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Resum 
 

La depressió és una de les principals problemàtiques en salut mental a nivell mundial, afectant a més 

de 2 milions de persones a Espanya, on només el 51% busca ajuda. L’activació conductual és un dels 

tractaments al que millor responen les persones amb depressió, tot i que les intervencions actuals no 

acaben de ser funcionals. Les eines digitals s’han mostrat eficaces pel tractament de diferents 

problemes de salut mental, però generalment estan faltes de rigor científic. L’objectiu del treball és 

presentar el disseny i posterior validació d’una intervenció web-app autònoma basada en l’activació 

conductual per persones en situació de depressió lleu o moderada, sent aquesta intervenció més 

eficient que el tractament usual. S’empra una metodologia de co-creació de cinc sessions amb 12 

participants (9 pacients i 3 professionals). Pel desenvolupament es fa ús de la metodologia àgil Scrum. 

Els resultats s’avaluaran mitjançat un assaig clínic, planificat en el disseny. Aquesta intervenció permet 

la creació d’un eina autònoma innovadora i fàcilment adaptable que serveix de base per futures 

aplicacions en altres patologies, com l’ansietat. En conclusió, es considera que amb el disseny 

presentat podran suplir les dèficits que trobem en altres intervencions digitals, com la falta de 

participació de pacients i la baixa acceptació, gràcies a la seva metodologia de cocreació, donant 

resposta a un dels reptes els que s’enfronta el sistema sanitari.  

Paraules clau 

Disseny d’intervenció, depressió, activació conductual, co-creació, salut digital, web-app. 
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Abstract 
 

Depression is one of the main mental health problems worldwide, affecting more than 2 million 

people in Spain, where only 51% seek help. Behavioral activation is one of the treatments with a 

greater response, even though actual interventions are not fully functional. Digital health 

interventions have been shown to be effective in treating different mental health problems, but they 

lack scientific rigor. The aim of the work is to present the design and validation of an autonomous 

web-app intervention based on behavioral activation for people in a situation of mild or moderate 

depression, being this intervention more efficient than the usual treatment. A five-session co-creation 

methodology with 12 participants (9 patients and 3 professionals) is used. The agile Scrum 

methodology is used for development. Results will be evaluated by a clinical trial, planned in the 

design. This intervention allows the creation of an innovative and easily adaptable autonomous tool 

that serves as a basis for future applications in other pathologies, such as anxiety. In conclusion, it is 

considered that the presented design will be able to fill the deficits that we find in other digital 

interventions, such as the lack of patient participation and low adherence, due to its co-creation 

methodology, responding to one of the challenges the health system faces. 

Key words 

Intervention design, depression, behavioural activation, co-creation methodology,  digital health, 

web-app.  
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1. Introducció 
 

1.1 Depressió: una epidèmia invisible  

La depressió és una de les principals problemàtiques en salut mental [1, 2], afectant 

aproximadament a 44 milions de persones a Europa [3] i més de 250 milions a nivell mundial [4], amb 

una prevalença vital al voltant del 11% [5]. Aquesta situació s’ha vist agreujada per la COVID-19, durant 

la qual fins el 60% de la població va mostrar una pèrdua d'interès o plaer per realitzar activitats, 

sentint-se decaigudes o deprimides durant aquest període [6]. No és d'estranyar el notable augment 

que aquesta ha tingut, amb un creixement superior al 18% des de 2007 [7] fins arribant a ser 

considerada una epidèmia per la OMS [4]. Per alarmants que aquestes dades semblin, alguns autors 

consideren que la depressió és troba infradiagnosticada [8]. A més, es tracta del trastorn mental més 

incapacitat i amb un major patiment associat. Com a conseqüència, també és el que produeix uns 

majors costos econòmics [5], provocant un cost anual de 170bn € (trastorns d’ànim i ansietat) només 

en la Unió Europea [9].  

A Espanya, les xifres no són millors. Aproximadament 2 milions de persones estan 

diagnosticades amb depressió [7], on només el 51% dels afectats busca ajuda professional [10]. Això 

és veu agreujat per un baix nombre de professionals, fins a tres vegades per sota de la mitjana Europea 

[11]. La COVID-19 també ha tingut una gran influencia; fins el 46% de la població va manifestar un 

augment del malestar psicològic durant el confinament [12]. A més, la OMS ha remarcat recentment 

un augment del 25% en les problemàtiques d’ansietat i depressió, probablement lligat a l’impacta de 

la COVID-19 [13]. Respecte a l’atenció de la salut mental, fins un 43% de les visites a atenció primària 

es troben relacionades amb aquest tipus de problemes [14] i les derivacions a departaments 

especialitzats presenta una llista d’espera de fins 60 dies de mitjana [15].  

A tot això, cal afegir que una gran part dels afectats no busca tractament, sent l’estigma la 

major barrera [16, 17]. Aquesta no cerca de professional, juntament amb la llista d’espera, és 

especialment problemàtica, ja que el ràpid reconeixement i tractament són uns dels factors principals 

en la milloria [2]. Tanmateix, un gran nombre dels que inicien tractament (43,8%) l’acaben abandonant 

[18]. En perspectiva de gènere, les dones són les grans afectades, ja que tenen fins a 2,7 vegades més 

risc que els homes de patir-la [5]. Segons alguns autors, aquestes diferències semblen estar 

íntimament lligades els rols de gènere [19], sent aquests moderadors per a la depressió [20].  
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Com no és d’estranyar, aquesta problemàtica ha suscitat un gran interès investigador, fent 

que sigui un dels trastorns més estudiats, produint una gran variabilitat en teories i tractaments. Tot i 

la gran producció investigadora, els tractaments terapèutics i farmacològics no acaben de ser sòlids, 

donat que només funcionen en el 50% dels casos [21]. També ens trobem en que l’eficàcia del 

tractament o teràpia es troba mediada pel professional que la realitza [22]. A més, aquests beneficis 

no semblen durar en el temps, ja que el 53% de les persones que pateixen un episodi depressiu en 

patiran un segon, i un 80% dels que han tingut dos episodis en tindran un tercer [23]. Per tant, calen 

nous modes de tractament que emprin tot el potencial de les noves tecnologies, basant-se tant en 

prevenció primària com secundaria i apoderant al pacient.  

 

1.2 Activació conductual: introducció 

Veient el gran interès que ha suscitat aquesta malaltia, podríem pensar que existeix una 

entitat nosològica definida que permet i facilita el seu estudi. Malauradament, això no és així. 

Actualment, els sistemes diagnòstics (com poden ser el DSM o la CIE) es valen d’una llista de 

símptomes i un breu algoritme diagnòstic. Sota aquests sistemes, pot existir una gran variabilitat, 

agrupant-se els símptomes de moltes maneres diferents, de forma que dues persones amb depressió 

podrien no compartir cap símptoma [24]. D’aquest mode, el criteri patològic de la depressió, que la 

diferencia del sentiment, sembla no tenir uns criteris establerts clars.  

En general, els models de la depressió son internalistes, és a dir, posen el focus del problema 

en la persona. Aquesta concepció responsabilitza a la persona de la seva situació i impedeix al 

professional obtenir una major perspectiva de les condicions materials que envolten al pacient. Sota 

la perspectiva contextual, es considera que l’individu es troba dintre del mon, situant la depressió en 

l’exterior de la persona, i considerant que aquesta es troba en una situació depressiva [24], no 

responsabilitzant-la i facilitant la identificació dels elements que han portat a la persona a trobar-se 

en aquesta situació.  

Els models conductuals entenen la depressió com un producte d’aprenentatge desadaptatiu. 

Aquesta apareix perquè la persona no utilitza les estratègies adequades per afrontar els canvis vitals, 

tenint un patró d’evitació conductual que porta a la reducció d’activitats amb reforços positius i el 

manteniment dels negatius [5]. La pèrdua de reforçadors del context acaba produint un cercle viciós 

que alimenta els sentiments negatius, sent els factors externs els més rellevants alhora d’explicar la 

depressió. Més actualment, les perspectives conductuals s’han combinat amb les contextuals, les 
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quals no consideren la depressió com una malaltia, sinó com una situació vital en la qual es troba la 

persona i que guarda relació amb la seva biografia, conducta i les accions que desenvolupa. En el 

models contextuals, la situació depressiva s’origina per unes circumstancies donades i uns 

determinats modes de respondre, que poden ser tant el que la persona fa com el que deixa de fer 

[24]. Aleshores, en un entorn amb poques gratificacions, la persona no duria a terme accions amb 

sentit pels seus valors, però sí accions destinades a evitar una situació doloroses, les quals quedarien 

reforçades. Aquest patró d’acció basat en l’evitació, el qual generaria un tancament de la persona en 

si mateixa i una disminució de les conductes, seria el causant i mantenidor de la depressió [8].  

 

 
Figura 1 Model contextual de la depressió (adaptat de Barraca i Pérez [24]) 

 

Igualment, aquets models consideren que per tenir un estat d’ànim positiu cal realitzar 

activitats gratificants que ens aportin reforços positius del context [5]. Sota aquest paradigma, per 

aconseguir que la persona surti de l’estat en el que es troba immersa, és necessari trencar el cercle 

viciós mitjançant la introducció d’un patró alternatiu d’afrontament que bloquegin la pauta d’evitació. 

Per això, es proposa la programació d’activitats valuoses i el reforçament positiu directe de conductes 

antidepressives, transformant els sentiments negatius mitjançant la modificació de la forma d’actuar. 

És a dir, augmentar el nivell d’activitat de la persona. Aquesta concepció es troba en línia amb les 

perspectives transdiagnóstiques, ja que considera que la persona afectada (en aquest cas de 

depressió) es troba en un cercle viciós, i el que busca es trencar-lo i aconseguir que torni a realitzar la 

seva vida més enllà dels símptomes.  
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1.3 Activació conductual: tractament 

En l’activació conductual, el registre d’activitats agradables i l’augment d’interaccions positives són 

dos elements de gran importància.  

Per tal de conèixer les activitats que li són agradables a la persona, primer es realitza una 

avaluació complerta dels símptomes, amb un anàlisis funcional de la conducta i l’entorn, així com les 

seves capacitats reforçants. Aquesta avaluació pretén determinar el patró d’evitació personal per tal 

de trobar quines són les activitats que han d’iniciar-se per trencar-lo. Per estudiar això, es sol realitzar 

una entrevista clínica amb el pacient, emprant-se normalment l’entrevista semiestructurada SCID-II 

[24], en la qual també s’estudien les relacions social significatives de la persona, aspiracions 

abandonades per la situació o pèrdua de rutines, i els factors actuals positius i negatiu. Aquesta 

informació pot complementar-se amb qüestionaris simptomatològics estandarditzats, com ara 

l’escala de Beck 25.  

Posteriorment es realitza un registre d’activitat i monitorització de l’estat d’ànim, que 

permet identificar les conductes que produeixen reforçadors negatius i positius. El registre pot 

complementar-se amb qüestionaris específics basats en l’activació conductual, com ara: BADS, EROS 

o RPI [24]. Aquest registre pot realitzar-se mitjançant mòbil, aconseguint així avaluació ambulatòria 

que ofereix una major validesa ecològica [26]. El registre d’activitats  posseeix 4 funcions [27]: 1) 

serveix de línia base; 2) proporciona informació sobre les activitats que han de ser promogudes o 

extingides; 3) permet al pacient observar com la realització de certes activitats el condueix a un major 

estat anímic; 4) serveix com estratègia davant un recaiguda.  

De forma general, es demana al pacient que registri:  1) activitat (de forma sintètica però 

incloent informació rellevant), incloent activitats passives i rutines 2) estat d’ànim durant o poc 

després de l’activitat (escala 0-10); 3) el nivell d’agrat i el grau d’importància en la seva vida; i 4) 

opcionalment es demanà l’emoció (intensitat 0-10) i el grau de domini i plaer (ambdós escala 0-10). 

Un cop realitzar el registre i conegudes les activitats del pacient, es busca trobar aquelles que 

tenen un major valor positiu per la persona, és a dir, les que van acord amb els seus “valors 

fonamentals” emmarcats en cinc àrees: relacions familiars, treball i formació, oci i temps lliure, i cures 

personals i responsabilitats de la vida quotidiana [28]. L’activació conductual considera que només 

aquelles activitats que es relacionin amb aquests valors tindran un efecte antidepressiu significatiu. 

Per tal de conèixer els valors de la persona es proposa fer ús del qüestionari de vida significativa-VLQ 

de Wilson et al. [24]. 

 



 
 

10 
 

Dia Activitat Estat d’ànim Agrat Importància 

06:00     

07:00     

08:00     

09:00     

10:00     

11:00     

12:00     

13:00     

14:00     

15:00     

16:00     

17:00     

18:00     

19:00     

20:00     

21:00     

22:00     

23:00     

24:00     

1:00-5:00     

Figura 2 Registre clàssic d'activació conductual 

 

Finalment, es du a terme la tècnica d’activació conductual. Per aquesta, es troben accions 

concretes a realitzar relacionades amb els valors fonamentals [28]. De forma genèrica, es busca 

reforçar les conductes que conduiran a un reforçament de l’entorn, la resolució de situacions 

problemes i una millora en la qualitat de vida; així com disminuir els patrons d’evitació que són un 
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impediment per obtenir els reforçadors i que impedeixen la solució de problemes. Aquestes activitats 

van introduint-se de forma progressiva i jerarquitzada, on les més complexes queden dividides en 

subactivitats, facilitant la seva realització [8]. La introducció de les activitats es realitza sota un pla 

d’acció en el qual s’indica al subjecte que ha de realitzar-les independentment del seu estat d’ànim, 

emfatitzant que “canviar el que fa ajuda a canviar com es sent” [24]. A més, els registres diaris i la 

monitorització d’activitats segueix present durant tota la intervenció, ja que permet a la persona ser 

conscient del seu progrés, afavorint l’adherència al tractament i augmentant la motivació del pacient. 

Tot i que la programació d’activitats és la tècnica fonamental, aquesta pot ser complementada 

amb d’altres com ara: extinció de conductes d’evitació, reforçament amb conductes antidepressives, 

entrenament en habilitats específiques, i automaneig de la rumia mitjançant mindfulness. Aquesta 

última és especialment rellevant per a la prevenció de recaigudes, ja que la presencia de rumia és 

considerada un factor de risc que contribueix a la severitat i el manteniment de la depressió [29]. 

La finalització de la teràpia es realitza de forma gradual un cop s’ha aconseguit una millora 

preestablerta en la línia base inicial. Es pretén anar expandint les activitats en un major context, 

facilitant la generalització i l’autonomia del pacient. També s’implementa un pla per fer front a 

situacions de risc i s’anima al pacient a realitzar pràctica mindfulness per preveure les recaigudes.  

L’activació conductual te un amplia base empírica [30], amb un rol central en el tractament 

de la depressió inclòs des d’una perspectiva cognitiva, ja que per si sola produeix els mateixos resultats 

que tots els components cognitius combinats [31]. A més, s’ha mostrat superior a la teràpia cognitiva 

i similar a la medicació (paroxetina) inclòs en depressions greus, amb una major adherència al 

tractament, menys recaigudes i uns efectes més durades que el grup farmacològic [32, 33]. Veient 

l’eficàcia del tractament, s’han desenvolupat models més simples i breus, com ara el “Tractament 

d’activació conductual per a la depressió”, el qual s’ha mostrat eficaç pel tractament de la depressió 

[34], inclòs quan no és dut a terme per a psicoterapeutes professionals [35]. És important notar que, 

en general, els pacients opten per teràpies psicològiques enlloc de farmacològiques, amb una major 

satisfacció en les primeres [36]; a més, les teràpies psicològiques presenten un major manteniment a 

llarg termini i permeten abordar qüestions de la vida del pacient relacionades amb la situació 

depressiva [24]. Cal remarcar que l’activació conductual ha resultat ser la teràpia per a la depressió 

més eficient en un sistema de salut públic, especialment si es compara amb la teràpia cognitiva [37], 

la qual segueix sent la més emprada.  
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1.4 Intervencions digitals en salut mental 

L’augment en l’ús del smartphone en la societat i la facilitat d’accés a internet són dos 

aspectes destinats a dirigir el canvi en el tractament de problemes de salut mental durant les pròximes 

dècades [38]. Això també ha propiciat la proliferació d’apps,  fent que siguin aspectes considerar a 

l’hora de desenvolupar noves teràpies i tractaments. Més recentment, la implementació i l’ús d’eines 

digitals s’ha vist impulsada per la Covid-19 [39], que ha forçat tant l’adopció de noves solucions com 

la seva millora i difusió. A més, el nombre de pacients i professionals disposats a fer ús de la medicina 

digital ha augmentat considerablement [40], així com de les descarregues d’eines digitals de salut 

mental [41]. Aquest tipus d’intervencions basades en apps per a la salut mental (mental e-Health) s’ha 

trobat positiva i eficaç [42]. Específicament en depressió, s’ha pogut veure com l’ús d’aplicacions 

d’eSalut mental  han resultat en una reducció simptomatològica significativa, especialment en aquells 

pacients de major severitat [43]. A més, poden servir com a intervenció de baixa intensitat en aquells 

casos on les persones no poden rebre un tractament estàndard; tot i que encara no poden substituir 

els serveis d’un professional clínic [42].  

En general, aquestes aplicacions ofereixen un cert grau de personalització, adaptant-se a les 

característiques del pacient i oferint una millor experiència. També podem observar un canvi en les 

nomenclatures, per exemple, “pacient” passa a ser “usuari” [30]. Aquests modificacions poden ser 

rellevants a l’hora de trencar l’estigma i propiciar un primer contacte. Un altre tret característics són 

els elements persuasius i la personalització de continguts, sent els suggeriment online basats en l’acció 

quelcom recomanat per la inactivitat [44]. Tanmateix, la possibilitat d’autogestió que ofereixen 

algunes eines ha estat reconeguda com un aspecte que pot ser clau a l’hora de fer front els creixen 

problema de la salut mental [45]. 

Les intervencions digital solen estar basades en tractaments actuals, els quals han estat 

adaptats per a ser emprats en aquest nou format. Per exemple, podem trobar adaptacions de teràpies 

d’acceptació i compromís [46], mindfulness [47], teràpia de solució de problemes [48] i psicoteràpia 

interpersonal [49]. Enfocat a la depressió, trobem majorment aplicacions basades en la Teràpia 

Cognitiu Conductual online (iCBT), com ara Mindspot [50]. Aquest tipus d’intervenció basada en iCBT 

també s’ha mostrat eficaç de forma autoaplicada, tot i que els efectes son limitats per una manca 

d’adherència [51]. 

L’activació conductual també ha estat adaptada digitalment, on segueix mostrant-se com una 

intervenció eficaç per a la depressió [52, 53, 54]. Un exemple d’aquestes adaptacions és l’aplicació 

mòbil Moodivate [53, 55]. Aquesta consta de set components, sent el component central la 
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programació i realització d’activitats, les quals son identificades pel propi usuari. Malgrat això, aquesta 

aplicació presenta un seguit de problemàtiques. Per fer-ne ús o be cal un contacte directe amb el 

terapeuta o és el propi pacient que ha d’identificar les potencials activitats per si sol; és a dir, es basen 

en la capacitat del pacient d’identificar, escollir i programar les activitats de forma adequada. A més, 

l’ús d’aquestes no introdueix cap aspecte per fer front a les freqüents recaigudes que trobem en 

depressió. Per tant, calen eines que adrecin aquests problemes i ofereixin una intervenció primerenca 

en persones en situació de risc o depressió lleu-moderada de forma automatitzada, reduint la càrrega 

assistencial dels professional, tant de salut mental com d’atenció primària, i afavorint l’automaneig 

per part del pacient. 

Tot i els aspectes potencialment positius presents, també existeixen un seguit de 

problemàtiques en les aplicacions de eSalut mental. Primerament, ens trobem en que un gran 

nombre les aplicacions no es troben basades en la evidencia, és a dir, no presenten cap tipus d’estudi 

d’eficàcia [56; 57] ni han estat creades conjuntament amb professionals experts [58]. A més, eines 

que no es troben actualitzades poden oferir informació errònia a pacients, arribant a ser perjudicials. 

També ens trobem en que no existeix cap organisme regulador oficial, però sí la presencia de diferents 

acreditacions (per exemple: APPSalut, TicSalut o la guia NICE), el que dificulta l’estandardització d’un 

protocol [59] i la recomanació i difusió d’eines per part dels professionals mèdics. Tot i que certs 

dispositiu mèdics sí que recalen d’acreditacions oficial pel seu ús (per exemple acreditacions ISO), això 

no succeeix amb les aplicacions mòbils, el que combinat amb el baix criteri d’acceptació per aquestes 

apps a la App Store o Google Play, acaba dificultant la selecció d’aplicacions clínicament rellevant i 

redueix la confiança de clínics i pacient [56]. Un anàlisis recent de les 73 aplicacions de eSalut mental 

més rellevants ha trobat que només el 14% presentava un disseny involucrant persones amb 

experiència en la malaltia (p.ex. pacients), dos evidencia científica bàsica -estudi pilot- i tan sols una 

aplicació incloïa una citació científica rellevant [60]. Un problema afegit és que, en molts casos, 

l’estigma social [16, 17] produeix que les persones afectades no consultin professionals i descarreguin 

aquestes aplicacions, i al no estar basades en la evidencia produeixen mala experiència que pot ser 

perjudicial [57] i no afavorir la cerca de professionals futurs. Curiosament, la majoria d’aplicacions per 

a salut mental desenvolupades en cercles acadèmics no tenen penetració de mercat, mentre que 

aquells que sí aconsegueixen mercat no presenten estudis de recerca ni contingut basat en l’evidencia 

[61]. Per tant, assegurar un desenvolupament i avaluació correcte de l’eina proposada pot ser 

beneficiós per a pacients i professionals.  
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1.5 Disseny de l’aplicació: eines i justificació 

Al tractar-se el sector de la salut digital d’un ecosistema complexa amb múltiples agents i 

stakeholders, és decideix fer ús de la cocreació amb un focus grup amb pacients i professionals, 

emprant una metodologia àgil pel desenvolupament i creació de l’aplicació. Un tret característic de la 

cocreació és que en aquesta participen els usuaris finals de l’eina de forma activa en les diferents fases 

de producció  [62], sent això crucial en el desenvolupament d’aplicacions de eSalut mental [63]. S’ha 

observat que aquesta metodologia permet donar una millor resposta a les expectatives dels usuaris, 

augmentant la seva l’adherència i satisfacció [64]; quelcom problemàtic en certes aplicacions de salut 

mental digital [51]. Un altre aspecte crucial és que ens permet adaptar l’aplicació a les necessitats 

reals dels pacients, afavorint l’acceptabilitat i facilitant l’ús [65] i la innovació, amb una visió més 

centrada en el pacient [66]. Tot i aquests beneficis, en general es segueixen emprant mètodes 

tradicionals de disseny i validació [67], on només un 14% de les aplicacions es basen en la cocreació 

[60]. 

La metodologia àgil (SCRUM) permet la ràpida creació d’un mínim producte viable que pugui 

ser testejat en entorns reals, sent idònia pel desenvolupament d’eines complexes on no tots els 

requeriments estan ben definits.  A més, SCRUM pot ser combinat amb altres metodologies de 

desenvolupament de software (com eXtreme Programing) en cas de ser necessari [68]. Al tractar-se 

d’un desenvolupament innovador, una metodologia àgil ens proporciona la adaptabilitat i flexibilitat 

necessària pel desenvolupament de l’eina [69]. Un aspecte clau és que assumeix un enfocament 

iteratiu basat en proves (test-drive approach) [70], el que permet reduir el temps dels entregables 

funcionals, validant el producte en entorns reals de forma simultània al seu desenvolupament. El seu 

funcionament en sprints la dota de gran versatilitat i capacitat d’adaptació, entregant un producte 

lliurable al finalitzar cada un d’aquest sprints (entre una i quatre setmanes), permetent que el 

feedback dels usuaris modifiqui la intervenció, el que pot resultar en la correcció d’errors que haurien 

afectat a l’adherència [69]. Existeixen tres rols [71]: product owner: enllaç amb l’equip 

desenvolupador i el client, decideix les característiques i funcionalitats indispensables; Scrum Master: 

forma i orienta l’equip, facilitant el procés; i l’equip desenvolupador: multifuncional i autoorganitzat. 

Pel disseny i l’avaluació s’ha decidit fer ús d’un seguit d’eines o mètodes que poden ser emprats 

conjuntament en focus grup. Entre elles, podem trobar:  

• Diagrama d’afinitat: Per a la definició de comportaments, la seva classificació i la relació amb 

els diferents valors de l’activació conductual emprarem un diagrama d’afinitat. Aquesta 

tècnica ens permet agrupar la informació segons unes característiques similars, ajudant-nos a 
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identificar patrons significatius i entendre la informació [72]. Es pot fer ús conjunt amb “fact 

finding”, el que permet identificar un gran nombre d’aspectes seguint el principis del 

brainstorming [73].  

• Card sorting: El “card sorting” ens permet organitzar el contingut obtingut prèviament i 

identificar patrons significatius, aportant coneixement sobre la forma més òptima per 

estructurar la informació i definir els sistemes d’organització i etiquetat [74].  

• Pensar en veu alta: una de les eines més emprades en l’avaluació de la usabilitat. Consisteix 

aconseguir que el pacient verbalitzi el que esta pensant mentre realitza una tasca [75]. 

• Avaluació heurística: opinió de diferents experts per una avaluació general. Útil en aspectes 

que no solen considerar-se, com: seguretat de la plataforma i compliment legal i ètic [76].  

• Focus grup: tècnica qualitativa que ens permet obtenir informació sobre un producte a partir 

d’una discussió, normalment entre 6-12 persones, sobre un tema específic [77]. Aquesta 

discussió sol ser dirigida per un moderador i, generalment, és gravada. A més, és considerada 

especialment útil per facilitar la participació de persones que solen ser excloses [78].  

• Test amb usuaris: proba d’usabilitat que ens dona informació de com un grup d’usuaris reals 

empra l’aplicació o lloc web dissenyat. Això ens permet conèixer els obstacles i dificultats que 

els usuaris es troben durant l’ús [79]. 

• Mètode de loggins: El mètode de loggins ens permet conèixer el nombre de vegades que els 

usuaris entren a la plataforma i el temps que passen en ella. Això ens aporta dades indirectes 

sobre l’eficàcia, funcionalitat i adherència a la intervenció, sent aquest informació de caràcter 

quantitatiu [73].  

• Qüestionaris: L’ús de qüestionaris estandarditzats es extens, sent una de les principals eines 

emprades per avaluar aplicacions i intervencions en telemedicina [80]. Aquests poden ser 

usats amb múltiples finalitats gràcies a la gran varietat de qüestionaris existents [80], podent 

ser emprats tant per obtenir informació, com en la fase d’avaluació o en investigació. 

1.6 Recopilant 

Com podem observar, queda patent la necessitat de desenvolupar i avaluar una intervenció en 

pacients amb depressió que permeti adreçar-la de forma precoç. La manca de tractaments ha afavorit 

l’aparició d’eines de salut mental digital eficients. Això evidencia la necessitat d’introduir les noves 

tecnologies per afrontar els reptes del sistema sanitari amb un model més centrat en l’autonomia i 

l’apoderament. Una metodologia àgil basada en la cocreació i valuació clínica, permet tenir en conte 

la perspectiva dels pacients i professionals, mentre assegura la utilitat i viabilitat clínica.  
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2. Pregunta investigable  
 

Les preguntes investigables a les que es pretén respondre són:  

1. Pot ser viable la implementació d’una intervenció digital autònoma d’activació conductual 

eficient, en comparació al tractament estàndard, pel tractament dels símptomes depressius en 

pacient amb depressió lleu i moderada? 

2. Quines són les característiques més rellevants, segons al opinió de pacients i professionals, que 

ha de presentar una aplicació de salut mental per a la depressió lleu i moderada? 

3. Quins són els principals reforçadors i exercicis d’activació que empren amb els pacients? 

 

3. Objectius  
 

L’objectiu principal: disseny i avaluació d’una intervenció digital autònoma basada en 

l’activació conductual per a la depressió, mitjançant l’ús d’una metodologia àgil i co-creació, que 

produeixi una reducció simptomàtica significativa en l’estat de depressió de persones en situació de 

depressió lleu o moderada.  

Objectiu secundari: analitzar i trobar quines són les conductes d’activació i reforçadors més 

rellevant per a cada pacient en particular, aconseguint oferir una intervenció personalitzada de forma 

digital i autònoma. 
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4. Metodologia 
 

Es presenta una treball de disseny d’una intervenció en salut digital, on es busca adaptar un 

programa d’activació conductual per a la depressió a una web-app. Emprarem una metodologia de 

cocreació pel disseny i avaluació de la intervenció, on participen pacients i psicòlegs clínics, els quals 

actuaran com a codissenyadors. Pel desenvolupament es fa ús de la metodologia àgil Scrum.  

4.1 Disseny del programa: procediment de cocreació 

4.1.1 Fase de preparació per a la cocreació 

Primerament es realitza una cerca de participants. Es decideix reclutar tant pacients com 

professionals per obtenir una visió integral del tractament psicològic, tant d’aquells que el 

proporciones com els usuaris que el reben en primera persona. Això permet la creació d’un eina 

validada clínicament pels professionals que asseguri utilitat per part dels pacients. Els participants són 

reclutats pels professionals associats o l’equip d’investigació. Al seguir una metodologia principalment 

grupal, es decideix no excedir els 12 participants amb un rati 3:1, ja que el nombre de participants 

idòniament és entre 6 i 12 [77]. D’aquest mode, l’estructura del grup serà 3 professionals clínics i 9 

pacients, sent aquetes dos usuaris de cocreació diferenciats.  

Criteris d’inclusió per pacients: 1) Participants majors de 18 anys amb accés a smartphone 

amb internet; 2) diagnòstic de depressió actual, o durant els últims 6 mesos, segons els criteris de 

DSM-V o CIE-11, avaluat per un professional clínic mitjançant les proves corresponents (p.ex. 

entrevista semi-estructurada SCID-5); 3) sense evidencia de risc de suïcidi previ a la intervenció, 

avaluat pel professional; 4) sense tractament en l’episodi depressiu actual; 5) suficient autonomia per 

donar el consentiment informat i seguir l’estudi; 6) intencionalitat de fer ús de l’aplicació. 

Criteris d’exclusió per pacients: 1) falta d’autonomia del pacient; 2) evidencia de risc de suïcidi 

el mes previ a l’inici de la intervenció, avaluat pel professional; 3) comorbiditat amb trastorns de la 

conducta i personalitat antisocial o límit; 4) Presència de simptomatologia psicòtica; 5) Incapacitat o 

dificultats per parlar, llegir o entendre l’idioma.  

Criteris d’inclusió per professionals: psicòleg o psiquiatra psicoterapeuta amb coneixement 

sobre la teràpia d’activació conductual i experiència en el tractament de pacients en situació de 

depressió. 
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Criteris d’exclusió un cop començada la intervenció: 1) El pacient/professional decideix 

abandonar el programa; 2) evidencia de risc de suïcidi avaluada per un professional o identificat 

mitjançant les avaluacions preses al llarg de l’estudi.  

 

4.1.2 Procediment 

En primer lloc, el dissenyador principal realitza una cerca bibliogràfica per tal d’establir els 

reforçadors més comuns, relacionant-los amb exercicis d’activitat conductual més emprats. En 

aquesta cerca també s’identifiquen els potencials elements que hauria d’incloure la intervenció digital, 

i que per tant calen ser específicament adreçats durant el procés de cocreació en els focus grup. 

L’objectiu d’això és disposar d’una línia base que serveixi d’exemple els professionals i pacients.  

En base aquesta cerca bibliogràfica inicial s’han identificat un seguit de requisits i elements 

que es consideren, a falta de ser validats pel grup, rellevants que siguin inclosos a la intervenció. 

Aquest seran presentats durant el procés de cocreació, sent susceptibles a modificacions pels pacients 

i professionals participants (veure Annexa 1).  

Posteriorment es realitzarà una breu sessió individual en format entrevista amb cada usuari, 

tant pacient com professional, on s’indicarà el consentiment exprés per a documentar les sessions i 

s’informarà sobre el funcionament de les mateixes (veure annexa 2). Similar a Timmerman et al [81], 

es dura a terme una entrevista semiestructurada per una aproximació individual a les variables 

estudiades, amb la finalitat de identificar les necessitats i els requeriments dels usuaris, recopilar 

informació per preparar les sessions grupals i realitzar una primera aproximació (veure annexa 3).  

Un cop tots els participants hagin signat el consentiment exprés i realitzat la sessió individual, 

és realitzarà una breu sessió  grupal en format workshop on s’explicarà en que consisteix el grup de 

treball. També és presentaran els investigadors i directors del focus grup. Es realitzarà una activitat 

per a que els participants es coneguin entre si, alleugerint les tensions inicials per tal d’aconseguir una 

comunicació efectiva i un bon flux d’informació, quelcom vital per una cocreació efectiva [82]. 

L’equip investigador és troba composat per un observador entrenat i un director, el qual 

també realitzarà tasques d’observació.  

Les sessions grupals presentaran una durada aproximada de 1:30h i una parada entre mitja 

de 10 minuts, realitzades sempre en un entorn no hospitalari. Es preveu la realització de 5 sessions 

grupals, on en cada una d’elles es presentarà un disseny de la intervenció en base al feedback rebut 
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en les sessions anteriors. El finalitzar les sessions, els participants rebran una compensació econòmica 

a determinar i mantindran accés a l’aplicació.  

 

4.2.3 Cronograma 

 

 

4.2.4 Primera sessió de cocreació: disseny i requisits generals de l’eina, digrama d’afinitat. 

En aquesta primera sessió es defineixen els aspectes claus que haurà d’incloure l’aplicació. 

Per això, es realitza un diagrama d’afinitat que permeti identificar quines són les funcionalitats 

crucials i com aquestes han de ser organitzades. Durant aquest procés s’estudien tant les necessitats 

terapèutiques (p.ex. inclusió de psicoeducació, qüestionari inicial en l’aplicació...) com els 

requeriments funcionals de l’eina. També permet crear un ordre de prioritats, el que facilita el 

posterior disseny i programació de l’eina.  

De forma independent, els professionals també dissenyen les eines associades amb les 

necessitats terapèutiques, posant especial èmfasis a l’apartat de psicoeducació i a la creació d’un 

qüestionari inicial que realitza una funció similar a la primera entrevista semiestructurada que es 

realitza en la teràpia d’activació conductual. Aquest qüestionari servirà de base per avaluar la 

simptomatologia del pacient en l’aplicació. També és realitza l’adaptació del registre d’activitat i 

monitorització a paper a un eina digital. Aquests dissenys seran realitzats seguint la metodologia de 

“prototip a paper”, quelcom emprat en usabilitat per crear dissenys ràpids i refinar les interaccions 

[83]. 
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4.2.5 Segona sessió de cocreació: activació conductual, card sorting. 

Previ a l’inici de l’activitat es decideix realitzar un breu “brainstorming” amb els participants 

per generar noves idees. En base a les dades generades a l’inici i les recollides en els qüestionaris i 

entrevistes semi-estructurades inicials sobre l’activació conductual, es procedeix a la realització de 

“card sorting”. Decidim fer servir un model de “card sorting” obert, permetent que siguin els 

participants els que decideixen quina activació s’associa amb cada conducta negativa. L’objectiu és la 

creació i associació entre conductes negatives i l’activació conductual, el que permetrà crear una base 

de dades relacional que posteriorment serà emprada en la programació de l’aplicació. Es busca 

aconseguir identificar les conductes més comuns que produeixen reforçadors negatius i que, per tant, 

ajuden a perpetuar la depressió en la persona. Un cop fet això, es demana generar activitats 

d’activació conductual, de forma conjunta entre professionals i pacients, de mode que cada conducta 

negativa tingui, com a mínim, una activació relacionada.  

Per aquesta sessió és divideixen els participants en diferents grups, sent cada grup composat 

per 3 pacients i un professional. Aquests realitzen de forma individual l’activitat de “card sorting”, amb 

els observadors servint de recolzament. Posteriorment, es posa en conjunt l’activitat, donant lloc a un 

resultat general. 

Aquesta divisió en grups ens permet realitzar un altre tasca conjuntament: avaluació del 

prototip a paper. Cada persona es cridada individualment durant l’activitat, de forma que no afecta 

el conjunt del grup durant el “card sorting”. Es demana a la persona l’avaluació d’un prototip a paper 

de l’eina mitjançant la tècnica “pensar en veu alta”. Aquesta avaluació és realitzada pel product owner, 

qui recull el feedback dels usuaris. Això ens permet escurçar el terme d’entrega sense afectar el 

disseny de l’aplicació.  

 

Figura 3 Diagrama de la segona sessió de cocreació, amb brainstorming i card sorting 
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4.2.6 Tercera sessió de cocreació: centrant-nos en l’activació conductual. 

En aquesta sessió es realitza un exercici de card sorting. Decidim fer servir un model de “card 

sorting” tancat amb les categories prèviament definides, ja que les àrees de vida associades dels valors 

han estat definides prèviament, tot i que aquestes seran explicades als participants per assegurar que 

coneixen el significat. En aquest cas, l’objectiu és conèixer com estructurar i etiquetar la informació, 

de mode que els exercicis d’activació conductual proposats i identificades en la sessió anterior (segona 

sessió de cocreació) siguin rellevants, realitzant una bona associació entre activitats conductuals i 

valors. Gràcies a una correcta identificació, podrem proposar els pacients activitats de forma 

jerarquitzada acord amb els seus valors, el que augmenta l’adherència del tractament.  

 

4.2.7 Quarta sessió: avaluació de les tècniques adaptades per la intervenció 

En aquesta sessió es realitza un focus grup. L’activitat es divideix en tres parts: 1) els 

professionals presenten l’apartat de psicoeducació als pacients, amb l’objectiu d’avaluar si el disseny 

és el correcte i els pacients no tenen dificultats per entendre’l; 2) es repeteix el procediment pel 

qüestionari inicial, amb l’objectiu d’assegurar que tots els aspectes clau han estat inclosos. No es tracta 

d’una validació acadèmica sobre el qüestionari, ja que aquest no te finalitats diagnòstiques; 3) els 

professionals presenten les adaptacions digitals de monitorització i registre d’activitats. 

 

 

Figura 4 Diagrama de la quarta sessió de cocreació, focus group 

 

4.2.8 Cinquena sessió de cocreació: avaluació del disseny.  

L’avaluació de l’eina segueix tenint present els pacients i professionals. Per tal d’adreçar-la de la 

forma més idònia es decideix emprar dos estratègies:  

1. Avaluació heurística: per aquesta avaluació realitzada per experts cal prèviament establir un 

conjunt de regles i principis [84]. Fonseca [22] afirma que una de les principals limitacions de 

les intervencions digitals per salut mental és que aquestes no tenen en conte els aspectes 

tecnològics. En el nostre cas, decidim emprar aquells indicats per la certificació d’Apps de 
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salut o benestar del TIC Salut Social [85]. També ens permetrà conèixer el compliment amb 

les lleis actuals de polítiques de dades i privacitat (RGDP). 

2. Test d’usuaris: la cinquena i última sessió de cocreació s’enfoca a l’avaluació del disseny de 

l’eina, pel que es realitza un últim test d’usuaris. A diferència dels anteriors, realitzat sobre 

un prototip a paper, aquest ja es du a terme en l’eina desenvolupada. Això permet assegurar-

nos que les interfícies i els processos d’interacció estan ben dissenyats [79]. Per a la seva 

realització, es seleccionen els 9 usuaris pacients que prèviament han participat en el procés 

de cocreació, ja que es considera que és el nombre ideal [79]. Durant aquest test, emprem la 

tècnica de pensar en veu alta. Per finalitzar, els participants realitzaran una breu entrevista, 

per tal de conèixer la seva opinió de l’eina, la qual es complementarà amb el qüestionari 

estandarditzat “System Usability Scale” (SUS), ja que és una mesura simple i valida per 

mostres petites, a més de ser el més freqüent [86]. 

Finalitzat el procés de creació, en el que s’inclou l’avaluació de l’eina, s’iniciarà la validació clínica de 

la intervenció.  
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4.2 Desenvolupament i implementació 

Pel desenvolupament de la intervenció es realitzaran dos sprints amb una durada de tres 

setmanes per sprint. L’objectiu del primer sprint és la creació d’un producte mínim viable (Minim 

Product Viable, MVP) que permeti una avaluació del disseny (sessió 5 de cocreació) per part dels 

usuaris. Això ens permet iniciar una proba pilot amb un nombre reduït d’usuaris per tal de conèixer el 

funcionament de la plataforma abans d’iniciar l’avaluació clínica de la mateixa. Aquesta proba pilot es 

realitza amb la primera versió, resultat del primer sprint. Paral·lelament, l’equip desenvolupador 

realitza un segon sprint on s’acaben d’incorporar i modificar característiques de l’eina, obtenint una 

versió funcional que permeti inicial l’avaluació de la intervenció complint totes les exigències ètiques 

i legals. Finalment, es destina una part de l’equip desenvolupador al manteniment de la plataforma 

durant la realització de la intervenció.  

 

4.2.1 Identificació de riscos 

Diferents riscos potencials han estat identificats: 

No obtenció de participants per a la cocreació: Risc menor, ja que donat el temps de 

recol·lecta i el nombre baix de participants en el procés de cocreació és difícil que aquest es 

doni. El seu impacte és baix, donat que només influeix en un alentiment del procés de co-

creació, el qual pot ser recuperable en fases posteriors. Solució: Allarga el període de col·lecta 

de participants, realitzant-lo paral·lelament amb les entrevistes individuals. 

Elecció de participants poc encertada: Risc significatiu, amb un impacte i probabilitat mitjana. 

Els usuaris influencien en el resultat de forma directe i una mala elecció pot fer que la opinió 

de professionals més qualificats quedi eclipsada [67]. Solució: el procés de selecció és llarg, 

donant la oportunitat els organitzadors de discernir quins són els candidats ideals. Es seguir 

un mètode de selecció prèviament definit per tal d’evitar-ho. En cas de que succeeixi, es 

formarà un altre grup per a la nova presa de decisions i redisseny del producte.  

Mala presa de requeriments inicial: Risc major que pot tenir un gran impacte en el projecte 

amb varies conseqüències. Pot produir un alentiment del projecte i un augment significatiu 

dels costos per una mala planificació de les sessions inicials de cocreació i les necessitats dels 

pacients. Solució: assegurar una bona presa de requeriments mitjançant un contacte directe 

amb altres professionals i ús de mètodes subjectius. 
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Alentiment en el procés de programació i desenvolupament del MVP: risc major, amb un 

impacte alt i una probabilitat mitjana. Pot produir un alentiment del projecte, no arribant a 

complir els objectius marcats. Solució: contacte estret i directe amb l’equip de 

desenvolupadors per tal de conèixer l’estat del projecte, donant un marge de flexibilitat a 

l’aparició d’imprevistos que permeti adaptar les etapes posteriors del projecte. 

No superar els requisits mínims en l’avaluació heurística (legals o ètics): Risc menor, amb un 

impacte i probabilitat baixa. Produiria un alentiment mínim del projecte, ja que podria ser 

resolt durant el segon sprint. Solució: treball conjunt amb un equip legal i rebre 

assessorament ètic dels grups de recerca vinculats.  

Falles en el disseny MVP inicial: Risc significatius, amb un impacte i probabilitat mitjana. 

Implicaria l’exclusió d’algunes característiques esperades pel segon sprint, ja que s’hauran de 

destinar recursos temporals a la solució d’aquestes falles. Solució: bona definició i 

prototipatge durant el procés de cocreació. 

Intervenció no beneficiosa: Risc major, amb una probabilitat mitja i un impacte alt.  Solució: 

en aquest cas s’acceptaria el risc i es dissenyaria una resposta acord per tal de mitigar 

l’impacte econòmic. Un exemple podria ser realitzar modificacions a l’eina per adaptar-la a 

l’ús de població general amb un altre utilitat. 

Problemes en la implementació: Risc major, amb una probabilitat mitja i un impacte alt. Les 

principals barreres en eHealth són la falta de coneixement i confiança en les aplicacions per 

part dels pacients i professionals [87]. Solució: emprar el mètode de co-creació de forma 

eficaç. Realitzar aliances amb hospitals i agents del sector per tal d’augmentar la confiança 

dels professionals. Presentació dels resultats en revistes científiques.    
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5. Pla d’avaluació de la intervenció 
 

El pla d’avaluació és divideix en dos apartats: 1) avaluació de l’eina, on s’estudia la usabilitat i 

altres aspectes tecnològics mitjançant una modalitat focus grup; i 2) validació clínica, on es preveu la 

realització d’un assaig clínic per tal d’estudiar la seva eficàcia i eficiència.  

 

5.1 Població diana 

La població diana de la intervenció són persones en situació de depressió amb nivells lleus o 

moderats, majors d’edat i amb capacitat per fer ús d’un smartphone. Principalment són usuaris que 

consulten atenció primària o visiten serveis psicològics per simptomatologia depressiva o problemes 

relacionats. Tot i això, la versatilitat de l’activació conductual permet que la intervenció sigui emprada 

per persones amb patologia depressiva no clínica rellevant o nivells premorbids.  

 

5.2 Avaluació de l’eina: 

L’avaluació de l’eina, principalment usabilitat i tecnologia, es realitzen durant la cinquena 

sessió de cocreació.  

 

5.3 Validació clínica 

L’objectiu principal (hipòtesis inicial) és estudiar que, en comparació amb el tractament 

estàndard, la intervenció digital dissenyada basada en l’activació conductual produirà una major i més 

ràpida millora de la simptomatologia depressiva. Addicionalment (hipòtesis secundaries), també es 

proposa que la intervenció dissenyada produirà: 1) menor nombre de recaigudes; 2) major sentiment 

d’autoeficàcia i satisfacció; 3) major activació conductual; 4) major reducció de les visites a urgències 

o atenció primària; 5) millor relació cost-eficàcia (eficiència); 6) augment del sentiment d’autogestió; 

7) major millora funcional subjectiva en el pacient; 8) i una millora en la salut física i qualitat de vida 
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Per a la validació clínica es planteja un assaig clínic aleatoritzat amb simple cec, amb un 

disseny entre-grups per tal de comparar el grup control i l’experimental. 

5.3.1 Cronograma 

 

 

5.3.2 Selecció de participants per l’estudi de validació clínica i grups 

Primerament es realitza un període de recol·lecta de participants amb una duració de 6 

mesos. Per tal d’agilitzar els termes, aquest procediment inicia durant la fase de disseny, ja que els 

participants d’aquest estudi representen una mostra més nombrosa que els participants en co-

creació. Es prioritza la participació d’usuaris que prèviament han col·laborat en la cocreació de l’eina, 

tot i que no s’exclouen altres usuaris. Els participants poden ser reclutats mitjançant: 1) recomanació 

del seu professional de referència per participat en l’estudi; 2) membres de l’equip de recerca, en 

associacions de pacients; 3) pòsters o butlletins en clíniques psicològiques associades. 

Els criteris d’inclusió i exclusió son els mateixos emprats en la selecció de pacients per a la 

cocreació. 

El grup de pertinença dels pacients es realitza mitjançant un algoritme d’aleatorització per 

blocs permutats de forma remota, amb un rati de pertinença 1:1.  

Grup control: grup amb tractament estàndard (treatment as usual) que ens assegurar complir 

les garanties ètiques i proporcionar tractament a tots els participants independentment del grup de 

pertinença, mantenint el principi de no maleficència. Aquest mètode és el recomanat en les principals 

guies de recerca en psicologia clínica [88]. Pot donar-se el cas en que el tractament estàndard pel 

pacient sigui la no intervenció.  
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Grup experimental: tractament estàndard combinat amb la intervenció desenvolupada. En el 

cas que el tractament estàndard sigui la no intervenció, rebrà només el tractament estudiat.  

 

5.3.3 Mesures  

Tradicionalment, l’avaluació ha estat centrada en la reducció de símptomes, sense tenir en 

conte qüestions rellevants com la qualitat de vida, salut física, funcionament social i laboral i l’ajust 

general [89]. Per això mateix decidim incloure qüestionaris que també avaluïn aquests aspectes.  

Depressió: La principal mesura és la depressió. Per aquesta, emprem principalment el Beck 

Depression Inventory (BDI-II) [25] (veure annexa 3), un qüestionari autoaplicat de gran acceptació fet 

servir per la majoria d’estudis, incloent intervencions similars a la plantejada [55]. Es considera 

resposta terapèutica a la reducció del 50%, reducció significativa a una disminució de 10 punts [55] i 

remissió a una puntuació inferior a 13 punts. Conjuntament, també s’avalua l’activació conductual 

mitjançant el “Behavioral Activation for Depression Scale”, adaptat per Barraca et al. [90] (veure 

annexa 4). Aquest ens permet veure el grau d’activació del pacient, quelcom d’especial rellevància per 

a la intervenció proposada. Ambos qüestionaris seran utilitzat per l’estudi de les recaigudes i el 

manteniment dels resultats. 

Altres mesures que s’empraran seran:  

Motivació i compromís Motivational Trait Questionnaire-Short 

Satisfacció del pacient amb el tractament Qüestionaris recomanats pel departament de salut 

dins del Pla d'Enquestes de Satisfacció (PLAENSA©) 

(GENCAT, 2019). 

Qualitat de vida i salut física MHQoL (Mental Health Quality of Life Questionnaire) 

[91]. 

Eficiència Resource Use Questionnaire 

Millora funcional Activitats bàsiques i funcionals de la vida diària 
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Dades d’ús de la plataforma: aquestes dades permeten una avaluació indirecta de la 

implicació dels participants i l’acceptació de la plataforma. Mesurem el nombre de loggins, registres 

d’activitats i monitorització completats, i visites a l’apartat de psicoeducació. Seguint una metodologia 

similar a Dahne et al [55], també analitzem: 1) nombre de sessions dels participants; 2) temps mitjà 

en l’app per cada sessió; 3) temps total en l’app al llarg de la intervenció; 4) nombre d’activitats 

afegides als registres; i 5) retenció setmanal, definida com el percentatge de participants que van 

emprar l’eina mínim un cop a la setmana al llarg de la intervenció. 

 

5.3.4 Temporalitat de les avaluacions 

Els participants seran avaluats en diferents moments al llarg de la intervenció, ja que això 

permet identificar quan s’aconsegueix, i quan perdura, l’efecte de cada intervenció [88], oferint 

informació sobre l’eficiència del tractament. Donada que la duració aproximada del tractament és 10 

setmanes [24], els participants seran avaluats: 1) tassa base (inici tractament), 2) primera quinzena (2 

setmanes), 3) meitat del tractament (5 setmanes), 4) finalització del tractament (10 setmanes), 5) 

post-tractament (14 setmanes o un mes finalitzat el tractament).  

 

5.3.5 Anàlisis estadístic proposat 

Criteri d’exclusió estadístic: 1) no completen cap seguiment o avaluació; 2) Pacients en 

contacte amb participants de l’altre grup, de forma que es trenca el simple cec de l’experiment.  

Similar a Dahne et al., les probes estadístiques ANOVA i Chi-quadrat seran emprades per 

estudiar diferencies demogràfiques en els grups en línia base. Un model mixta de mesures repetides 

(MMRM) és emprat per estudiar l’associació entre el temps (línia base, 2 setmanes, 5 setmanes, 10 

setmanes, 14 setmanes; predictor intra-persona), el grup de pertinença (control vs experimental; 

predictor entre-persona) i la millora del pacient (puntuació BDI-II i BADS; variable depenent). El mateix 

model mixta serà emprat per l’estudi de les variables secundaries.  

Per l’anàlisi de dades provinents de l’aplicació dissenyada es fa ús d’estadístics descriptius i 

el mètode de logins. Complementàriament es poden utilitzar correlacions de Pearson per l’estudi de 

l’ús de la plataforma (i.e. numero de logins o sessions, temps mitja per sessió, temps total al llarg de 

la intervenció, nombre d’activitats afegides els registres i retenció setmanal) i els canvis entre la línia 

base i les posteriors avaluacions. 
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5.3.6 Anàlisis qualitatiu 

L’avaluació quantitativa no és suficient en l’estudi sobre la utilitat d’intervencions 

psicològiques, ja que existeixen variables que difícilment poden ser observades mitjançant 

qüestionaris. Alguns autors consideren que la d’avaluacions qualitatives (com ara entrevistes) és 

necessària, ja que permet obtenir una major comprensió dels fenòmens estudiats [92]. Per adreçar 

aquesta problemàtica i oferir una major perspectiva, es decideixen incloure entrevistes un cop 

acabada la intervenció. Similar al procediment que realitzem en l’estudi d’usabilitat, s’inclouen entre 

7 i 9 participants del grup experimental. Amb elles obtenim informació sobre la satisfacció i la 

motivació dels pacients, així com el grau d’interès que ha generat i altres aspectes i comentaris dels 

pacients que no han sigut tinguts en conte o predits pels investigadors. Per tant, no es tracta tant 

d’una avaluació clínica sinó formativa, amb la finalitat de poder crear un eina flexible que s’adapti a la 

gran variabilitat de necessitats a les que s’enfronten els pacients. 

 

5.3.7 Recopilant 

L’avaluació de la intervenció és realitza en diferents plans. En primer lloc, trobem una 

avaluació de la usabilitat i les seves característiques tècniques, tecnològiques i legals. Aquesta es 

realitza conjuntament amb professionals i pacients, aconseguint el màxim d’informació possible. Es 

du a terme en dos moments diferents: la cinquena sessió de cocreació i les entrevistes post-

intervenció. En segon lloc, tenim l’avaluació clínica. En ella ens centrem es estudia l’eficàcia i eficiència 

de la intervenció en comparació amb altres tractaments actuals. Això també ens dona informació 

sobre la validesa de l’aplicació i la possibilitat de continuar amb el projecte. Finalment, tindríem una 

avaluació econòmica, la qual no estaria prevista fins que la intervenció dissenyada s’apliqués en un 

context real.  
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5.4 Cronograma 

Es planteja una intervenció amb una duració total aproximada a un any. S’estima una duració 

de 6 mesos de co-creació, disseny i desenvolupament; i un altre de també 6 mesos per la proba pilot 

i validació clínica.  
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5.5 Recursos necessaris i pressupost 

En base a l’experiència personal i a l’estudi de casos concrets, aproximadament es considera 

un pressupost de: 62.000-67.000€.  

Activitat Cost 

Professionals: un director de projecte i un 

ajudant 

28.000€ 

Procés de cocreació: materials i participants 1.000€ 

Requisits i compliments legals: compliment 

RGPD  

1.500€ 

Desenvolupament MVP: sprint 1 i 2 30.000-35.000€ 

Validació clínica: materials i manteniment de la 

plataforma 

1.500€ 

Total:  62.000-67.000€ 

 

5.6 Consideracions ètiques 

La plataforma assegura el compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), 

estant això corroborat per experts mitjançant una avaluació heurística. Totes les dades dels 

participants són anonimitzades per assegurar la seva privacitat i el seu dret a la intimitat. 

La metodologia emprada durant l’assaig assegura que tots els participants rebin, com a mínim, 

el tractament usual, mantenint la proporcionalitat entre riscos i beneficis de la investigació. Previ a 

l’inici, és obligatòria la signa de consentiment informat, sent la participació dels subjectes voluntària, 

lliure i informada.  
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6. Aplicabilitat de la intervenció 
 

Una societat en la que el suïcidi és la primera causa de mort externa [93] i on una de cada 

quatre persona patirà alguna problemàtica de salut mental [9], és urgent trobar solucions que no 

només adrecin el problema, sinó que ensenyin a les persones estratègies d’autogestió. La situació 

sanitària a Espanya impedeix un maneig públic adient d’aquesta problemàtica, on les llistes d’espera 

estan saturades [15] i els professionals d’atenció primària no saben gestionar el gran nombre de 

persones que arribem amb problemàtiques de salut mental. Donat que un augment en el nombre de 

professionals clínics públics encara sembla llunyà, és necessari apostar per eines autònomes i fiables. 

La nostre intervenció pretén ajudar en aquest punt, ja que no només és tracta de pal·liar una situació 

temporal, sinó de mostrar a la persona com les diferents accions i comportaments influencien en el 

seu benestar, aconseguint que guanyi independència i pugui autogestionar les noves situacions a les 

que hagi d’enfrontar-se.  

 

L’activació conductual ha mostrat una gran versatilitat, principalment gràcies a la seva 

senzillesa com a tractament. Aquesta versatilitat permet que pugui ser utilitzada de forma autònoma 

o com a complement a una teràpia guiada per un professional, servint com a recurs.  

 

Respecte a la intervenció plantejada, cal remarcar dos aspectes fonamentals: 1) el procés de 

co-creació i 2) contemplar la validació clínica en el desenvolupament de la eina. Actualment, la major 

part de les aplicacions són dissenyades per professionals clínics, sense involucrar activament els 

pacients en el procés, el que produeix una baixa adherència i acceptació de l’eina un cop llençada al 

mercat. Respecte a la validació clínica, la gran majoria d’aplicacions no presenta cap aval científic, 

suscitant dubtes de la seva eficiència entre els professionals clínics. Adreçant aquests dos aspectes 

(co-creació i validació clínica), considerem que la nostre intervenció pot tenir el potencial per ser 

emprada i recomanada com recurs en atenció primària, minimitzant la carrega assistencial i oferent 

una millor distribució de recursos. A més, l’autonomia del pacient de poder gestionar la intervenció 

sense necessitats de desplaçaments, permet un major accés a persones en situació d’exclusió i de risc, 

democratitzant una teràpia clínicament validada i reduint l’escletxa causada per l’estigma [16, 17]. 

Aquesta atenció primerenca és especialment útil per prevenir episodis depressius majors [2]. Això 

també influeix en les recaigudes, ja que el propi pacient és capaç d’identificar el seu estat i anticipar-

se, fent ús de les estratègies proporcionades per l’aplicació. A més, l’ús d’una aplicació com la 

plantejada  afavoreix el que s’anomena “salut en les nostres mans”, és a dir, l’ús de eHealth amb un 

enfocament centrat en el pacient, aconseguint que aquest agafi un rol actiu en la seva salut [94].  
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Aquesta primera intervenció està dissenyada per a persones en situació de depressió o 

preclíniques, encara que no impedeix el seu ús en població general o amb altres tipus de patologies. 

A més, l’estudi de validació es realitza amb pacient amb depressió lleu o moderada, no greu, ja que 

s’ha considerat que incloure pacients greus en una intervenció novell pot comportar un risc pels propis 

pacients; encara que a priori siguin els més beneficiats d’aquestes intervencions [43]. Caldrà realitzar 

la validació incloent aquests pacients quan la intervenció ja es trobi en un estat més madur. Tot i això, 

cal aconseguir un millor disseny que s’adapti a cada problemàtica en qüestió. Per tal d’avançar en 

aquest punt, en un futur aquesta mateixa intervenció ha de servir de base per adaptacions a altres 

malalties que també s’han vist beneficiades del tractament clàssic d’activació conductual. 

 

Un altre passa important és estudiar i implementar un pla de sostenibilitat. Si volem que la 

intervenció es mantingui en el temps, i pugui ser gratuïta pels seus usuaris, és necessari conèixer 

diferents opcions. En cas contrari, i com és comú en projectes clínics (p.ex. projecte SIMPLe1), un cop 

perdut el finançament inicial la intervenció quedarà discontinuada. Si la intervenció és duta a terme, 

el desenvolupament del pla serà gestionat per una empresa externa experta.  

 

Com es pot veure, la intervenció s’adhereix a les polítiques de desenvolupament sostenible. 

L’objectiu 3, garantir una vida sana i promoure el benestar en totes les edats, fa especial menció a 

reduir la taxa de mort per malaltia no transmissible mitjançant el tractament i promoció de la salut 

mental (punt 3.4) [95]. La nostre proposta es centra principalment en el tractament i la prevenció, 

evitant un empitjorament de persones en situacions que encara no són clíniques. 

 

Per descomptat, aquesta solució no és perfecte, ja que es presenta un eina autònoma que 

pugui funcionar sense un professional clínic, el qual és necessari en la majoria dels casos. A més, l’eina 

esta subjecte a les limitacions de les metodologies emprades en el seu disseny, com per exemple les 

de cocreació. Tot i això, s’ha intentat dissenyar un protocol que involucri activament tant a 

professionals com a pacients, identificant els riscos potencials per tal d’oferir un eina validada 

clínicament de fàcil i ràpid accés per a les persones necessitades. 

  

 
1 El projecte SIMPLe es tractava d’una iniciativa per l’avaluació i tractament del trastorn bipolar mitjançant una 
aplicació. https://simplebipolarproject.org/ 

https://simplebipolarproject.org/
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7. Conclusions 
 

S’està produint un deteriorament en la salut mental en la població general, sent la depressió 

una de les malalties més rellevants [1, 2]. Amb més de 2 milions d’afectats només a Espanya [7], alguns 

experts consideren que es troba infradiagnosticada [8]. Un afegit aquest problema és la saturació en 

les llistes d’espera [15], la poca efectivitat dels tractaments actuals [21], i l’estigma social que impedeix 

l’inici del tractament [16, 17]. L’activació conductual és una intervenció basada en la perspectiva 

contextual de depressió [24]. En aquest enfocament, les activitats influencien la situació de la persona, 

sent la depressió perpetuada per les accions que les persones realitzen. Per tant, es busca aconseguir 

que la persona realitzi activitats acorda amb els seus valors i s’involucri en elles, sortint així del bucle 

d’activitats negatives (o falta d’activitats) que produeix la situació depressiva. 

L’objectiu del treball ha estat planificar el disseny i posterior validació d’una intervenció de 

salut digital web-app basada en l’activació conductual per a la depressió. Aquesta planificació ha inclòs 

la incorporació de pacients amb una metodologia de co-creació i la planificació de la validació clínica 

com a part del procés. Es considera que amb el disseny presentat podran suplir-se les dèficits que 

trobem en altres intervencions digitals, com ara la falta d’adherència i acceptació.  

Tot i això, es presenten un seguit de limitacions, principalment associats amb la 

implementació del projecte, la seva metodologia i eficiència. Aquest s’han intentat identificar i 

proposar solucions per evitar-los i reduir el seu impacte. 

En aquest treball s’ha presentat un protocol, el qual espera poder ser implementat en un futur 

pròxim per aconseguir un eina funcional. Futures aplicacions de la tecnologia inclouen una adaptació 

a altres tractaments, facilitant l’atenció psicològica autònoma de qualitat els pacients i apropant la 

salut mental que així ho necessitin; és a dir, democratitzant el tractament i les intervencions digitals 

de qualitat. Sent coneixedors que la tecnologia no és la solució total a l’epidèmia de salut mental 

actual, intentem aportar una perspectiva que no culpabilitzi la persona i l’ajudi a sortir de la situació a 

la que és troba. 
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Annexes 
 

Annexa 1: Recomanacions pel disseny de l’aplicació. 

Seguidament es presenten un conjunt de recomanacions al grup. Aquestes seran presentades abans 
de començar la sessió de cocreació i s’oferirà un breu document descriptius amb les mateixes.  

• Contractes conductual: fer ús d’una perspectiva col·laborativa que involucri persones propores, 

facilitant la completació d’activitat per part del pacient i la comprensió de la malaltia per 

familiars.  

• Qüestionaris: similar a la intervenció cara-a-cara per activació conductual, i per tal de conèixer 

la simptomatologia depressiva i el nivell d’activitat dels usuaris, es proposa el dissenya d’un 

qüestionari que adreci els aspectes més rellevants. Es suggereix un format xatbot intel·ligent 

que permeti una avaluació complerta, basant-se en l’entrevistes SCID-II i l’escala BADS.  

• Monitorització i registre d’activitats mitjançant la plataforma mòbil: major validesa ecològica 

dels registres gràcies a una avaluació ambulatòria. Aquest tipus d’avaluació, la qual pot ser 

completada al moment, proporciona una informació més detalla i amb major profunditat que la 

tradicional, facilitant la recopilació de la mateixa i el diagnòstic [26]. Això també facilita la 

posterior intervenció ambulatòria, afavorint la monitorització de símptomes, l’automaneig 

mitjançant recordatoris o les instruccions per comportaments concrets [22]; sent aquests 3 

elements clau en el programa d’activació conductual. Això també permet que el pacient sigui 

conscient del seu progrés, augmentant l’adherència i la motivació. Es proposa un registre 

d’activitats amb un predictor de text que permeti al pacient seleccionar entre un conjunt 

d’opcions. Es considera important valorar la introducció d’una escala de valoració Likert 7 i/o 

registre d’ànim diari automàtic cada cop que el pacient inici l’aplicació. 

• Monitorització de pensaments autolítics i suïcides: donat que la depressió és el diagnòstic 

psiquiàtric amb major risc de suïcidi amb un rati de 534.3 per 100000 persones/any [1], és 

fonamental avaluar aquest tipus d’idees. Per això, es demanarà al focus grup de psicòlegs que 

posi especial èmfasis en aquest aspecte, per tal de poder identificar i derivar aquells pacients en 

una major situació de risc. 

• Psicoeducació: la psicoeducació és considerada un aspecte de gran importància en l’activació 

conductual, ja que ajuda al pacient a entendre la seva situació. Per això, es pot fer ús d’esquemes 

i diagrames que facilitin el procés al pacient. Per adreçar aquest aspecte, la intervenció 

proposada haurà d’incloure un apartat de psicoeducació on el pacient despondrà d’eines 

explicatives (text o vídeo), esquemes i diagrames que li permetin conèixer la seva situació i 



crear una solució. En aquest apartat també s’inclourà una guía pel pacient sobre com realitzar 

el registre d’activitats. 

• Reforçadors artificial: al existir activitats que no produeixen reforços immediats, cal tenir en 

conte la capacitat dels pacients per frustrar-se. Per solucionar això, s’ofereixen reforçadors 

artificials (com, per exemple, missatges motivadors al completar activitats i recordatoris) en 

aquelles activitats sense reforçadors directes, mantenint al pacient motivat. 

• Per tal de crear activitats recomanades encertades, el focus grup seguirà les recomenacions 

proposades per Barraca [24]: importància del fer, planificar activitats d’acord un pla, graduar 

activitats extenses (descomposar en més simples), concretar activitats (freqüència, duració, 

intensitat) o iniciar per aquelles que ofereixen un reforçament mes proper i avançar a més 

complexes (els autors apuntes a introduir entre una i tres activitats setmanals), entre d’altres. 

apostar per activitats amb reforçadors naturals (d’acord amb els valors), ampli ventall 

d’activitats en diferents àrees, facilitar el treball mitjançant registres ja preparats amb les 

activitats i avisos o recordatoris, revisar les tasques i conferirlis la importància que correspon. 

També és recomana que durant les primeres setmanes les tasques han de ser més fàcils i s’opta 

per aquelles que impliquen un moviment físic (fer exercici/passejar a ritme lent) i una 

recuperació de rutines bàsiques abandonades per la depressió, així com la creació de reforços i 

conductes gratificants (p.ex: anar a classes a aprendre un idioma o un art marcial).  

• Recordatoris d’activitat: un cop es programen les activitats en l’aplicació del pacient, aquesta 

ofereix recordatoris en el mateix telèfon. 

• Creació d’exercicis relacionats amb l’activació conductual que podrien ser rellevants: es 

planteja la possibilitat de crear activitats complementaries, com ara Entrenament en Habilitats 

Socials (EHS) o mindfulness per la rumiació.  



Annexa 2: Consentiment informat. 

S’ofereix la possibilitat de participar en un taller de cocreació titulat “Disseny i avaluació d’una web-

app basada en l’activació conductual pel tractament de la depressió lleu i moderada”, dirigit per Emilio 

Tomas Lavilla.  

Antecedents:  

La depressió és una malaltia que afecta a més de 44 milions de persones en tot el mon. Actualment, 

els tractament no són del tot eficients, i la gran majoria d’aplicacions no presenten pacients com a 

participants durant el disseny. D’altra banda, l’activació conductual és un dels tractaments més 

eficients per a la depressió, sent considerat de primera línia i amb múltiples estudis que l’avalen.  

Objectiu:  

L’objectiu d’aquest taller es incorporar de forma conjunta la visió de pacients i professionals per tal 

d’oferir un eina digital, basa en l’activació conductual, eficient pel tractament de la depressió lleu i 

moderada.  

Participació: 

La participació és voluntària. S’ha sol·licitat la seva ajuda en aquesta per dos possibles raons: 1) és o 

ha estat recentment una persona en situació depressiva, que pot descriure la simptomatologia i coneix 

la malaltia de primera mà; 2) és un professional clínic amb experiència en la malaltia i coneix el 

tractament mitjançant activació conductual.  

En que consisteix la participació? 

Participarà en cinc sessions grupals de 1:30h cada una. Les dates estan per confirmar, però serà avisat 

amb mínim un mes d’antelació. També es sol·licitarà que faci ús de les aplicacions aportades pels 

dissenyadors i completi el qüestionaris aportats pels mateixos.  

Beneficis de la participació: 

Participar en un estudi pioner i obtenir l’aplicació resultant de forma gratuïta. Compensació 

econòmica a determinar (mínim 10€ la hora de participació).  

Confidencialitat:  



Es guardarà la confidencialitat respecte la seva identitat durant tot el moment. El resultats seran 

anonimitzats i, probablement, compartits amb alguna revista mèdica (anònimament) per la seva 

publicació. Es respectaran els drets del pacient tal i com contempla la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, podrà exercir el seu dret a 

accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades contactant amb els investigadors principals de 

l’activitat/estudi.  

 

Jo, .................................................. (nom complert) amb DNI ....................... he estat informat 

degudament per .............................. (nom col·laborador informant) i declaro que: 

- He llegit el foli d’informació que se m’ha proporcionat 

- He pogut fer preguntes i rebre respostes sobre la meva participació 

- He rebut suficient informació sobre el procés de participació 

Comprenc que la meva participació és voluntària i que puc retirar-me de l’estudi quan vulgui i sense 

haver de donar explicacions.  

Amb això dono la meva conformitat per a participar,  

DNI:  

Data:          Data: 

Firma:         Firma investigador: 

 

  



Annexa 3: Entrevista semiestructurada. 

Professionals: 

Actualment, quina és la seva situació professional? I quin grau d’expertesa considera que en te en el 

tractament de la depressió? 

Com definiries la depressió i els seus tractaments? Quin tipus de tractament consideres més eficient 

i eficaç?  

Quin tipus de tractament realitzes amb més freqüència i consideres que els pacients reben millor? 

Quin diries que és el major problema de la depressió pels pacients? Allò que més has vist reduït en 

aquelles persones que es troben en aquesta situació.  

Com consideres que influencia la depressió del pacient en les relacions amb les persones més 

properes? Què és el més comú en consulta? 

Quines activitats han deixat de fer, més comunament, les persones que consulten per situació de 

depressió? Com diries que això ha repercutit en el seu estat? 

En algun moment has plantejat l’activació conductual? Si ho ha srealitzat, quines han estat les 

activitats més plantejades (més comuns) entre els pacients? Quina ha estat l’acceptació? 

Quines activitats consideres que serien més beneficioses per ajudar a sortir de la situació de 

depressió? Perquè?  

Quins consideren que són els major impediment a l’hora de buscar tractament? 

Alguna vegada has proporcionat informació sobre la depressió els teus pacients (en forma de vídeos 

o lectures)? Com consideres que hauria de ser aquesta informació (vídeo, escrita...) dintre d’una 

aplicació? 

Algun cop has fet ús d’aplicacions de salut? Perquè? En cas afirmatiu, com va anar i que canviaries?  

Ho recomanaries els teus pacients? 

Quines característiques consideres que ha de tenir una intervenció mitjançant una app per 

aconseguir que els pacients facin ús? 

Estaries disposat a registrar-te (gratuïtament) en un app si això t’oferís un tractament més 

personalitzat? 



Tens algun comentari o suggeriment sobre el tractament de la depressió i/o l’ús d’aplicacions? 

Pacients: 

Actualment, quina és la seva situació? Quants temps fa que has estat en una situació de depressió i 

com ho han afrontat? 

Com definiries el teu estat actual? 

Quin diries que és el major problema que has patit per la depressió? Allò que més has vist reduït des 

de que et troben en aquesta situació.  

Consideres que la influència de les seves amistat és important en la situació de depressió? Com ha 

estat la seva relació amb les persones més properes? 

Hi ha activitats has deixat de fer des de que et trobes en aquesta situació? Quines? Com diries que 

això ha repercutit en el teu estat? 

En algun moment t’has plantejat realitzar activitats per intentar millorar el teu estat? Si t’ho has 

plantejat, les has realitzat i quines han estat. Si no, ara t’ho plantejaries? 

Quines activitats consideres que serien més beneficioses per que t’ajudessin a sortir de la situació de 

depressió? Perquè?  

Quins consideren que són els major impediment a l’hora de buscar tractament? 

Alguna vegada has cercat informació sobre la depressió a internet? Com consideres que hauria de 

ser aquesta informació (vídeo, escrita...)? 

Algun cop has fet ús d’aplicacions de salut? Perquè? En cas afirmatiu, com va anar i que canviaries? 

Quines característiques consideres que ha de tenir una intervenció mitjançant una app per 

aconseguir que en facis ús? 

Estaries disposat a registrar-te (gratuïtament) en un app si això t’oferís un tractament més 

personalitzat? 

Tens algun comentari o suggeriment sobre el tractament de la depressió i/o l’ús d’aplicacions? 

  



Annexa 4 

Inventari per a la depressió de Beck. Recuperat de 
https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/070_psi
coterapias1/material/inventario_beck.pdf  

 

Inventario de Depresión de Beck (BDI-2) 

 
Nombre.................................Estado Civil.................. Edad:............... Sexo..... 
Ocupación .............................Educación:....................Fecha:............... 

 
Instrucciones: Este cuestionario consta de 21 grupos de afirmaciones. Por favor, lea con 
atención cada uno de ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor 
describa el modo como se ha sentido las últimas dos semanas, incluyendo el día de hoy. 
Marque con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido Si varios enunciados de un 
mismo grupo le parecen igualmente apropiados, marque el número más alto. Verifique que no haya 
elegido más de uno por grupo, incluyendo el ítem 16 (cambios en los hábitos de Sueño) y el ítem 18 
(cambios en el apetito) 

 
1. Tristeza 

0 No me siento triste. 
1 Me siento triste gran parte del tiempo 
2 Me siento triste todo el tiempo. 
3 Me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. 

2. Pesimismo 

0 No estoy desalentado respecto del mi futuro. 
1 Me siento más desalentado respecto de mi futuro que lo que solía estarlo. 
2 No espero que las cosas funcionen para mi. 
3 Siento que no hay esperanza para mi futuro y que sólo puede empeorar. 

3. Fracaso 

0 No me siento como un fracasado. 
1 He fracasado más de lo que hubiera debido. 
2 Cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos. 
3 Siento que como persona soy un fracaso total. 

4. Pérdida de Placer 

https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/070_psicoterapias1/material/inventario_beck.pdf
https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/070_psicoterapias1/material/inventario_beck.pdf


0 Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto. 
1 No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo. 
2 Obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar. 
3 No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar. 

5. Sentimientos de Culpa 

0 No me siento particularmente culpable. 

1 Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que debería haber 
hecho. 

2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 
3 Me siento culpable todo el tiempo. 

6. Sentimientos de Castigo 

0 No siento que este siendo castigado 
1 Siento que tal vez pueda ser castigado. 
2 Espero ser castigado. 
3 Siento que estoy siendo castigado. 

7. Disconformidad con uno mismo 

0 Siento acerca de mi lo mismo que siempre. 
1 He perdido la confianza en mí mismo. 
2 Estoy decepcionado conmigo mismo. 
3 No me gusto a mí mismo. 

8. Autocrítica 

0 No me critico ni me culpo más de lo habitual 
1 Estoy más crítico conmigo mismo de lo que solía estarlo 
2 Me critico a mí mismo por todos mis errores 
3 Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede. 

9. Pensamientos o Deseos Suicidas 

0 No tengo ningún pensamiento de matarme. 
1 He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría 
2 Querría matarme 
3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. 

10. Llanto 

0 No lloro más de lo que solía hacerlo. 

1 Lloro más de lo que solía hacerlo 
2 Lloro por cualquier pequeñez. 
3 Siento ganas de llorar pero no puedo. 



11 Agitación 

0 No estoy más inquieto o tenso que lo habitual. 
1 Me siento más inquieto o tenso que lo habitual. 
2 Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil quedarme quieto 
3 Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar siempre en movimiento o 
haciendo algo. 

12 Pérdida de Interés 

0 No he perdido el interés en otras actividades o personas. 
1 Estoy menos interesado que antes en otras personas o cosas. 
2 He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas. 
3 Me es difícil interesarme por algo. 

13. Indecisión 

0 Tomo mis propias decisiones tan bien como siempre. 
1Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones 
2 Encuentro mucha más dificultad que antes para tomar decisiones. 
3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión. 

14. Desvalorización 

0 No siento que yo no sea valioso 
1 No me considero a mi mismo tan valioso y útil como solía considerarme 
2 Me siento menos valioso cuando me comparo con otros. 
3 Siento que no valgo nada. 

15. Pérdida de Energía 

0 Tengo tanta energía como siempre. 
1. Tengo menos energía que la que solía tener. 
2. No tengo suficiente energía para hacer demasiado 
3. No tengo energía suficiente para hacer nada. 

16. Cambios en los Hábitos de Sueño 

0 No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño. 
1a. Duermo un poco más que lo habitual. 
1b. Duermo un poco menos que lo habitual. 
2a Duermo mucho más que lo habitual. 
2b. Duermo mucho menos que lo habitual 
3a. Duermo la mayor parte del día 
3b. Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme 

17. Irritabilidad 



0 No estoy tan irritable que lo habitual. 
1 Estoy más irritable que lo habitual. 
2 Estoy mucho más irritable que lo habitual. 
3 Estoy irritable todo el tiempo. 

18. Cambios en el Apetito 

0 No he experimentado ningún cambio en mi apetito. 
1a. Mi apetito es un poco menor que lo habitual. 
1b. Mi apetito es un poco mayor que lo habitual. 
2a. Mi apetito es mucho menor que antes. 
2b. Mi apetito es mucho mayor que lo habitual 
3a. No tengo apetito en absoluto. 
3b. Quiero comer todo el día. 

19. Dificultad de Concentración 

0 Puedo concentrarme tan bien como siempre. 
1 No puedo concentrarme tan bien como habitualmente 
2 Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo. 
3 Encuentro que no puedo concentrarme en nada. 

20. Cansancio o Fatiga 

0 No estoy más cansado o fatigado que lo habitual. 
1 Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual. 
2 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer muchas de las cosas que solía 
hacer. 
3 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la mayoría de las cosas que solía 

21. Pérdida de Interés en el Sexo 

0 No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo. 
1Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estarlo. 
2 Estoy mucho menos interesado en el sexo. 
3 He perdido completamente el interés en el sexo  



Annexa 5 

Behavioral Activation for Depression Scale: BADS. Adaptació espanyola de Barraca, Pérez-Álvarez i 

Lozano-Bleda [90]. 
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