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272016000400002
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Schlarb, Angelika; Claben, Merle; Hellmann, 

Sara et al. Sleep and somatic complaints in 

university students. J Pain Res. [Internet]. 2017 

May [consultat 7 de gener de 2022]; 10: 1189-

1199. Disponible a: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5

441659/ 

 

 

Alemanya 

 

2.443 

65% noies 

 

 

 

Gairebé un terç (36,9%) dels 

estudiants van informar de mala 

qualitat del son. 

 

 

Cheng, Shu Hui; Shih, Chi-Chen; Lee, Hui et al. 

A study on the sleep quality of incoming 

university students. Psychiatry Research 

[Internet]. 2012 May [consultat 7 de gener de 

2022]; 197(3): 270-274. Disponible a: 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2011.08.011 

 

Xina 
4318 

66% nois 

 

El 54,7 % es consideren que 

tenen una son escassa. La 

puntuació PSQI mitjana va ser 

de 6,0 ± 2,5 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5441659/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5441659/
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2011.08.011
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8.2. Annex 2: Aplicacions del son existents al mercat 

 

NOM 
RATING 
(sobre 5) 

POSICIONAMENT FUNCIONAMENT AUDIENCIA PREU CANALS IDIOMA 

SLEEP 
CYCLE 

4,5 

Despertador intel·ligent per sentir-se més 
descansat i ple d’energia al despertar-se.  

 
Nº 59 en la classificació en Salud y forma 

física d’App Store  

 
Seguiment dels patrons del son, a través dels sons que l’usuari fa 
durant la nit, per definir les diferents fases del son i definir el millor 

moment per despertar-lo. 
 

A destacar: 

• Anàlisi i Estadístiques del somni 

• Integració app Salut 

• Melodies d'Alarma 
 

+4 anys  

Descarrega 
Gratis amb 

opció 
Premium per 
32,99€ l’any.   

App Store 
Google Play  

Android 

ES i +13 
més 

SLEEP 
AS 

ANDROID 
4,6 

 
Despertador intel·ligent amb monitor 
seguiment fases de cicles de son. Et 

desperta gradualment en el moment òptim. 
 

“Navalla suïssa per al teu son” 
 

 
A destacar: 

• Gràfics de tendències, reptes per a millores graduals i 
consells dels hàbits de son.  

• Spotify i ràdios en línia per a alarmes i cançons. 

• Avaluació completa de la teva qualitat de son  

• Despertar als matins amb bombetes intel·ligents 

• Alosa o Mussol: Detecció del teu rellotge biològic 
 

Per a tots 

Descarrega 
Gratis amb 

opció 
Premium per 

4€/mes.  
Té anuncis.   

Exclusiva 
Android 

- 

PILLOW 4 

 
Monitorització del son automàtica i 

despertador intel·ligent.  
 

Nº 36 en la classificació en Salud y forma 
física d’App Store 

 
“Dormir millor ara és més fàcil” 

 

A destacar: 

• Anàlisi del cicle del son. 

• Anàlisi de freqüència cardíaca pel teu son 

• Gravacions de so  

• Consells i recomanacions personalitzades 

• Escenes sonores per relaxar-se 

• Tendències evolutives per descobrir allò que més afecta el 
teu son 

 

+4 anys 

Descarrega 
Gratis amb 

opció 
Premium per 
29,99€/any.    

App Store 
Google Play  

Android 

ES y +13 
més 

SLEEP 
TIME 

3,6 

"La propera generació per dormir millor que 
el deixarà sentir descansat i ple d'energia 

cada matí". 
 

Algoritme per determinar la fase del son i 
posar l'alarma en el moment perfecte. 

A destacar: 

• Anàlisi del cicle del son. 

• So de la naturalesa per dormir millor. 

• Avaluació de tendències a llarg termini 

• Pla d’exercicis físics per descansar millor 

+4 anys 

 
Descarrega 
Gratis amb 

opció 
Premium per 
29,99€/any.  

   

App Store 
Google Play  

Android 

ES y +30 
més 
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8.3. Annex 3: Qüestionari – Munich Chronotype Questionnaire 

 

El idioma serà modificat al català i espanyol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

8.4. Annex 4: Índex de Qualitat del son Pittsburgh 
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8.5. Annex 5: Exemple de Consentiment informat pels estudis 
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