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RESUM

Introducció:  La  Diabetis  Mellitus  és  una  malaltia  endocrina  que  afecta  un

percentatge de població molt alt i suposa una gran quantitat de recursos sanitaris.

En la població infantil trobem més incidència de la Diabetis Mellitus tipus 1 (DM1),

també  anomenada  insulinodependent.  Pels  infants  amb  DM1  suposa  una

responsabilitat molt gran mantenir controlades les xifres de glicèmia i l'alimentació,

sobretot en el menjador escolar.

Els monitors de menjador són les principals persones encarregades del nen diabètic

a l’escola, per tant, han de tenir uns coneixements bàsics i habilitat a les tècniques.

Objectius:  Formar  als  monitors  de  menjador  de  l’empresa  Lleure  Quàlia

proporcionant  el  coneixement  necessari  de  tractament  davant  la  situació  de

compensació i descompensació del nen diabètic per tal de reduir l’angoixa davant

aquestes situacions. 

Metodologia:  Després de realitzar una exhaustiva cerca bibliogràfica s’ha decidit

realitzar un programa de 8 etapes consistent en 4 sessions en grups de 15-20 amb

mascareta,  distància i  ventilació.  Està  encarat  als  monitors de  lleure i  menjador,

acompanyants o no de nens diabètics, de l’empresa Lleure Quàlia de Tàrrega amb la

col·laboració de l'Associació de Diabètics de Catalunya i estudiants de cinquè curs

de la doble titulació en infermeria i fisioteràpia que lideraran el projecte. El projecte

s’avaluarà mitjançant una enquesta pre-post intervenció.

Resultats:  L’enquesta  pre-post  mostra  un  augment  dels  coneixements  en  els

assistents a la intervenció. Els valors de l’escala Hamilton mostren valors més baixos

del  nivell  d’ansietat  davant  el  cas  exposat  de  debut  diabètic  infantil.  No  tenim

resultats a llarg termini, però podem afirmar que, a curt termini, el projecte ha donat

els seus fruits.

Conclusions: Mitjançant  l'aplicació d’aquest programa d'educació per a la salut es

vol reduir el sentiment d’angoixa dels monitors de lleure i menjador millorant els seus

coneixements i actituds davant el nen diabètic i les possibles complicacions que pot

comportar la Diabetis Mellitus tipus 1.

Paraules clau: Diabetis Mellitus, Infant, Ansietat, Hipo/Hiperglucèmia, Cuidadors.
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ABSTRACT

Introduction:  Diabetes  Mellitus  is  an  endocrine  disease  that  affects  a  high

percentage  of  population  and  requires  an  amount  of  health  resources.  In  child

population we find more incidence of Type 1 Diabetes Mellitus (DM1), also called

insulindependent. It’s a great responsibility for children with DM1 to keep blood sugar

levels and diet under control, especially in school canteen. 

Canteen monitors are the main people in charge of diabetic child in school, so they

must have a basic knowledge and skill in techniques. 

Objective:  Train  the  dining  room  monitors  of  company  Lleure  Quàlia  providing

necessary  knowledge  of  treatment  for  the  situation  of  compensation  and

decompensation of diabetic child in order to reduce anxiety in these situations. 

Methodology: After a thorough bibliographic research it was decided to carry out an

8-stage program consisting of 4 sessions in groups of 15-20 with mask, distance and

ventilation. This health education project is focused on leisure and dining monitors,

whether or not they accompany diabetic children from the Lleure Quàlia de Tàrrega

company with collaboration of Associació de Diabètics de Catalunya and students of

the last  year  of  nursing and physiotherapy degree that  will  lead the project.  The

project will be evaluated by comparing pre-post intervention surveys. 

Results:  The  pre-post  survey  shows  an  increase  in  knowledge  among  those

participants. Hamilton scale values show lower values of anxiety level at the same

exposed case of childhood diabetic. We don’t have long-term results but we can say

that, in short term, the project has borne fruit. 

Conclusion: Through the application of this health education program, the aim is to

reduce the feeling of anguish of the leisure and dining room monitors, improving their

knowledge and attitudes towards diabetic child and possible complications that type

1 diabetes mellitus may entail. 

Key words: Diabetes Mellitus, Child, Anxiety, Hypo/Hyperglycemic, Caregivers. 
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1. INTRODUCCIÓ

La Diabetis Mellitus (DM) és una malaltia endocrina la qual engloba un conjunt de

diferents malalties les quals tenen en comú un aspecte que les caracteritza: altes

concentracions de glucosa en sang. (1)

En els infants destaca un tipus de DM, la Diabetis Mellitus Tipus 1 (DMT1) la qual es

defineix  com una malaltia  autoimmune que es diagnostica  principalment  en  edat

infantil i es produeix majoritàriament per un error en cèl·lules pancreàtiques. (1,2)

Aquest fet suposa pel nen diabètic i la seva família una gran responsabilitat a causa

dels canvis d’hàbits de vida com la dieta i l’activitat física i la pressió per mantenir el

control de nivells de glucèmia en sang en xifres correctes. És per aquest motiu que

requereixen una atenció especialitzada per part del professional sanitari aportant la

màxima educació sanitària possible. (3)

Aquesta  pressió  també  recau  sobre  l’escola  i,  en  concret,  sobre  els  cuidadors

d’aquests nens diabètics en el menjador escolar, els monitors de menjador. (3,4)

Els monitors de menjador escolar han de tenir una formació per a exercir la seva

funció. Aquesta formació equival al curs de monitor de lleure i  podem comprovar

que, en el temari que s’estudia, no hi trobem la Diabetis Mellitus. (5)

Què  passa,  doncs,  si  els  monitors  de  menjador  no  compten  amb  aquest

coneixement i, per tant, no saben com reaccionar? 

Aquest desconeixement davant una situació crítica provoca un sentiment d’ansietat

cap a la persona responsable. 
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1.1. Marc teòric

1.1.1 Els orígens de la Diabetis Mellitus

La Diabetis Mellitus és una malaltia endocrina referenciada per primer cop l’any 1553

aC en un papir trobat per l’alemany George Ebers l’any 1873 a Luxor on es descrivia

simptomatologia  com  ara  molta  set,  abundant  orina,  molta  gana,  entre  d’altres.

(6,7,8)

Al segle II dC Areteo de Capadòcia va definir la malaltia com «un cos desfent-se: als

malalts se’ls hi desfà el cos a poc a poc i aquesta desfeta s’elimina amb l’orina, per

això fan tanta orina durant el dia i tot el líquid que perden l’han de recuperar bevent

molta aigua». (6,8)

Finalment,  el  descobriment  més gran data del  1921, quan dos investigadors van

introduir líquid dels illots d’un pàncrees de mico a una gossa diabètica reduint en

dues  hores  els  nivells  de  sucre  i  l’any  1922  van  extrapolar  l’experiment  a  les

persones humanes comprovant que, un nen de dotze anys amb diabetis molt greu,

millorava considerablement amb la introducció de la insulina. L’any 1935, es va crear

la insulina de dipòsit per al tractament definitiu de la DM. (6,9)

1.1.2 Què és la Diabetis Mellitus?

La Diabetis Mellitus (DM) és una malaltia endocrina la qual engloba un conjunt de

diferents malalties les quals tenen en comú un aspecte que les caracteritza: altes

concentracions de glucosa en sang. (1)

Té múltiples presentacions en les quals trobem la Diabetis Mellitus Tipus 1 (DMT1),

la Diabetis Mellitus Tipus 2 (DMT2) i la diabetis gestacional i es diferencien entre

elles  segons  la  causa  principal  que  desenvolupa  la  malaltia  i  el  procés  evolutiu

d’aquesta. (1)
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1.1.2.1 La Diabetis Mellitus Tipus 2

El tipus de DM més freqüent en l’àmbit mundial és la DMT2 la qual suposa un total

d’entre el 85-90% dels casos de DM i és considerada com un problema de salut

pública en gran part dels països industrialitzats. (1,10,11,12)

En l’Annex 1  trobarem informació  sobre  les  causes,  conseqüències  i  símptomes

sobre aquest tipus de DM. 

1.1.2.2 La Diabetis Mellitus Tipus 1

Amb un índex de representació d’entre el 5-10% de la població diabètica, hi trobem

la DMT1 la qual es caracteritza per la destrucció de les cèl·lules  β del pàncrees

provocant  un  dèficit  absolut  d’insulina,  per  tant,  es  considera  una  diabetis

insulinodependent  i  es  presenta  en  major  mesura  en  edats  pediàtriques  i

adolescents. (2,12,13)

1.1.3 La Diabetis Mellitus en edat pediàtrica

A escala infantil, la DMT1 regna en el terreny. A Catalunya es diagnostiquen entre

280-300 casos nous de DM 1 anualment sent la malaltia crònica més freqüent en

edat pediàtrica entre edats d’entre 5-6 i 11-13. (18)

La  DMT1  és  una  malaltia  crònica  i  requereix  un  tractament  crònic  de  vital

importància  d’adaptació,  ja  que  les  conseqüències  de  mantenir  nivells  alts  de

glucosa en sang suposen problemes orgànics de major importància. En aparèixer en

edats pediàtriques, requereix una implicació per part de l’infant, la família i l’escola

per entendre i adaptar les modificacions que s’han de realitzar en l’estil de vida tant

basant-se en l’alimentació,  l’activitat  física, com a la medicació i  presa d’insulina.

(3,18)

La principal simptomatologia que es presenta en els infants diabètics són la poliúria,

la polidípsia, la polifàgia i la pèrdua de pes. (2,19)

Si l’infant refereix que té molta set constantment inclús després de beure aigua, que

té molta gana tot i seguir la mateixa dieta i que va constantment al bany a orinar,
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hem  de  sospitar  de  Diabetis  Mellitus  coincidint  la  clínica  i  consultar-ho  amb

professionals sanitaris. Tot i l’augment de gana que sent l’infant, aquest pot baixar de

pes i sentir-se més cansat que de normal si pateix de DM. (20)

Trobarem més informació sobre el diagnòstic de la DMT1 en l’Annex 2.

1.1.4 Tractament de la DMT1 infantil

El tractament de la DM1 a l’edat pediàtrica és el mateix tractament que realitzem per

la DM1 en adults. Els objectius que es busquen amb el tractament en la DM es

basen en el  control  dels  nivells  de  glucèmia en sang dins el  rang de normalitat

(valors preprandials d’entre 80-140 mg/dL, valors postprandials d’entre 100-180 mg/

dL), reduir les possibles complicacions derivades de la diabetis i garantir una bona

qualitat de vida. (19,21)

La mesura principal de tractament de la DM es basa en el tractament amb insulina i,

de  manera  complementària,  però  no  menys  important,  trobem  les  mesures  no

farmacològiques amb dieta i exercici adaptada a l’edat del pacient. (19,21,22)

Seguidament,  l’educació  sanitària  es  converteix  en  primordial  per  a  l’adherència

terapèutica. Aquesta educació sanitària es basarà principalment a ensenyar a l’infant

a realitzar un control glucèmic (Annex 3) per poder adaptar, segons els valors que

tinguem de glucèmia en sang (les quals s’escriuran en un diari glucèmic la primera

setmana), les unitats d’insulina adequades. (19,21)

Un cop l’infant és conscient de com realitzar el control dels nivells de glucosa en

sang, se seguirà l’educació sanitària explicant la insulina, la importància d’un bon

control insulínic i el tractament amb aquesta. 

Com a tractament complementari a la insulina s’haurà d’ensenyar els beneficis que

suposa un bon control en la dieta i l’exercici físic, amb els quals podrem disminuir les
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dosis d’insulina a causa de la menys quantitat de glucosa que trobarem al cos humà

si mantenim uns bons hàbits de vida. (23)

1.1.5 Complicacions de la DMT1 infantil

Quan l’infant no és capaç de regular els nivells de glucèmia en sang a causa de la

falta  d’informació  o  la  falta  d’adaptació  al  tractament,  entre  d’altres...  Poden

aparèixer  possibles  complicacions.  Les  principals  són  les  hipoglucèmies  i  les

hiperglucèmies. (20,21)

Per a poder diferenciar entre les dues principals  complicacions hem de conèixer

quina és la simptomatologia característica: 

-  Les  hipoglucèmies  produeixen  cefalees,  cansament,  formigueig  en

extremitats, tremolors... Si quan aquesta simptomatologia apareix i no s’administra

glucosa, es pot complicar amb una pèrdua del coneixement. (34)

- En canvi, les hiperglucèmies, provoquen simptomatologia compatible amb el

diagnòstic de la DM, poliúria, polidípsia i polifàgia. (35)

1.1.6 La Diabetis Mellitus a l’escola

Un cop l’infant  és diagnosticat  aquest  no deixa d’anar  a  l’escola,  però sí  que la

família té un seguit de responsabilitats sobre donar informació al centre escolar. (24)

La informació a proporcionar està descrita en el «Model d’atenció dels infants amb

diabetis en l’àmbit escolar» del Departament d’Educació i Departament de Salut de

la Generalitat de Catalunya que trobem a l’Annex 4. (24)

Què implica per l’infant amb DM1 quedar-se a dinar al menjador escolar? 

En principi aquest fet no suposa un problema per l’infant, però sí que ha de tenir en

compte les pautes que ha de seguir d’injecció d’insulina i, els monitors de supervisió

del  menjador  escolar  han  de  tenir  el  coneixement  òptim  de  control  d’efectes

secundaris de la malaltia si el nen es descompensa. (24)
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Hem de tenir en compte que, en situacions que el nen sigui dependent en la injecció

d’insulina, aquesta haurà de ser administrada pel personal del menjador, de manera

que és de màxima importància saber els efectes i la simptomatologia de la diabetis

per poder reaccionar correctament davant qualsevol situació d’emergència que es

pugui donar. (24)

1.1.7 El menjador escolar

És totalment cert que tot monitor de menjador responsable d’un nen diabètic al seu

torn ha de rebre uns coneixements d’actuació mínims per part de l’Associació de

Diabètics  de  Catalunya  (ADC).  El  Departament  de  Salut  facilita  la  formació

d’aquestes persones a través de l’ADC organitzant  el  mes de setembre de l’any

2020 formacions d’acompanyament d’infant amb DM1 arreu de Catalunya. (25)

Amb aquesta iniciativa volen donar cobertura arreu de Catalunya, però hem de tenir

en compte que no és una formació d’obligatorietat per a tot el personal implicat en

aquest camp i, per tant, podem trobar casos de monitors de menjador que no tinguin

coneixements previs per al tractament i supervisió del nen diabètic. (25)

Donant  importància al  fet  que els  monitors de menjador  són els  encarregats del

control i supervisió del nen diabètic a l’escola hem de tenir en compte qui són els

responsables de la seva gestió. 

Trobem menjadors organitzats per l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA),

menjadors organitzats  per  empreses privades com ara el  Grup Alba de Tàrrega,

menjadors organitzats per l’ajuntament del mateix municipi i, finalment, menjadors

organitzats per serveis externs però amb ajudes del consell comarcal. (26)

En aquest  treball  ens  basarem en  els  coneixements  dels  monitors  escolars  que

trobem contractats per l’empresa Lleure Quàlia, associada al Grup Alba de Tàrrega. 
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La tasca que han de realitzar els monitors de menjador es basa en la supervisió del

correcte funcionament del menjador escolar, supervisió del manteniment dels bons

hàbits alimentaris, acompanyament en l’alimentació d’infants en situació depenent i

independent, vetllar per la seguretat dels infants en el menjador escolar i vigilància i

supervisió  dels  infants  en  hora  de  lleure  després  o  abans  d’entrar  al  menjador

escolar. 

Què passa quan un monitor de menjador es troba en situació de supervisió del nen

diabètic? 

Els monitors de menjador (monitors de lleure), compten amb els coneixements de

salut bàsics per a poder actuar de manera ràpida, aquests coneixements es basen

en suport vital bàsic com la RCP; i requereixen formacions externes per al suport al

nen diabètic, entre altres malalties. (5)

Quan  aquestes  formacions  no  s’han  pogut  dur  a  terme  trobem  una  manca  de

coneixement. Aquesta falta d’informació ocasiona que, en situacions on s’ha d’actuar

de manera ràpida davant qualsevol simptomatologia del nen diabètic que provoca un

risc per al nen, no se sàpiga actuar i el sistema nerviós del monitor de lleure comenci

a  activar-se  intensament.  Aquesta  activació  del  sistema  nerviós  central  també

s’anomena ansietat. (27)

1.1.8 L’ansietat

L’ansietat és una emoció que tothom a la vida ha viscut en alguna ocasió davant fets

de rellevància pel  nostre organisme i  ens ajuda a preparar-nos per a actuacions

ràpides i efectives. Apareix quan s’ha d’actuar davant una situació de risc o d’esforç

intens per a fer front a l’amenaça o perill que s’apropa. (27)

No és una emoció perillosa pel nostre organisme, sinó que hi ha vegades inclús ens

beneficia perquè ens posa en alerta davant el que ens podem trobar. (27)
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Sí que és cert que, a vegades, es converteix en un trastorn, el qual es basa en uns

nivells d’ansietat extrems per a una ocasió que de manera normal no ocasionaria

aquests nivells. El trastorn d’ansietat afecta la vida diària de la persona, ja sigui en

l’àmbit d’estudis, com de família, com de feina, etc. i a qualsevol edat. (27)

La  simptomatologia  principal  que  caracteritza  l’estat  d’ansietat  és  una  sensació

desagradable de malestar i bloqueig on el principal pensament sobre la situació que

s’està vivint és, per exemple, «no puc afrontar-ho». (28)

Aquests pensaments de bloqueig i inseguretats vénen acompanyats de sensació de

falta d’aire, sensació de «nus» a la gola, sudoració excessiva, tremolors..., posant el

cos en alerta. (28)

Un quadre d’ansietat, doncs, es pot viure sempre que ens trobem en una situació

desconeguda, on no sapiguem com reaccionar. 

En els monitors de lleure pot aparèixer un quadre d’ansietat en diverses situacions,

sent  una d’aquestes  la  simptomatologia  de  risc  del  nen diabètic  en  el  menjador

escolar.

Pel  que  fa  al  tractament  a  seguir  en  l’ansietat,  el  coneixement  i  la  informació  i

formació aporta  tranquil·litat  i  confiança,  és a dir,  autoestima.  Aquest  aportament

d’informació es pot dur a terme mitjançant la teràpia conductiva-conductual, tècnica

que inclou l’exposició al cas de manera que la persona corresponent pot presenciar

de manera directa (in-situ) o de manera indirecta (mitjançant l’explicació d’un cas

clínic)  la  situació  desconeguda  per  poder  treballar  el  comportament  i  l’angoixa  i

reduir aquest sentiment. (29)

Per avaluar i diagnosticar un quadre d’ansietat trobem diferents tests, en els quals

destaca l’escala de Hamilton (Annex 5). 

L’escala  de  Hamilton  és  una  de  les  primeres  eines  utilitzades  per  a  valorar  la

intensitat  de  l’ansietat.  És  una  escala  on  es  troben  reflectits  diferents
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simptomatologies compatibles amb un quadre d’ansietat. Cada element es puntua

del 0 al 4 sent 0 una simptomatologia inexistent i 4 severa. Una puntuació >17/56 es

tradueix en ansietat mitjana, mentre que una puntuació >25-30/56 es considera una

ansietat moderada-severa. (36)

En l’actualitat, s’han realitzat diferents estudis on es valora el grau d’ansietat dels

cuidadors de nens amb diabetis mellitus tipus 1. En l’estudi de Lacomba, L es mostra

un total de 53,3% d’ansietat en els cuidadors principals dels nens diabètics, sent

més precisos un 30,3% tenen diagnòstic clínic d’ansietat. (37)

Un altre estudi realitzat per Zayas, A mostra uns resultats similars als de l’estudi

comentat,  concloent  que la  majoria  dels  pares  i  mares dels  menors  amb DMT1

presenten nivells moderats-severs d’ansietat davant el desconeixement i control de

la malaltia dels seus fills. (38)

1.2. Model del programa d’educació per a la salut

Per  realitzar  aquest  programa  d’educació  per  a  la  salut  s’han  estudiat  diversos

models  a  seguir  per  a  crear  el  disseny  del  programa.  Entre  ells  destaquem  el

programa de 8 etapes, el qual és el que utilitzaré per a planificar i dissenyar aquesta

intervenció.

Aquest model, també anomenat model de planificació, té en compte la creació d’un

programa mitjançant  un  equip  multidisciplinari,  on  es  vegin  reflectides  una  sèrie

d’activitats  d’intervenció  tenint  en  compte  tots  els  recursos  disponibles  per

aconseguir els objectius determinats. Més endavant s’explicarà cada etapa mentre

es dissenya el programa d’educació per a la salut. (30)

L’equip d’infermeria és l’equip encarregat de dur a terme un programa d’educació per

la salut. Més concretament trobem el paper de la infermeria familiar i comunitària, qui

és responsable d’ensenyar tant a nivell individual com comunitari les cures integrals,

ensenyar  coneixements  i  comprendre  malalties  per  prevenir-les  i/o  evitar

complicacions d’aquestes mitjançant activitats socials a l’abast de qualsevol persona
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o grup social. La infermeria familiar i comunitària és un paper molt important en el

món sanitari,  ja  que proporciona material  formatiu  que pot  aconseguir  reduir  les

despeses  sanitàries  gràcies  als  coneixements  proporcionats  i  a  la  formació  de

prevenció de malalties. Aquest programa d’educació per la salut crearà un impacte

en el món sanitari gràcies a l’aport de coneixements i formació de cuidadors de nens

diabètics  que  proporcionaran  les  cures  necessàries  per  evitar  complicacions

secundàries a la diabetis infantil. (39)

2. MÈTODES

Per poder dur a terme un programa d’educació per a la salut és primordial realitzar

un estudi de la situació en la qual ens trobem en l’actualitat pel que refereix a la

Diabetis Mellitus tipus 1. 

L’estudi de la situació s’ha realitzat mitjançant una cerca bibliogràfica en bases de

dades científiques com PubMed, PEDro, WoS, entre d’altres. 

Els estudis utilitzats per a crear una contextualització d’aquesta intervenció han sigut

estudis de revisió sistemàtica i de controls clínics aleatoritzats. S’han trobat un total

de 303 estudis a la base de dades PubMed amb la cerca «Diabetes Mellitus Type 1

Children Anxiety» dels quals, mitjançant els criteris d’inclusió i exclusió, n’han quedat

19. Després de llegir els títols i els resums dels articles, se n’han escollit 10 per a la

realització d’aquest programa.

Els criteris d’inclusió que s’han seguit per a la tria dels articles han sigut: 

• Articles publicats en els últims 10 anys.

• Articles escrits en anglès, espanyol o català.

• Articles que realitzin un estudi de terreny de la DMT1.

• Articles que realitzin una intervenció en persones amb DMT1. 

• Articles que mostrin la DMT1 en l’edat infantil. 

• Articles que mostrin la realitat de l’ansietat i com s’inicia. 
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Els criteris d’exclusió han sigut els següents:

• Articles publicats fa més de 10 anys.

• Articles que exposin la DMT1 en adults.

• Articles que estudiïn la DMT2 en infants.

• Articles on s’exposi l’ansietat patològica. 

Per  realitzar  la  cerca  s’han  utilitzat  les  següents  paraules  clau  MeSH  amb  els

operadors  booleans  OR  i  AND:  Diabetes  Mellitus,  Child,  Anxiety,

Hypo/Hyperglycemic, Caregivers.

La DMT1 es presenta en un total del 5-10% de la població diabètica, es considera

una diabetis insulinodependent i es presenta en major mesura en edats pediàtriques

i adolescents. (2,12,13)

A Catalunya es diagnostiquen entre 280-300 casos nous de DM 1 anualment sent la

malaltia crònica més freqüent en edat pediàtrica entre edats d’entre 5-6 i 11-13. (18)

Per a realitzar aquesta intervenció s’ha seguit el model de planificació «Programa de

8  etapes»  el  qual  té  en  compte  l’anàlisi  de  la  situació,  la  identificació  de  les

necessitats  i  problemes  de  salut  per  poder  crear  prioritats,  objectius  i  establir

activitats  aconseguint  una  implementació  de  la  intervenció  per  finalitzar  amb

avaluació i seguiment d’aquesta (30). 

Aquest model es basa en el treball multidisciplinari per a crear una intervenció amb

un objectiu concret, tenint en compte tots els recursos disponibles i els serveis que

es necessitaran en tot moment. 
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3. DISSENY DEL PROGRAMA

Com hem explicat anteriorment, el programa d’educació per a la salut serà dissenyat

mitjançant el programa de 8 etapes:

3.1. Etapa 1: Anàlisi de la situació

En  aquesta  etapa  ens  plantegem  el  perquè  de  la  necessitat  de  crear  aquesta

intervenció analitzant la situació real i les persones a qui va dirigida.

Per poder adequar la intervenció d’educació per a la salut a la situació actual hem

d’estudiar una sèrie de qüestions. (30) 

En primer lloc cal destacar que a les escoles catalanes no es realitzen cap mena de

formació per als cuidadors de menjador del nen diabètic. Aquestes formacions es

poden  tenir  si  el  cuidador  mateix  es  preocupa  d’assistir  a  les  formacions  per  a

cuidadors de nens diabètics de l’Associació de Diabètics de Catalunya. 

En segon lloc estudiarem els coneixements que tenen els monitors de lleure de la

cooperativa Lleure Quàlia mitjançant una enquesta pre-intervenció (Annex 6).

Taula 1. Anàlisi de la situació 

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ

Situació inicial

Què es vol saber? Es volen identificar els coneixements dels cuidadors escolars en

la DMT1, controls de glucèmia, dosis d’insulina...,

Existeixen  treballs  previs?  Evidència? Existeixen  cursos  sobre  la  DMT1  en

cuidadors de nens diabètics a l’Associació de Diabètics de Catalunya no obligatoris.

Objecte d’estudi

La intervenció es durà a terme a monitors de menjador escolar de la cooperativa

Lleure  Quàlia  i  s’estudiarà  en  un  inici  els  coneixements  que  tenen  amb  una

enquesta pre-intervenció.
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Indicadors

La informació necessària que s’utilitzarà per desenvolupar la intervenció serà la del

marc teòric. El programa serà avaluat amb la mateixa enquesta pre-postintervenció.

Identificar les fonts d’informació

S’ha  realitzat  una  cerca  bibliogràfica  mitjançant  les  següents  bases  de  dades:

PubMed, PEDro i WoS. 

Recollida de dades i anàlisi d’aquestes

Les dades usades en el marc teòric són extretes dels estudis que s’han utilitzat i

s’han classificat per desenvolupar els criteris d’inclusió i exclusió.

Resultats i conclusions

D’aquests estudis se n’han extret conclusions i resultats que s’utilitzaran per a la

intervenció a realitzar. 

Elaborar i redactar l’informe

Hem d’analitzar les necessitats de la població interessada i  valorar els recursos

necessaris. Els principals recursos que es valoraran seran la disponibilitat d’aules

en la cooperativa Lleure Quàlia, els estudiants de 5è de doble titulació d’infermeria i

fisioteràpia i les direccions de la cooperativa Lleure Quàlia.

3.2. Etapa 2: Identificar les necessitats i problemes de salut

Un cop tenim la situació en context ens hem de preguntar què és necessari canviar i

per què s’ha de canviar.

La DM es considera una de les malalties més prevalent en l’àmbit mundial, sent la

setena causa de mort mundialment i, per tant, provocant un total de 5,2 milions de

morts mundials, una ràtio del 82,4 per cada 100.000. (12)

La xifra més recent, de l’any 2019, mostra un total de 463 milions de persones amb

algun tipus de DM i s’estima l’arribada als 700 milions l’any 2045. (14) (Figura 1)

D’aquest total n’extraiem que una representació d’1,1 milions de nens i adolescents

menors de 20 anys estan diagnosticats de DMT1. (15)
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A escala de Catalunya trobem una incidència del 8% en majors de 15 anys i d’un

20% en majors de 65 anys l’any 2014. El nombre de casos de DM a Catalunya se

situa entre els 600.000. De manera més específica trobem un registre de 280-300

nous casos de DM tipus 1 en menors de 30 anys. (16) (Figura 2)

Amb les dades que tenim a la nostra disposició podem comprovar que la DM es

considera  un  problema  de  salut  mundial  amb  unes  despeses  sanitàries  molt

significatives arribant a un total de 625.300 milions d’euros aproximadament. (17)

(Figura 3)

Segons l’evidència, la diabetis presenta un gradient social de manera clara, afectant

fins a tres vegades més a persones amb nivells d’estudi primaris o sense estudis

respecte a la població amb estudis universitaris. (15)
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La diabetis infantil, però, no té coneixement sobre gradients socials, ja que aquesta

apareix en l’infant sense causa prèvia d’hàbits de vida.

Figura 3: International Diabetes Federation. Impacto individual, social y económico. Atlas de la
diabetes de la FID. [Internet] 2019

3.3. Etapa 3: Establir les prioritats

Tenint en compte les dades obtingudes en l’anàlisi de la realitat i les necessitats de

la situació, hem de plantejar quines són les prioritats dins l’anàlisi global, establint

què és més important estudiar i què és millor per a la societat estudiada. 

Per establir  les prioritats hem de tenir en compte els resultats de l’enquesta pre-

intervenció,  ja  que ens indicarà  en quins  aspectes  del  nen diabètic  els  monitors

tenen uns coneixements més lleus. 

Per realitzar aquest programa d’educació per a la salut s’utilitzarà el programa Power

Point (Annex 7) per les presentacions corresponents a les que s’utilitzaran en les 4

sessions i que facilitaran la comprensió i l’atenció de les persones assistents a la

formació. Els temes a tractar seran la formació sobre la diabetis mellitus tipus 1 en

edat infantil, què és i quina simptomatologia proporciona per tal de poder formar als
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monitors de menjador i reduir l’angoixa que aquest desconeixement proporciona als

cuidadors. 

També es realitzarà un llibre digital (Annex 8) que estarà disponible en format PDF

per a facilitar la comprensió de tota la formació i que estarà a la disposició de tot

personal  interessat  en  consultar-ho,  sense  haver  hagut  de  fer  la  formació

obligatòriament. 

Finalment, comptarem amb la cooperativa Lleure Quàlia perquè faci promoció de la

formació  a realitzar  i  ens  faciliti  un  llistat  d’assistents  per  a  poder  organitzar  les

diferents parts pràctiques de les sessions. 

3.4. Etapa 4: Crear objectius i metes

Amb tota la informació obtinguda ens plantegem els principals objectius i finalitats

que volem aconseguir amb aquests tenint en compte també el temps a invertir per

aconseguir resultats. 

Objectiu general: 

Formar als monitors de menjador de l’empresa Lleure Quàlia proporcionant el

coneixement  necessari  de  tractament  davant  la  situació  de   compensació  i

descompensació  del  nen  diabètic  per  tal  de  reduir  l’angoixa  davant  aquestes

situacions. 

Objectius específics: 

1.  Conèixer  l’ansietat  que  suposa  l’actuació  davant  una  situació  fora  de

control en la qual no saps com reaccionar en els monitors de lleure. 

2.  Informar  sobre  la  diabetis  mellitus  infantil  als  monitors  de  lleure  i  la

simptomatologia  característica  de  descompensació  tant  d’hipoglucèmies  com

d’hiperglucèmies.

3. Donar eines de treball davant les crisis diabètiques en el menjador escolar

reconeixent quan aquesta es dóna.
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4.  Adaptar  i/o  comprovar  les  adaptacions  dels  menús  setmanals  al  nen

diabètic. 

5. Proporcionar el  coneixement sobre la injecció d’insulina i  la consulta de

glucosa en el nen diabètic no autònom per una tècnica segura i correcta.

3.5. Etapa 5: Establir activitats i recursos

Arran dels objectius que ens proposem ens hem de plantejar quines activitats són

millors i adequades per a la finalitat que volem obtenir, quines persones necessitem

per a la realització d’aquesta intervenció i a quin preu ho haurem de dur a terme. 

El programa descrit seguidament és un programa pre-post comparatiu després d’una

intervenció d’educació per a la salut en personal no aleatori. 

Aquesta  intervenció  d’educació  per  a  la  salut  consta  d’un  total  de  4  sessions

informatives i pràctiques sobre la DMT1 en l’infant i com treballar-la.

També es realitza el llibre digital el qual es promocionarà per les xarxes socials com

ara Instagram un cop finalitzada la formació. També s’enviarà per correu electrònic a

les AMPA escolars que porten els menjadors escolars per si estan interessats a tenir

aquesta facilitació i se’n farà promoció a les diferents cooperatives de monitors de

menjador escolar i de lleure com ara el CAU de Tàrrega o l’esplai GIC. 

El desenvolupament de les activitats consta de 4 sessions realitzades al llarg del

primer semestre del curs 2021-2022. 
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Les sessions es troben descrites en la taula següent: 

Taula 2. Desenvolupament de les sessions d’intervenció

SESSIÓ 1:  Sóc diabètic! Què és i què faig?

Objectius:  Informar sobre la  diabetis  mellitus infantil  als  monitors de lleure i  la

simptomatologia  característica  de  descompensació  tant  d’hipoglucèmies  com

d’hiperglucèmies.

Conèixer l’ansietat que suposa l’actuació davant una situació fora de control en la

qual no saps com reaccionar en els monitors de lleure.

Duració: 1 hora: 10 minuts d’introducció i coneixença, 30 minuts teòrics, 10 minuts

de preguntes i reflexió de la sessió. 

Desenvolupament de la sessió:  A l’inici de la sessió es reparteix una enquesta

(Annex 6) amb preguntes sobre la DM per determinar el nivell  de coneixements

dels monitors de lleure i, seguidament, es realitza l’exposició d’un cas clínic el qual

consisteix  a  posar  els  monitors  de  lleure  en  situació  de  crisi  diabètica  en  el

menjador escolar i han de respondre les preguntes que trobem a l’escala Hamilton.

Seguidament es realitza una xerrada d’uns 30 minuts de durada seguida de temps

de preguntes i reflexions finals.  

SESSIÓ 2: Puc menjar de tot? M’encanta la xocolata!

Objectius:  Adaptar i/o comprovar les adaptacions dels menús setmanals al nen

diabètic. 

Proporcionar el coneixement sobre la injecció d’insulina i la consulta de glucosa en

el nen diabètic no autònom per una tècnica segura i correcta.

Duració: 1 hora: 40 minuts de teoria i 20 minuts de pràctica

Desenvolupament de la sessió: La sessió es divideix en dues parts. La primera

part és la part teòrica, on s’explicaran conceptes sobre alimentació en l’infant amb

diabetis, com menja i com afecta en l’infant. La segona part és la part pràctica, en

la qual realitzarem un taller d’alimentació en semàfors. Es realitza tres grups i, en

cada grup, els mateixos aliments. Consisteix a distribuir els aliments en un semàfor

de colors vermell, taronja i verd. Finalment es realitzarà una posada en comú amb

discussió crítica. 
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SESSIÓ 3: A vegades em marejo... què em passa?

Objectiu:  Informar  sobre  la  diabetis  mellitus  infantil  als  monitors  de  lleure  i  la

simptomatologia  característica  de  descompensació  tant  d’hipoglucèmies  com

d’hiperglucèmies.

Duració: 1 hora: 20 minuts de pràctica, 35 minuts de teoria i 5 minuts de reflexió

comuna.

Desenvolupament de la sessió:  La sessió es divideix en dues parts principals i

una tercera d’opinions personals. La primera consisteix a discutir sobre el títol de la

sessió per  guiar,  mitjançant  les diferents opinions,  a  la  identificació  de signes i

símptomes comuns de la DM. La segona part consisteix en una explicació teòrica

sobre les complicacions de la DM i el tractament a seguir. Finalment farem una

ronda de preguntes.

SESSIÓ 4: Vaig a l’escola i no sóc diabètic..., o sí?

Objectiu:  Donar  eines  de  treball  davant  les  crisis  diabètiques  en  el  menjador

escolar reconeixent quan aquesta es dóna.

Duració:  1  hora:  40  minuts  de  teoria,  10  minuts  de  pràctica  i  10  minuts  de

coneixements.

Desenvolupament de la sessió: Es comença la sessió explicant què és el debut

diabètic, com el podem identificar si es dóna en horari escolar i com reaccionar. La

segona part consisteix a motivar als monitors de lleure a què facin un petit resum

sobre els conceptes que s’han impartit al llarg de les quatre sessions i, finalment,

es  realitzaran  la  mateixa  enquesta  i  escala  per  poder  valorar  l’objectiu  de  la

intervenció. 
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Els  recursos  que  trobem  a  continuació  seran  els  necessaris  per  a  realitzar  la

intervenció: 

Taula 3. Recursos necessaris

HUMANS

- Estudiants de 5è d’Infermeria i Fisioteràpia 

- Monitors de lleure de l’empresa lleure Quàlia 

MATERIAL

- Fulls per a les enquestes pre i postintervenció

- Escala de Hamilton per valorar nivells d’ansietat 

- Projector i ordinador del centre lleure Quàlia 

- Material divers educatiu (bolígraf, llapis, colors, goma d’esborrar...,)

- Gel hidroalcohòlic per mans i desinfectant per taules i cadires

- Termòmetre d’infrarojos 

- Mascaretes quirúrgiques 

INSTAL·LACIONS

- Aula del centre lleure Quàlia amb 15-20 taules individuals, 15-20 cadires i finestres

per airejar l’ambient.

Estudiants de 5è curs de la doble titulació en Infermeria i Fisioteràpia: seran els

encarregats d’impartir  les sessions tant teòriques com pràctiques als monitors de

menjador de l’empresa Lleure Quàlia de Tàrrega. 

Direcció de l’empresa Lleure Quàlia:  seran els encarregats d’informar els seus

treballadors de la formació que es realitzarà i de proporcionar la llista d’interessats

en acudir a la formació. 

Per a la valoració de les diferents sessions i per a realitzar les parts pràctiques de les

sessions es necessitarà material escolar com fulls, retoladors, bolígrafs, etc. el qual

es veu reflectit al pressupost que trobem a continuació. 
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Taula 4. Pressupost

Conceptes Quantitat

Qüestionaris d’avaluació pre-post 4€

Material de papereria (altres fulls en blanc, fulls en color,

cartolines, retoladors, bolígrafs, tisores,...)
70€

Bolígrafs d’insulina de mostra (2u)  40€ 

Glucòmetre amb tires reactives i agulles (2u) 70€

Material protocol COVID-19 

(mascaretes, gel, termòmetre)
90€

Total del programa 274€

3.6. Etapa 6: Implementació de la intervenció

On es realitzarà i quan és un tema important a tenir en compte a l’hora de planejar la

intervenció. 

La intervenció següent està encarada de manera directa als monitors de menjador

(de lleure) de l’empresa Lleure Quàlia de Tàrrega del curs acadèmic 2021-2022 que

hagin acceptat participar en la formació i de manera indirecta a totes les persones

interessades a consultar el llibre digital del nen diabètic que s’ha creat a partir de la

intervenció teòrica i aquells infants amb DMT1 que sortiran beneficiats de la formació

dels seus cuidadors. 

Els  criteris  d’inclusió  i  exclusió  que s’han tingut  en compte han anat  íntimament

relacionats  amb  la  disposició  de  la  persona  a  realitzar  la  intervenció.  Aquelles

persones que no han volgut assistir a la intervenció han sigut excloses d’aquesta

sense cap impediment. 
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Taula 5. Cronograma de la intervenció

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer

Contactar  amb

l’empresa Lleure

Quàlia  amb

carta  d’invitació

(Annex  9)  i  full

d’acceptació

(Annex 10)

Contactar  amb

l’ADC  i  enviar

carta  de

sol·licitud

d’intervenció

UdL (Annex 11)

Informar i  firmar

consentiment

informat  (Annex

12) als monitors

Elaborar  els

recursos  de  la

intervenció

Primera 

sessió

Segona

sessió

Tercera 

sessió

Quarta 

sessió

Resultats

comparatius  de

la intervenció
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3.7. Etapa 7: Valoració de la intervenció

Un cop finalitzada la intervenció hem de ser capaços de tenir material suficient que

ens permeti una valoració d’aquesta per saber quins aspectes s’han de millorar en

un futur. 

L’avaluació  de  la  intervenció  es  realitzarà  mitjançant  la  valoració  de  l’objectiu

general,  equival  a l’etapa 7 i  8 i  és una etapa fonamental  per a la millora de la

intervenció i saber si aquesta ha sigut o no ha sigut adequada per a la població. 

Valorarem l’objectiu general de la intervenció mitjançant la comparació de nivell de

coneixements en els/les assistents a les sessions amb l’enquesta preintervenció i

postintervenció, la qual serà la mateixa. 

Les  enquestes  es  valoraran  per  separat  pre-post  intervenció  i  es  realitzarà  una

comparativa de respostes encertades a escala grupal pre-postintervenció. D’aquesta

comparativa se n’extrauran uns resultats els quals seran informats als participants

del programa, a la cooperativa Lleure Quàlia i a les persones ajudants del projecte.  

En la primera sessió, passarem una enquesta preintervenció amb preguntes sobre

el contingut el qual entra en la formació i, en l'última sessió després de la xerrada

informativa,  passarem  la  mateixa  enquesta.  Seguidament  realitzarem  una

comparació dels resultats de manera que ens servirà per saber si s’ha aconseguit

l’objectiu general del programa d’educació per a la salut.

Per valorar els objectius específics comptarem amb diverses escales i recursos de

valoració:

Objectiu 1: Conèixer l’ansietat que suposa l’actuació davant una situació fora

de control en la qual no saps com reaccionar en els monitors de lleure. 

L’objectiu  1  serà  valorat  mitjançant  l’escala  d’ansietat  Hamilton  (31)  la  qual  serà

passada als monitors de lleure en la primera sessió informativa després d’explicar un
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cas de debut diabètic al menjador escolar per saber com reaccionarien en l’àmbit

sentimental  i  tornada  a  passar  a  l’última  sessió  informativa  en  el  mateix  cas

comentat en la primera. 

D’aquesta manera tindrem una comparativa dels graus d’ansietat que podrien tenir

els monitors i si aquesta ha disminuït després de les xerrades informatives. 

Objectiu 2: Informar sobre la diabetis mellitus infantil als monitors de lleure i la

simptomatologia  característica  de  descompensació  tant  d’hipoglucèmies  com

d’hiperglucèmies.

L’objectiu  2  serà  valorat  mitjançant  el  mateix  qüestionari  amb el  qual  valorarem

l’objectiu  general,  ja  que  és  un  qüestionari  molt  complet  amb  preguntes  tant

teòriques com sentimentals.  En la valoració de l’objectiu 2 tindrem en compte la

comparació dels resultats de les preguntes teòriques de l’enquesta. 

Objectiu 3: Donar eines de treball davant les crisis diabètiques en el menjador

escolar reconeixent quan aquesta es dóna.

L’objectiu 3 serà valorat mitjançant l’actuació dels monitors de lleure davant el cas

clínic de debut diabètic, ja explicat en la primera sessió, en l’última sessió. 

Podrem definir el programa d’educació per a la salut vàlid i assolit si el 80% de les

preguntes de l’enquesta principal són encertades i el comportament pel que fa al cas

clínic  des de la  primera sessió a l'última ha sigut  diferent adaptant els  aspectes

comentats durant les sessions.

La valoració que es realitzarà serà una valoració sumativa en la qual tindrem en

compte  si  s’han  aconseguit  els  objectius  generals  i  específics  comparant  els

resultats obtinguts en els qüestionaris pre-postintervenció. 

També es realitzarà una valoració de procés on es valorarà com actuen els diferents

monitors de menjador davant un cas exposat de nen diabètic i crisi diabètica. (30)
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3.8. Etapa 8: Seguiment dels participants

Un cop tenim els resultats estudiats realitzarem un seguiment dels participants per

tenir  constància  de  la  implementació  que  ha  obtingut  la  intervenció  en  els

participants un temps després d’haver assistit a la formació. 

Aquesta avaluació serà al cap d’un any de la formació, on se citaran els assistents

per tal de crear una assemblea de discussió on es tractaran els temes comentats en

el programa d’educació per a la salut i, entre tots, crearem debat sobre les diferents

maneres d’actuació, debat sobre simptomatologia que podria ser o no de diabetis

mellitus, situacions de risc per a l’infant diabètic, etc. 

3.9. Aspectes ètics i legals

Com  tota  intervenció  a  realitzar,  hem  de  tenir  unes  bases  jurídiques  de

responsabilitat,  dret  i  llibertat  fonamentals  a  tenir  en  compte  per  assegurar  el

respecte a les persones participants de la intervenció a realitzar. 

Inicialment, per poder dur a terme aquesta intervenció, haurem de comptar amb la

col·laboració de l’empresa implicada Lleure Quàlia i amb l’acceptació del projecte

per part de la Universitat de Lleida. Redactarem i enviarem una carta d’invitació a

l’empresa Lleure Quàlia (Annex 9) juntament amb un full d’acceptació a col·laborar

(Annex 10) per a ser repartida als diferents monitors de lleure i enviarem una carta

de sol·licitud de la intervenció a la Universitat de Lleida (Annex 11).

Un cop tinguem el projecte acceptat informarem els monitors de lleure de l’empresa

en qüestió perquè aquests en tinguin coneixença i  puguin firmar el  consentiment

informat sobre l’ús de les seves dades en diferents estadístiques sempre respectant

l’anonimat. (32)
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Cal afegir,  també, que el  següent  projecte està creat  basant-nos en els principis

bàsics  de  la  bioètica  i  la  responsabilitat,  els  quals  són  4  principals:  principi

d’autonomia,  principi  de  beneficència,  principi  de  no  maleficència  i  principi  de

justícia. (33)

Seguint aquests quatre principis ens trobarem amb un treball que respecta el dret a

la intimitat, ús de dades i llibertat dels participants del projecte. (33)

1.  Principi  d’autonomia:  també  anomenat  respecte  cap  a  la  persona.  Les

decisions del projecte es prenen d’acord amb els valors i criteris dels participants i

mostra  el  respecte  al  consentiment  informat  sobre  l’ús  de  les  dades  a  escala

estadística. Mitjançant el respecte cap aquest principi d’autonomia aconseguim una

confiança entre participant i professional la qual comportarà la millor adaptació als

coneixements exposats durant les sessions.

2. Principi de beneficència: maximitzar els beneficis i disminuir potencialment

els danys. Amb l’aplicació d’aquest principi proporcionem conceptes beneficiosos per

al tractament de la Diabetis Mellitus infantil i, amb l’ús de les sessions pràctiques,

corregim els conceptes que no han quedat del tot clars i podrien provocar un dany al

nen diabètic si no s’apliquen correctament.

3. Principi de no maleficència: «no provocar dolor». Aquest principi respecta el

fet  d’evitar  les  coses  perjudicials.  En  el  nostre  projecte,  el  principi  de  no  mal-

eficiència es respecta en el moment en el qual nosaltres mostrem coneixement basat

en l’evidència científica sobre la Diabetis Mellitus infantil en els monitors de lleure

perquè aquests tinguin una base sòlida sobre com actuar davant el nen diabètic.

4.  Principi  de justícia:  «igualtat  i  equilibri  en el  tractament  i  els  resultats».

Basarem el principi de justícia amb el feedback que realitzarem durant les sessions

amb les preguntes finals, resolent dubtes i creant així una igualtat en la impartició de

coneixement. També cal especificar que s’han usat uns criteris d’inclusió i exclusió

sense discriminació. És una intervenció gratuïta i adequada a tothom.
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4. LIMITACIONS

Els programes d’educació per a la salut, en l’actualitat, poden ser duts a terme amb

petites restriccions. Els grups han de ser petits, d’un màxim de 6 persones en les

reunions, ja que la pandèmia de la Covid-19 i les restriccions a causa d’aquesta així

ho  permeten.  Hi  poden haver  factors en contra a l’hora de què els  monitors  de

menjador hi vulguin participar per culpa de la por que poden tenir a les reunions

socials, tot i que s’ha de remarcar que es duran a terme totes les mesures sanitàries

recomanades, degut també a la pandèmia. Podem concloure inicialment, doncs, que

la pandèmia de la Covid-19 suposa, en la realització de programes de la salut, un

impediment. Com a sumatori a causa de la pandèmia ens hem de proposar també

realitzar el programa d’educació per a la salut en línea. Tot el programa està pensat

per a dur-lo a terme tant físicament com en línia per l’aplicació «Meet» per si  la

situació actual no ens permetés les reunions físiques. 

D’altra banda, hem de tenir en compte que hi pot haver una negativa a la participació

per  part  de  l’empresa  Lleure  Quàlia  o  que  el  grup  de  persones  que  es  vulguin

presentar  a  la  formació  sigui  molt  reduït,  donant  resultats  i  seguiments  poc

valorables. Aquesta negativa pot ser per incompatibilitats horàries, tot i que sempre

s’intentarà realitzar la formació en hores on hi pugui haver major audiència de les

persones implicades en el programa. 

Un cop s’ha iniciat el programa podem trobar impediments o factors influenciables en

el resultat a l’hora de valorar el grau d’ansietat que els pot causar un cas clínic, ja

que el sentiment propi de cadascú en aquell moment pot ser d’ansietat per algun

altre aspecte de la seva vida i pot alterar el resultat de l’escala en el moment de

valorar el nivell d’ansietat que els suposa el cas clínic. Perquè aquest fet no afecti

l’hora de la valoració de l’escala, es pot realitzar una petita explicació de la situació i

que, si algun present es troba en situació de preocupació, s’abstingui de realitzar

l’escala, podent ser valorable en un altre moment. 
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Finalment,  en  el  seguiment  dels  participants  en  el  programa,  ens  podem trobar

limitacions en el fet que no hagin hagut d’emprar els coneixements proporcionats, ja

que no han tractat amb nens diabètics en el darrer any i, per aquest fet, se’ls hagi

oblidat la formació o limitacions en el fet que sí que s’hagin hagut de dur a terme els

coneixements, però el nivell d’actuació no va ser el correcte, de manera que s’hauria

de replantejar el programa d’educació per a la salut. 

5. REFLEXIÓ DE L’APRENENTATGE

La diabetis mellitus és una malaltia crònica, és per aquest fet que els canvis que es

produeixen en el dia a dia són per a tota la vida. En l’infant, aquest fet, li pot provocar

un sentiment de diferència amb els altres nens i això comportar un aïllament social.

Amb aquest  treball  pretenc  normalitzar  la  situació  de  DM en  els  infants  perquè

aquests no sentin aïllament social per part dels cuidadors. 

A l’inici  del  plantejament del  treball  em sentia  perduda,  immersa en un munt  de

dubtes dels quals no trobava resposta. Regirava, mirava, buscava tot d’altres treballs

d’altres anys de la Universitat de Lleida per trobar un inici del camí, i el vaig trobar,

però no va ser el camí correcte.

Mitjançant la redacció d’aquest treball me n’he adonat que està bé fixar-se en altres

treballs,  buscar  similituds,  buscar  estructures...,  però  finalment  el  treball  l’has

d’acabar fent teu, modificant les coses en funció del que tu penses i els consells

del/la teu o teva tutor/a,  ja que no es podrà avançar ni  profunditzar en el  treball

seguint les consignes que altres persones segueixen. 

He  après  a  organitzar-me  el  temps  que  et  queda  després  d’una  jornada  de

pràctiques clíniques o abans d’aquestes. Aquesta organització l’he après a fer en els

mesos finals de l’entrega d’aquest treball, havent patit a l’inici situacions d’estrès, de

cansament mental, d’aïllament social..., per la falta de preparació en l’organització.

És per  aquest  fet  que crec que seria  important  fer  un treball  guiat  per  un  tutor,
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simulant un treball de final de grau, a primer curs de carrera, per tal de tenir una

experiència anterior i saber la quantitat de temps que et pot prendre un treball de tal

magnitud. A més, he d’afegir que el fet d’haver de fer dos treballs de final de grau, un

per infermeria i un per fisioteràpia, també provoca manca d’organització de temps,

factor també ha tenir en compte com a sumatori dels motius de realitzar un treball

similar en el primer curs de carrera. 

Cal destacar també la importància de saber realitzar una bona bibliografia. Sí que és

cert que des de la Universitat de Lleida se’ns han facilitat cursos anuals i semestrals

de realització de bones bibliografies, però tot i això la quantitat de temps que es perd

realitzant una correcta bibliografia, si  mai s’ha realitzat anteriorment o en poques

ocasions, és moltíssim. Considero que aquest també és un punt a treballar des de

primer  de  carrera,  remarcant  la  importància  d’una  correcta  bibliografia  i

estandarditzada, és a dir, que el format Vancouver sigui l’únic format explicat perquè

des de primer de carrera tinguem clar quin ordre seguir per tal de realitzar una bona

bibliografia. En aquest punt també cal afegir que des de primer de carrera hauríem

d’aprendre a buscar  en bases de dades com PEDro,  PubMed...,  per  tal  que els

nostres treballs, ja siguin de final de grau com de diferents assignatures, estiguin a

l’altura d’un treball de final de grau. 

Finalment només em cal agrair al meu tutor del treball de final de grau, el Josep Mª

Martínez, per aconseguir que em centrés en el que realment importava per trobar el

camí que ha seguit aquest treball, ja que sense la seva guia aquest treball hagués

sigut un batibull d’informació; per tant, podem concloure que he après a organitzar, a

part del meu temps, el meu cap i valorar la informació de manera de més prioritària a

menys. 
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7. ANNEXOS

Annex 1. Causes, conseqüències, simptomatologia i tractament de la DMT2

Diabetis Mellitus Tipus 2

Causes

Multifactorial. Deficiència de la producció d’insulina a causa de

l’autodestrucció  de  les  cèl·lules  beta  pancreàtiques.

Relacionada amb factors hereditaris, ambientals i estil de vida

sedentària. 

Conseqüències
Afectació a llarg termini d’òrgans vitals com ronyons, fetge i ulls,

entre d’altres. 

Simptomatologia
Hiperglicèmies mantingudes pre i  postprandials.  Es manifesta

amb la síndrome de les 3 P: poliúria, polidípsia i polifàgia. 

Tractament
Canvis  en  alimentació  i  estil  de  vida,  antidiabètics  orals  i/o

insulina.

Annex 2. Diagnòstic de la DMT1

Diagnòstic de la Diabetis Mellitus Tipus 1

Simptomatologia

Hiperglicèmies  (>200mg/dL)  mantingudes  al  llarg  del  dia.  Es

manifesta  amb  la  síndrome  de  les  3  P:  poliúria,  polidípsia  i

polifàgia.

Valors analítics

Glicèmia en dejú >126mg/dL.

Glicèmia 2h després de SOG >200mg/dL en dues ocasions si

no hi ha simptomatologia clara.

HbA1c >6,5%.
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Annex 3. Com es realitza el control glucèmic

El control glucèmic es pot realitzar de dues maneres diferents principals: 

Maneres de realitzar el control glucèmic

Glucòmetre 

Què és 
És  un  dispositiu  electrònic  que  mesura  la  glucèmia  en  sang

mitjançant una gota de sang capil·lar.

Com funciona

Primer de tot es prepara el dispositiu col·locant una tira reactiva de

glucosa a la part corresponent. Un cop introduïda, a la pantalla ens

hem  d’esperar  que  hi  aparegui  una  gota  de  sang,  símbol  que

determina que ja pot recollir la gota. Ens realitzem una punxada al

dit amb agulles d’un sol ús i encarem la tira reactiva a la gota. En

segons tindrem el resultat glucèmic. 

Monitoratge Continu de Glucosa (MCG)

Què és
És un dispositiu basat en un sensor introduït a la pell del pacient

que, mitjançant un receptor, indica els valors de glucèmia en sang. 

Com funciona

S’instaura  el  sensor  a  la  pell  del  pacient  mitjançant  un  filament

subcutani  que  detecta  la  glucosa  en  sang  constantment,  però

només se sabran els valors de glucosa en sang quan passem el

dispositiu  receptor  per  davant  del  sensor.  S’indica  sobretot  en

adolescents i infants per la millora del control glucèmic, ja que no

requereix punxades constants.
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Annex 4. Model d’Atenció als infants amb diabetis en àmbit escolar
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Annex 5. Escala de Hamilton

Puntuació: cada ítem està valorat del 0 (no presenta) al 4 (severa), amb un total de

0-56 punts, on <17 indica poc grau d’ansietat, de 18-24 de poc grau a grau moderat

d’ansietat, entre 25-30 de grau moderat a grau sever i més de 30 molt sever. 
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Annex 6. Enquesta pre-post intervenció

Què en sabem de la Diabetis Mellitus tipus 1 en l’infant?

Sexe:           Masculí            Femení            Indefinit Data: 

Aquesta és una enquesta que consta de 15 preguntes sobre la Diabetis Mellitus

Tipus 1 en l’infant i és d’ús exclusiu per aquest programa d’educació per a la salut. 

Ha estat creada amb una finalitat en concret la qual és valorar els coneixements que

teniu des d’un inici del programa comparant-los amb els coneixements finals.

Responeu amb sinceritat, només hi ha una resposta correcta en les preguntes tipus

test. Recordeu que no hi ha una valoració de la nota! 

Moltes gràcies.

1. Què és la Diabetis Mellitus Tipus 1 (DMT1)?

a) És una malaltia que afecta els glòbuls vermells de la sang i provoca pèrdua

del coneixement i marejos. 

b) És una malaltia endocrina que provoca un augment dels nivells de sucre en

sang. 

c) És una malaltia endocrina que provoca una disminució dels nivells de sucre

en sang.

2. Quina és la simptomatologia característica de la DMT1 en l’infant quan aquest

encara no està en tractament?

a) Moltes ganes d’orinar, molta set i molta gana.

b) Vòmits i diarrea.

c) Pèrdua del coneixement.
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3. Què és la insulina?

a) És una substància que segrega el cos i transporta el sucre de la sang a 

l’interior de les cèl·lules.

b) És una substància que segrega el cos i transporta el sucre de les cèl·lules 

a la sang. 

c) És un òrgan propi del cos humà.

4. L’infant amb DMT1 pot dur a terme activitat física?

a) Sí, sense límits com la resta dels infants sense diabetis. 

b) Sí, amb límits i vigilància dels cuidadors responsables en aquell moment. 

c) No, els infants amb DMT1 tenen prohibida la pràctica de l’activitat física per

possibles complicacions.

5. L’infant amb DMT1 ha de seguir alguna dieta?

a) Sí, l’infant ha de seguir una dieta rica amb hidrats de carboni i proteïnes.

b)  No,  l’infant  pot  consumir  de  tot,  inclús  productes  amb alta  quantitat  de

greixos. 

c) Sí, l’infant tot i que pot menjar de tot ha de tenir vigilància amb els hidrats

de carboni i els greixos principalment.

6. Quines són les possibles complicacions de la DMT1?

a) L’infant pot patir d’hipoglucèmies si té els nivells de sucre molt alts en sang.

b) L’infant pot arribar a perdre la consciència si els nivells de sucre són baixos.

c) L’infant pot patir hiperglucèmies si s’injecta una quantitat d’insulina superior

a la necessària.

7.  Quins són els nivells correctes de glucosa en sang?

a) Entre 70 i 130 mg/dL en dejú i abans de les menjades.

b) Entre 70 i 130 mg/dL després de les menjades.

c) Entre 50 i 170 mg/dL en dejú i abans de les menjades.

53



Posa’t al dia de la Diabetis Infantil Recasens Elias, M

8. Resposta oberta. Quins mètodes de mesura de glucosa en sang trobem?

9. Resposta oberta. Quins tres aspectes hem de tenir en compte a l’hora de calcular

les dosis d’insulina a injectar?

10. Què és el glucagó i quan s’utilitza?

a)  El  glucagó és  una  pastilla  per  tranquil·litzar  a  l’infant  en  cas  de debut

diabètic.

b) El glucagó s’utilitza quan l’infant ha perdut el coneixement a causa d’una

hiperglucèmia.

c) El glucagó s’utilitza quan l’infant ha perdut el coneixement a causa d’una

hipoglucèmia.

11. Quins documents i informació hem de tenir en compte quan l’infant amb DMT1

acudeix al menjador escolar?

a) El menú de la setmana. 

b) El document de «Model d’atenció als infants amb DM en àmbit escolar» del

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les recomanacions

mèdiques de l’infant pel que fa a pautes d’insulina segons nivells de glucosa

en sang. 

c) Totes les respostes són correctes.
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Annex 7. Diapositives de la presentació
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Annex 8. Llibre en línia
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Annex 9. Carta d’invitació a Lleure Quàlia

Benvolguda Cooperativa Lleure Quàlia de Tàrrega,

És per a mi, Maria Recasens i Elias, fundadora del projecte d’Educació per a la Salut

«Posa’t al dia de la Diabetis Infantil», un plaer saludar-vos i per mitjà de la present

proposar-li una cordial invitació a participar en el meu projecte celebrat en quatre

sessions realitzades en els mesos de novembre, desembre, gener i febrer del curs

2021-2022 amb el permís de realitzar-lo en les vostres instal·lacions de Tàrrega. 

Durant els últims anys heu sigut una cooperativa referent en el món del menjador

escolar,  amb innovació  de  menús setmanals  i  menjar  sa  i  de  proximitat;  és  per

aquest motiu que seria interessant que els monitors de menjador de la cooperativa

assistissin al programa per ajudar al creixement personal de cadascun en el món de

la Diabetis Mellitus. 

Agrairia que es comuniquessin amb mi per confirmar la vostra participació en el meu

projecte i poder aclarir dubtes que puguin sorgir. 

Moltes gràcies. 

Maria Recasens i Elias

Fundadora del projecte «Posa’t al dia de la Diabetis Infantil»

Universitat de Lleida

Telèfon +34 61884****

Email: maria.reca*****@gmail.com
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Annex 10. Full d’acceptació a participar de Lleure Quàlia

Carta d’acceptació a participar en el projecte «Posa’t al dia de la Diabetis Infantil»

_________________________ (Lloc i data)

_________________________________ (Nom complet de la persona que accepta)

Per  mitjà  de  la  present,  m’és  gratificant  informar-lo  sobre  l’ACCEPTACIÓ  a  la

participació del projecte «Posa’t al  dia de la Diabetis Infantil» en el  qual se m’ha

invitat. 

Salutacions cordials.

Signatura de la persona que accepta Signatura de la fundadora
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Annex 11. Carta de sol·licitud d’intervenció a la Universitat de Lleida

Lleida, 24 de maig 2021

Senyor/a

Responsable dels programes d’educació per a la salut en grau d’Infermeria

Universitat de Lleida

REF.: Sol·licitud d’intervenció d’un programa d’educació per a la salut

Per mitjà de la present, he de comunicar-li que em trobo cursant l’assignatura de

Treball de Final de Grau del Grau d’Infermeria d’aquesta universitat i per sol·licitar a

la seva autoritat posar en consideració l’aprovació d’aquest programa d’educació per

a la salut: «Posa’t al dia de la Diabetis Infantil»

El qual té els següents objectius: 

Objectiu general.-

Formar  als  monitors  de  menjador  de  l’empresa  Lleure  Quàlia  proporcionant  el

coneixement  necessari  de  tractament  davant  la  situació  de   compensació  i

descompensació  del  nen  diabètic  per  tal  de  reduir  l’angoixa  davant  aquestes

situacions. 

Objectius específics.-

1. Conèixer l’ansietat que suposa l’actuació davant una situació fora de control en la

qual no saps com reaccionar en els monitors de lleure. 

2.  Informar  sobre  la  diabetis  mellitus  infantil  als  monitors  de  lleure  i  la

simptomatologia  característica  de  descompensació  tant  d’hipoglucèmies  com

d’hiperglucèmies.

3.  Donar  eines  de  treball  davant  les  crisis  diabètiques  en  el  menjador  escolar

reconeixent quan aquesta es dóna.
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4. Adaptar i/o comprovar les adaptacions dels menús setmanals al nen diabètic. 

5. Proporcionar el coneixement sobre la injecció d’insulina i la consulta de glucosa

en el nen diabètic no autònom per una tècnica segura i correcta.

Resto  a  l’espera  que  vostè  accepti  la  meva  sol·licitud  per  realitzar  el  programa

d’educació per a la salut «Posa’t al dia de la Diabetis Infantil» si així ho creu oportú.

Salutacions cordials, atentament. 

Maria Recasens i Elias

Universitat de Lleida

Doble Titulació en Infermeria i Fisioteràpia
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Annex 12. Consentiment informat dels participants 

CONSENTIMENT INFORMAT DE PARTICIPACIÓ AL PROJECTE D’EDUCACIÓ

PER A LA SALUT «Posa’t al dia de la Diabetis Infantil»

Si us plau, llegeix acuradament aquest document de consentiment abans de decidir-te a participar en

aquest estudi. 

El  propòsit  d’aquesta intervenció és formar als monitors de menjador de l’empresa Lleure Quàlia

proporcionant  el  coneixement  necessari  de  tractament  davant  la  situació  de  compensació  i

descompensació del nen diabètic per tal de reduir l’angoixa davant aquestes situacions.

Et demanarem en primer lloc algunes dades bàsiques, com ara si estàs actualment patint algunes

situacions que et generin ansietat i puguin afectar els resultats d’aquesta formació i que responguis a

una enquesta  pre-intervenció  per  valorar  els  coneixements  sobre la  Diabetis  Mellitus Tipus 1  en

l’infant. Es realitzaran 4 sessions de formació en les quals trobarem part tant teòrica com pràctica així

com s’agrairà la participació voluntària en cas necessari. 

L’enquesta té una durada d’uns 10 minuts aproximadament. Les sessions tenen una durada d’una

hora aproximadament entre la part pràctica i la part teòrica. 

No hi ha riscos de cap classe en la teva participació.

En aquest cas no està prevista cap compensació per participar-hi.

Si decideixes participar-hi, la teva identitat es mantindrà confidencial i només els membres de l’equip

del programa d’educació per a la salut tindran accés a les dades del projecte. Si s’haguessin de

presentar casos d’estudi s’utilitzarien pseudònims.
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Els investigadors mantindrem aquest consentiment informat en un lloc seguir i el destruirem al cap de

5 anys un cop finalitzada la investigació.  Quan l’estudi  s’hagi completat  i  se n’hagin analitzat  les

dades, tota la base de dades serà anonimitzada i posada a disposició de la resta d’investigadors

interessats. 

La  participació  en  aquest  estudi  és  completament  voluntària.  No  hi  ha  cap  penalització  per  no

participar-hi.

Tens  el  dret  a  retirar-te  de  l’estudi  en  qualsevol  moment  sense  donar  explicacions  i  sense

conseqüències negatives; només ens ho has de comunicar per qualsevol mitjà. A banda d’això, si així

ho desitges, pots exercir els teus drets reconeguts pel Reglament europeu de protecció de dades

personals adreçant-te a Maria Recasens i Elias (maria.reca*****@gmail.com) amb la teva sol·licitud i

una fotocòpia del DNI. Les sol·licituds per exercir els teus drets estan disponibles a la web de l’Oficina

de Protecció de Dades de la UdL. http://www.udl.es/ca/legal/

També  tens  dret  a  presentar  reclamacions  davant  l’Autoritat  Catalana  de  Protecció  de  Dades

(https://apdcat.gencat.cat/ca/contacte), i sempre que ho consideris necessari pots contactar amb el

delegat de protecció de dades de la UdL.

En qualsevol cas rebràs una resposta per escrit de l’acció realitzada en el termini establert legalment. 

Les dades de la recerca seran posades a disposició d’altres investigadors de manera anonimitzada un

cop transcorreguts 5 anys a partir de la finalització del projecte. Els identificadors personals seran

destruïts  (o  bé:  “alternativament  la  informació  es pot  mantenir  de manera confidencial  mitjançant

conveni i amb accés restringit a investigadors que signin el mateix consentiment informat”).

__Estic d’acord que s’enregistri (àudio/vídeo) l’entrevista amb objectius de recerca.

__Autoritzo que es facin citacions literals de les meves intervencions sense mencionar el meu nom i

que es reprodueixin en àudio i vídeo intervencions meves sense mencionar el meu nom.

__Autoritzo l’ús de les meves intervencions d’àudio i  vídeo per a finalitats de divulgació científica,

sempre que s’articulin mecanismes per preservar la meva privacitat.

En cas de dubte o consulta pots contactar amb: maria.reca*****@gmail.com, 61884****. 
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Consento que: 

 He llegit la informació sobre el projecte de recerca i he tingut l’oportunitat de fer preguntes, les

quals se m’han respost satisfactòriament.

 Entenc que la informació anonimitzada (sense identificadors personals) d’aquest projecte serà

posada a disposició d’altres investigadors un temps després d’haver finalitzat el projecte. 

 Estic d’acord a participar-hi i he rebut una còpia d’aquest consentiment.

Nom i cognoms del participant ___________________________________________

Signatura ___________________________________________ Data: _________________

Investigador/a: Maria Recasens i Elias

Signatura __________________________________________ Data:  24 de maig 2021
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	Signatura __________________________________________ Data: 24 de maig 2021

