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RESUM 

Introducció: La microbiota intestinal és un òrgan format pel conjunt de microorganismes que 

viuen a l’intestí de l’individu i s’adquireix en les primeres etapes de la vida.  La formació del 

tipus de microbiota intestinal s’ha vist influenciada per factors interns i externs a l’hoste. Un 

dels principals factors és la dieta, ja que de la manera com s’alimenti al cos, es determinarà el 

funcionament d’aquest. La microbiota intestinal està lligada en el funcionament dels sistemes 

de l’ésser humà com el sistema immunitari, el sistema neurològic, el sistema digestiu, fins i tot, 

arribant a afectar a la part emocional. Per aquest motiu, l’educació nutricional és el pilar 

fonamental per assolir una vida saludable,  amb una microbiota intestinal adequada. 

Objectius: Dissenyar una intervenció d’educació per la salut per millorar la microbiota 

intestinal amb la modificació d’hàbits saludables en persones amb molèsties gastrointestinals 

corregint els factors que hi afecten. 

Metodologia: És una intervenció dissenyant activitats d’educació sanitària sobre coneixements 

i recomanacions de la microbiota intestinal. Està dirigida als usuaris que acudeixen al CAP de 

Balaguer per molèsties gastrointestinals i pels pares/mares dels alumnes de les escoles de 

Balaguer. S’ha elaborat amb l’ajuda de recerca bibliogràfica i anàlisi de l’evidència científica al 

respecte. 

Avaluació: Per avaluar el programa s’empraran diferents qüestionaris; un qüestionari anirà 

dirigit als usuaris  que acudeixin al CAP per alteracions gastrointestinals sobre la 

simptomatologia que tenen i els hàbits de vida que segueixen abans i després de la 

intervenció. També, hi haurà una graella de dades amb uns indicadors per valorar si aquests 

s’han assolit o no. Es valorarà el grau de satisfacció dels individus que hi hagin participat, 

l’adherència a la dieta mediterrània dels usuaris a partir del test Predimed. I també, per valorar 

l’impacte de les intervencions abans, durant i després del programa, s’avaluaran les necessitats 

del disseny del programa, el seu procés i l’eficàcia que hagi tingut al final.  

Paraules clau: microbiota intestinal, dieta, funcions, composició, cervell 

  

 

 

 

 



RESUMEN 

Introducción: La microbiota intestinal es un órgano formado por el conjunto de 

microorganismos que viven en el intestino del individuo y se adquiere en las primeras etapas 

de la vida. La formación del tipo de microbiota intestinal se ha visto influenciada por factores 

internos y externos en el huésped. Uno de los principales factores es la dieta, ya que de la 

forma en que se alimente en el cuerpo, se determinará el funcionamiento del mismo. La 

microbiota intestinal está ligada al funcionamiento de los sistemas del ser humano como el 

sistema inmunitario, el sistema neurológico, el sistema digestivo incluso llegando a afectar a la 

parte emocional. Por ese motivo, la educación nutricional es el pilar fundamental para alcanzar 

una vida saludable, con una microbiota intestinal adecuada. 

Objetivos: Diseñar una intervención de educación para la salud para mejorar la microbiota 

intestinal con la modificación de hábitos saludables en personas con molestias 

gastrointestinales corrigiendo los factores que afecten a la misma. 

Metodología: Es una intervención diseñando actividades de educación sanitaria sobre 

conocimientos y recomendaciones de la microbiota intestinal. Está dirigida a los usuarios que 

acuden al CAP de Balaguer por molestias gastrointestinales y por los padres/madres de los 

alumnos de las escuelas de Balaguer. Se ha elaborado con la ayuda de investigación 

bibliográfica y análisis de la evidencia científica al respecto. 

Evaluación: Para evaluar el programa se emplearán distintos cuestionarios; un cuestionario irá 

dirigido a los usuarios que acudan al CAP por alteraciones gastrointestinales sobre su 

sintomatología y los hábitos de vida que siguen antes y después de la intervención. También 

habrá una tabla de datos con unos indicadores para valorar si éstos se han alcanzado o no. Se 

valorará el grado de satisfacción de los individuos que hayan participado, la adherencia a la 

dieta mediterránea de los usuarios a partir del test Predimed. Y también, para valorar el 

impacto de las intervenciones antes, durante y después del programa, se evaluarán las 

necesidades del diseño del programa, su proceso y eficacia que haya tenido al final. 

Palabras clave: microbiota intestinal, dieta, funciones, composición, cerebro 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: The intestinal microbiota is an organism formed by the set of microorganisms 

that live in the intestine of the individual and is acquired in the early stages of life. The 

formation of the type of intestinal microbiota has been influenced by internal and external 

factors in the host. One of the main factors is diet, since the way the body is fed will determine 

how it functions. The intestinal microbiota is linked to the functioning of human systems such 

as the immune system, the neurological system, the digestive system, even affecting the 

emotional part. For this reason, nutritional education is the fundamental pillar to achieve a 

healthy life, with an adequate intestinal microbiota. 

Objectives: To design a health education intervention to improve the intestinal microbiota 

with the modification of healthy habits in people with gastrointestinal discomfort, correcting 

the factors that affect it. 

Methodology: It is an intervention designing health education activities on knowledge and 

recommendations of the intestinal microbiota. It is aimed at users who come to the CAP of 

Balaguer for gastrointestinal discomfort and parents of students from schools of Balaguer. It 

has been elaborated with the help of bibliographic research and analysis of the scientific 

evidence on the subject. 

Evaluation: To evaluate the program different questionnaires will be used; a questionnaire will 

be addressed to users who come to the CAP for gastrointestinal disorders about their 

symptoms and lifestyle habits before and after the intervention. There will also be a data table 

with indicators to assess whether these have been achieved or not. The degree of satisfaction 

of the individuals who have participated, the adherence to the Mediterranean diet of the users 

from the Predimed test will be evaluated. And also, to assess the impact of the interventions 

before, during and after the program, the needs of the program design, its process and efficacy 

at the end will be evaluated. 

Key words: intestinal microbiota, diet, functions, composition, brain. 
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1. INTRODUCCIÓ   

La societat sap que el pilar fonamental per tenir una bona salut és mantenir uns hàbits 

saludables, els quals hi consta l’activitat física, l’alimentació, un bon descans, etc. No obstant 

això, el que segurament molt d’ells no saben, és que cadascun de nosaltres, estem regulats pel 

que ingerim, és a dir, si ens alimentem de menjar brossa, estarem fabricant bacteris d’aquest 

tipus. Mentre que si ens alimentem de menjar de qualitat estarem desenvolupant d’altres 

tipus de bacteris beneficiosos per al nostre cos. Per aquest motiu, es diu que; “som el que 

mengem” perquè dins dels nostres intestins, tenim la microbiota intestinal la qual regula 

moltes funcions del nostre organisme i s’encarrega del bon funcionament d’aquest.  

La microbiota intestinal és un òrgan que manté l’equilibri i es troba a l’intestí de l’ésser humà. 

És el conjunt de microorganismes (bacteris, fongs, virus, protozous) que s’han adaptat  a 

l’intestí de l’individu o hoste (7,22). S’han identificat més de 1.000 espècies bacterianes sense 

cultivar i unes 160 espècies que es troben a l’intestí (7). 

La microbiota intestinal juga un gran paper en el metabolisme de l’humà aportant enzims no 

codificats pel genoma humà com ara; descomposició de polisacàrids, polifenols i síntesis de 

vitamines. És per això que s’ha observat el gran impacte que té la dieta en l’estat de la 

microbiota intestinal. En diferents estudis comparatius entre la microbiota fecal sense 

patògens i una altra microbiota fecal amb patògens, s’ha analitzat el desenvolupament de 

malalties gastrointestinals com per exemple; la malaltia inflamatòria intestinal (MII), la 

síndrome de l’intestí irritable (SII), el càncer de còlon, etc (6,7). 

La microbiota intestinal  té una gran influència en el desenvolupament i la funció del cervell. 

L’ansietat, l’estrès i les malalties neurodegeneratives hi estan molt lligades, existint una relació 

entre el cervell i l’intestí que afecta a l’estat d’ànim de l’individu, el seu comportament, el 

benestar i el desenvolupament de possibles malalties neurològiques (23,9). 

Actualment, es detecta  més conscienciació i interès per mantenir un estil de vida saludable, 

no obstant això,  encara hi ha molta desconeixença per part de la societat sobre la importància 

que té i de les seves conseqüències negatives en l’estat d’ànim, el sistema immunitari, 

neurològic i digestiu (24,7). 
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Finalment, tal com s’ha dit anteriorment “som el que mengem”, ja que tots els nutrients que 

ingerim alimenten als bacteris del nostre intestí i, per tant, si no hi ha una descompensació 

d’aquests bacteris, estarem bé en tots els sistemes del nostre organisme (23). 

És per tots aquests motius esmentats, que en el grau d’infermeria seria essencial formar a 

professionals preparats per poder fer front a totes les necessitats digestives que emergeixen 

cada vegada més a les consultes per tal de poder abordar de manera individualitzada i integral 

l’estat de salut del pacient (24). Tot el personal d’infermeria hi juga un paper clau i important 

alhora de saber transmetre els coneixements i educar nutricionalment el pacient quan acudeix 

a consulta.  
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1.1 MARC TEÒRIC 

1.1.1 Què és la microbiota intestinal 

La microbiota intestinal és un òrgan metabòlic que regula processos intestinals i externs al 

sistema digestiu i per tant, afecten directament a la salut de l’individu (1, 2). S’hi troben 100 

bilions de bacteris amb 500 – 1.000 espècies diferents (3). 

Segons els tipus de bacteris que hi habiten es poden classificar en patògens, mutualistes i 

comensalistes. Els microorganismes que habiten permanentment a l’intestí es classifiquen en 

natius o indígenes i en trànsit (1) . Els natius i indígenes són els que l’individu adquireix després 

del naixement en funció de la mare, l’entorn ambiental inicial i la teràpia que ha utilitzat la 

mare davant d’una infecció. I els microorganismes en trànsit són els que habiten de manera 

temporal en la mucosa en funció de l’ambient de l’individu (estil de vida) (3). 

Per exemple, seguir un estil de vida poc saludable, pot causar una disbiosis intestinal alterant 

la microbiota de manera qualitativa que fa referència a l’augment de bacteris o espècies 

diferents de les habituals i de manera quantitativa disminuint el número de bacteris 

beneficioses (6). 

En el nostre organisme, hi habiten bacteris en tot el tub digestiu, començant per la boca i 

acabant fins al colon. Es parla d’una relació simbiòtica i/o mutualista quan les dues espècies  

s’aporten resultats beneficiosos, és a dir, una espècie ajuda a digerir els nutrients, mentre que 

l’altra aporta substàncies beneficioses (23).  En canvi, una altra relació bastant comuna també 

n’és la comensalista, en la qual tots els microorganismes utilitzen l’ambient de l’amfitrió per 

obtenir nutrients sense perjudicar a l’individu.  No obstant això, podria arribar a fer-ho en el 

cas de canviar les condicions ambientals, com ara la temperatura i el PH (3). 

D’una banda, a  mesura que s’avança cap a l’estómac i al duodè, s’hi van trobant més bacteris, 

des de (10)4 de bacteris/ml al duodè proximal fins a (10)7 de bacteris/ml a l’ili terminal. Això 

passa perquè les secrecions àcides, biliars i pancreàtiques eliminen el nombre més gran de 

microorganismes ingerits i a més a més, el moviment motor de l’intestí dificulta la colonització 

d’aquests (3). Els bacteris que es troben a l’estómac s’anomenen lactobacillus, streptococcus i 

H.Pylori i els de l’intestí prim són el lactcobacillus i el streptococcus (4). 

D’altra banda, la població de microorganismes al colon és molt major amb concentracions de 

(10)11 i (10)12 bacteris/ml, on hi abunden els bacteris de tipus bacteroidetes, firmicutes, 

bifidobacterium i proteobacteria  (4).  Al colon, el trànsit intestinal és lent i fa que els 

microorganismes només proliferin aquells que són nutrients disponibles de la dieta. Els 
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bacteris que tan sols estan al colon poden arribar a pesar fins a 300 – 600 g aproximadament, 

sent més del 95% de la composició de l’hoste (3).  

1.1.2 Composició de la microbiota intestinal 

La microbiota intestinal està formada per 4 divisions bacterianes: el 90% pels grups de 

firmicutes i bacteroidetes i en menys quantitat, actinobacteria i proteobacteria, destacant 

també els fusobacterias i verrucomicrobia (5).  El grup més abundant de bacteris en els adults 

són els bacteroides, prevotella o ruminococcus i bifidobacterium en nens (5). 

Els microorganismes necessaris per aconseguir  l’estabilitat de la microbiota intestinal són els 

següents: en primer lloc, hi ha els anaeròbics (bifidobacterium, clostridium, bacteroides, 

eubacterium) i en segon lloc, els aeròbics (Escherichia, enterococcus, streptococcus, 

klebsiellas)  (2). 

Segons l’activitat metabòlica, hi ha bacteris a la microbiota intestinal que es divideixen en 3 

grups: bacteries productores d’àcid làctic (Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococcus 

pneumoniae i Enterococcus), bacteris de putrefacció (Clostridium prefringens, Clostridium spp, 

Bacteroides, Peptococcaceae, Veillonella, E. coli, Staphylococcus i Pseudomona aeruginosa) i 

d’altres tipus de microorganismes (Eubacterium, Ruminococcus, Megasphaera, Mitsuokello, C. 

butyricum i Candida) (2).   

1.1.3 Funcions de la microbiota intestinal 

La microbiota intestinal desenvolupa unes funcions molt importants que d’aquestes, dependrà 

l’estat de salut de l’individu classificant-les en tres grups:  metabòlica, protectora i 

immunològica. 

En primer lloc, la principal funció és la metabòlica:  

 En la digestió hi intervenen diferents enzims i vies metabòliques que utilitza 

l’organisme mitjançant la diversitat de bacteris que s’hi troben per la zona. Gràcies a 

aquest procés, els microorganismes i bacteris metabolitzen els aliments que no es 

digereixen i a canvi, el moc endogen, li aporta substàncies beneficioses, tenint una 

resposta simbiòtica (6,2,11). 
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 Dins d’aquesta activitat, la microbiota realitza dues funcions:  

- La fermentació dels hidrats de carboni de la dieta no digeribles (polisacàrids i 

oligosacàrids) i del moc endogen.  

- L’aport  i síntesis de nutrients essencials com vitamines i aminoàcids (vitamina 

B12, Vitamina K, biotina, àcid fòlic).  

Fermentant els carbohidrats de la fibra vegetal i els oligosacàrids, la microbiota 

estàlvia energia produint aigua oxigenada (H2O2) i àcids grassos de cadena curta 

(acetat, butirat i propionat) que són una font d’energia principal dels miòcits, 

enteròcits i hepatòcits (6). Els àcids grassos de cadena curta, a part de ser una font 

d’energia, també inhibeixen el creixement de patògens. Els bacteris que ajuden a 

aquest procés són els Firmicutes (clostridium i bifidobacterium) (6,2). 

En segon lloc, una altra funció molt important és la protectora: 

 La funció protectora es divideix en dos: 

- A la resistència a la colonització  

- A l’estimulació del sistema immunitari  

S’ha vist i s’està continuant estudiant que la microbiota intestinal d’individus sans, 

evita la colonització i el sobre creixement de patògens en el qual, hi ha molts 

mecanismes que protegeixen a l’hoste d’infeccions com ara els nutrients i les 

condicions ambientals (7,8,9). 

 L’epiteli intestinal també té la funció de capa protectora que es divideix en barrera 

secretora i barrera física: 

- La barrera secretora evita que els patògens estiguin en contacte amb la superfície 

dels enteròcits (són cèl·lules epitelials de l’intestí que absorbeixen els nutrients 

essencials, transporten l’aigua i participen en la digestió) (2,7,8,9). 

- La barrera física està composta d’una capa de moc epitelial. A més a més, a part 

de protegir, també secreta IgA, pèptids i proteïnes antimicrobianes. Cada 3 – 5 

dies hi ha un recanvi epitelial, però les cèl·lules epitelials de l’intestí, continuen 

funcionant contra els patògens i també, absorbint els nutrients, electròlits i aigua 

cap al torrent sanguini (2,7,8,9). 
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En tercer lloc, l’altra funció és la immunològica: 

 Hi ha una relació directa de la infecció causada per patògens entre la mucosa, la 

microflora GI  i el teixit limfoie. Els bacteris comensalistes (relació que s’estableix entre 

bacteris que comparteixen sense obtenir un benefici) influeixen en el 

desenvolupament dels components del sistema immunitari de la mucosa i en la 

producció de citocines (són proteïnes petites que controlen el creixement i activitat de 

cèl·lules del sistema immune i cèl·lules sanguínies) per part de les cèl·lules T i T- helper 

tipus 1 i tipus 2. Les interaccions entre aquestes cèl·lules i el sistema GI,  estableixen 

un equilibri entre els bacteris i la resposta immune. L’intestí té la capacitat de distingir 

els bacteris bons als dolents, és una habilitat que s’adquireix des del naixement 

(2,7,8,9). 

Per assolir un estat de salut integral, és important que la microbiota intestinal estigui sana. El 

principal indicador de salut és la riquesa de la microbiota, és a dir, la quantitat i la biodiversitat 

de microorganismes que habiten en aquesta. 

Generalment, no es pot definir un microbioma humà globalment, ja que aquest és únic en 

cada individu depenent dels canvis i agents els quals s’hi trobi exposat (2).  

 

1.1.4 Factors que alteren/influeixen en la microbiota intestinal  

Els factors que poden alterar la composició de la microbiota intestinal són els següents; el 

tipus de part, ja que el part natural vaginal implica el contacte directe amb la microbiota 

intestinal i vaginal materna i, per tant, estan colonitzats per lactobacillus, pretovella, 

bacteroides, escherichia/shigella i bifidobacterium. En canvi, en el part per cesària s’interromp 

la transferència microbiana materna i implica el creixement de bacteris de l’entorn ambiental i 

de la pell de la mare que podrien ser desfavorables. En aquest últim, hi ha un augment de 

colonització pels grups de bacteris com Staphylococcus, streptococcus, corynebacterium, 

veillonella i propinibacterium, i la disminució de la colonització pels bacteris lactobacillus, 

bifidovacterium i bacteroides. També, en el part prematur perquè augmenta la colonització 

per Clostridium difficile (6, 22, 2,25). La lactància materna afavoreix el creixement de bacteris 

favorables per la microbiota actuant sobre el creixement de patògens. Aporta bacteris del 

tipus bifidobacteries i lactobacillus afavorint la síntesi d’IgA, activació de cèl·lules T reguladores 

i processos antiinflamatoris (22,25). 
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L’exercici físic potència els bacteris bons afavorint un millor metabolisme, augmentant la 

massa magra i disminuint la grassa, i a més a més, afavoreix un millor desenvolupament de les 

funcions cerebrals i salut emocional.  També està vist que els individus que practiquen esport, 

tenen els marcadors d’inflamació més baixos que les persones sedentàries (22). 

La son també és un factor important, ja que la seva manca pot provocar un desequilibri del 

ritme circadià associat a problemes intestinals i a canvis fisiològics, com ara els canvis 

metabòlics desencadenant una disminució de la sensibilitat a la insulina. Els ritmes circadians 

són canvis físics, mentals i conductuals que segueixen un cicle diari, responen a la llum i la 

foscor en l’ambient de l’organisme. El cos produeix els propis ritmes circadians amb la 

influència de senyals ambientals com ara la llum i la foscor. Tenir un ritme circadià irregular 

pot afectar en alteracions hormonals, canvis alimentaris i digestius, alteracions en els cicles de 

son i vigília, canvis en la temperatura corporal, etc. Per tant, aquests canvis fisiològics poden 

acabar repercutint en la composició de la microbiota intestinal (33). 

L’estrès augmenta la permeabilitat intestinal, és a dir, altera la funció de filtració, una de les 

funcions més importants del nostre intestí per evitar que els bacteris, virus i paràsits passin a la 

sang, i també afecta augmentant els marcadors intestinals. Davant d’una situació estressant, hi 

ha una alteració del moviment gastrointestinal, alentint o aturant la digestió per afrontar 

“aquesta situació d’angoixa”. Aquest fet també pot provocar restrenyiment, diarrea i canvis 

d’humor. A més a més, l’ús freqüent d’antibiòtics altera la microbiota modificant la 

composició bacteriana disminuint o eliminant els bacteris bons i augmentant una altra espècie 

de bacteris que no són tant adequats per a l’organisme. Cal esmentar que els antibiòtics 

d’ampli espectre disminueixen la quantitat de bacteris Firmicutes i Bacteroidetes, i això pot 

perjudicar a l’aparell si són permanents durant temps (22,10,25).   

L’edat també està vist ser un causant rellevant, atès que en l’envelliment hi ha més inflamació, 

fragilitat i aparició de malalties. En l’edat avançada s’hi observen canvis morfològics de l’intestí 

com per exemple; l’escurçament de les vellositats intestinals amb deformitats i atrofia, 

reducció de la superfície de la mucosa, canvis degeneratius de les neurones i cèl·lules del 

sistema nerviós intestinal. En l’edat hi ha un augment d’estrès oxidatiu i  inflamació de la 

mucosa relacionada amb factors com infeccions, tractament farmacològics, canvis en la dieta i 

institucionalització on no ingereixen els aliments que acostumaven a menjar.  

La genètica també s’hi veu relacionada perquè aquestes malalties poden ser hereditàries i pot 

ser que des d’un primer moment no es relacioni amb cap origen familiar.  
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Finalment, un dels factors més considerables és el tipus dieta perquè el microbioma ajuda a 

digerir els aliments, alliberant els seus nutrients i protegint al cos de la invasió dels patògens 

amb l’estimulació del sistema immunitari.  La dieta pot alterar el metabolisme de la microbiota 

provocant una falta d’absorció dels ingredients dels aliments. Està vist que hi ha aliments que 

augmenten  un tipus de bacteris com per exemple, ingerir aliments rics amb oligosacàrids 

ajuden en l’augment de les colònies per Bifidobacteries  (2,22,4,15). 

Els bacteris que es troben a l’intestí gros depenen dels substrats de la dieta que no s’han 

digerit a l’intestí prim. Amb la fermentació d’aquests bacteris es poden obtenir metabòlits 

beneficiosos, mentre que si hi ha pocs carbohidrats, els bacteris agafen d’altres fonts 

d’energia, que com a resultat, es formen metabòlits que poden perjudicar en la salut de 

l’individu (10,22). 

 Els àcids grassos de cadena curta 

Els àcids grassos de cadena curta es produeixen al colon i s’obtenen com a resultat de la 

fermentació dels hidrats de carbonis no digeribles de la dieta (fibra) i aquests, influeixen 

positivament en el metabolisme, controlant la funció de les microvellositats, la motilitat 

intestinal i també, l’absorció de l’aigua i la regulació hepàtica dels lípids i sucres.  

Els àcids grassos de cadena curta són: el butirat, el propionat i l’acetat aportant un 10% de 

l’energia ajudant a controlar la glucosa a l’intestí, regulant l’estrenyiment, la diarrea i les 

malalties inflamatòries. Els microorganismes que els produeixen són les espècies anomenades 

Clostridium i Bifidobacterium.  

El butirat i l’acetat s’absorbeixen directament a la circulació aportant uns grans nivells 

d’energia, en canvi, el propionat no s’absorbeix tant en l’àmbit sanguini i realitza funcions com:  

 Equilibrar la microbiota intestinal, enfortir la barrera intestinal, efecte antiinflamatori, 

afavorir la motilitat intestinal, millorar la sensibilitat a la insulina, millorar la funció 

cerebral i millorar l’estrès oxidatiu, ja que també fabrica la serotonina i dopamina. Són 

dues hormones; la serotonina és l’hormona que produeix calma i la dopamina és 

l’hormona que aporta motivació, energia i eufòria (22,15). 
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1.1.5 Aliments que afavoreixen la producció d’àcids grassos de cadena curta 

L’alimentació mediterrània és la dieta adequada per mantenir en equilibri la microbiota 

intestinal, ja que aporta nutrients que ajuden al creixement de bacteris beneficiosos, i 

disminueix els bacteris perjudicials.  A més a més, ajuden a la regulació de moltes funcions del 

sistema de l’ésser humà. 

Hi ha aliments que afavoreixen la producció d’àcids grassos de cadena curta (butirat, acetat, 

propionat) com ara; els llegums, els cereals integrals, la ceba, l’all, el porro, els espàrrecs, la 

carxofa, dent de lleó, i algunes fruites i verdures, iogurt de cabra i ovella, formatges durs com 

el parmesà, ghee, kombucha, xucrut, iogurt de soja, tempeh, miso, etc (22). 

 

1.1.6 Què són i on trobar els probiòtics i prebiòtics 

Els probiòtics i els prebiòtics són els encarregats d’ajudar a mantenir una microbiota intestinal 

equilibrada (22). 

 Els probiòtics 

Els probiòtics pertanyen als grups de Lactobacillus bulgaricus , i Streptococcus termophilus, 

Bifidobacterium bifidum. Els probiòtics són microorganismes vius que aporten beneficis per la 

salut, ja que produeixen substàncies que actuen directament contra bacteris patògens 

impedint que s’enganxin a les parets intestinals i es multipliquin sent evacuades caps als 

residus de la digestió (22,14,10). 

Els probiòtics aporten moltes funcions beneficioses com la protecció davant bacteris patògens, 

la regulació de la funció digestiva augmentant la digestibilitat de la llet i la tolerància a la 

lactosa i les proteïnes de la llet; les bifidobacteries viuen en un entorn sense oxigen 

alimentant-se de la lactosa, descomponent-la i fermentant-la per poder digerir correctament 

la llet (22,14,10). Els aliments on es poden trobar els probiòtics directes són als aliments 

fermentats com el kéfir, el xucrut, el iogurt, el formatge curat, umeboshi, etc (22). 

 Els prebiòtics 

Els prebiòtics són un tipus de fibra dietètica que actuen com a substrat específic dels 

probiòtics. Són substàncies hidrocarbonades no digeribles que estimulen l’activitat i el 

creixement de la microbiota intestinal, i quan arriben a l’intestí gros, milers de 

microorganismes s’hi alimenten. Principalment, estan en aliments d’origen vegetal i a la llet 
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materna  (22). Els prebiòtics més destacats són: els fructans, el midó resistent I els 

galactooligosacàrids. 

 Els fructans són fructoligosacàrids i insulina presents a la ceba, a l’all, al porro, a la 

carxofa, a l’espàrrec, al sègol, al plàtan madur i al blat. 

 Els falactooligosacàrids estan en la llet materna, llenties, faves, mongetes, pèsols, soja, 

bròquil, ceba, algues i remolatxa. 

 Midó resistent es pot aconseguir als flocs d’avena, l’arròs, la patata, llegums i batata. 

La insulina per les seves característiques, funciona com la fibra soluble. No s’absorbeix a la part 

superior del tracte intestinal i, per tant, és un substrat energètic i metabòlic pels bacteris del 

colon. Es fermenta a l’intestí gros produint àcid làctic i àcids grassos de cadena curta. 

D’aquesta manera, afavoreix el creixement de bifidobacteries reduint els bacteris patògens 

(10). 

Mantenint una dieta equilibrada es poden arribar a obtenir els probiòtics i prebiòtics explicats 

anteriorment. Depenent dels nutrients que aporta cada aliment , del seu temps de cocció i del 

seu temps de repòs, s’obtindran els efectes desitjats d’aquests microorganismes. 

 

1.1.7 Relació intestí – cervell  

Una altra relació que s’ha vist molt important és la de l’eix intestí – cervell. És una via de 

comunicació entre el sistema nerviós central (SNC), el tracte intestinal i la microbiota intestinal 

mitjançant mecanismes endocrins i neuronals. Alguns dels productes de la microbiota 

intestinal que afecten el SNC són els àcids grassos de cadena curta (AGCC), àcids biliars 

secundaris o metabòlits del triptòfan enviant senyals en l’àmbit local, travessant la barrera 

intestinal per arribar a la circulació sistèmica o bé, actuant directament al SNC per passar 

directament la barrera hematoencefàlica (12,13). 

El triptòfan és un aminoàcid essencial que l’organisme no produeix per si mateix i és molt 

rellevant per la síntesi de melatonina, serotonina i vitamina B3. Un dèficit d’aquest, podria 

provocar trastorns mentals (afectació de l’estat d’ànim, alteracions del son, etc) (12). 

S’estableix un tipus de relació bidireccional entre l’intestí i cervell, els quals estan formats per 

la microbiota, el sistema nerviós entèric (SNE), el sistema nerviós endocrí, el sistema 

neuroimmunitari i el sistema nerviós central (SNC) (12,13). 
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El sistema nerviós entèric  és qui s’encarrega del funcionament bàsic gastrointestinal (motilitat 

intestinal, secreció de la mucosa, flux sanguini) i el control de totes aquestes funcions és 

mitjançant el nervi vague (12,13). 

El nervi vague és la principal via que connecta les neurones del SNE amb la MI. Té la capacitat 

de detectar metabòlits microbians i secretar respostes colinèrgiques secundàries a 

inflamacions, alteracions de la permeabilitat i composició intestinal. A través d’aquest nervi, es 

troben substàncies químiques i hormones que regulen l’ansietat, les emocions, el 

funcionament cognitiu i alteracions  neurològiques com per exemple el Parkinson, l’Alzheimer, 

l’ictus, la depressió, l’epilèpsia, l’esclerosis múltiple, etc (12,13). 

Una relació que es descobreix entre l’eix intestí – cervell i la dieta és la de dos 

neurotransmissors; la serotonina i la dopamina. Les dues neurohormones funcionen com a 

neurotransmissors del cervell i el SNE, i es produeixen a les cèl·lules enterocromafines de la 

mucosa intestinal i en les neurones del sistema nerviós entèric. Els dos neurotransmissors 

actuen en el comportament de l’individu , per aquest motiu, és important tenir en compte els 

aliments que afavoreixen la producció de la serotonina i dopamina i mantenir una microbiota 

intestinal equilibrada per la correcta producció d’aquests i d’altres que hi estiguin relacionats. 

De manera indirecta la salut intestinal acaba controlant l’ansietat, la depressió, l’estat d’ànim, 

alteracions neurològiques, etc  (12, 22). 

La serotonina controla els nivells de felicitat, tranquil·litat, calma i relaxació. Ajuda a evitar 

períodes d’ansietat, depressió i la higiene del son.  I la dopamina és un neurotranssmisor que 

dona eufòria i plaer. Un dèficit d’aquest, podria provocar a l’hoste falta de motivació i energia, 

tristesa, ansietat, etc (12, 22, 13). 

Una falta d’equilibri de la microbiota intestinal, pot acabar provocant alteracions en el 

comportament de l’individu i trastorns neurològics. Quan hi ha una disbiosi intestinalque és la 

pèrdua de microorganismes beneficiosos i un augment dels bacteris patògens,  també hi ha 

canvis en la motilitat gastrointestinal i en les secrecions que desencadena l’intestí produint una 

hipersensibilitat visceral (12) . Aquests canvis alteren  tant les cèl·lules neuroendocrines com 

les cèl·lules del sistema immunitari desenvolupant l’alteració en  l’alliberació dels 

neurotransmissors. Tot aquest procés que s’acaba formant, pot acabar provocant trastorns 

mentals (13). 
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La colonització de la microbiota es forma en el mateix moment del neurodesenvolupament en 

els primers anys de vida de l’individu, i cal saber que en aquesta etapa principal hi poden haver  

múltiples canvis en aquests sistemes produint malalties de la salut mental com ara: dèficit 

d’atenció hiperactiu que sol aparèixer entre els 5 – 15 anys, l’autisme dels 3 als 10 anys i 

l’esquizofrènia dels 15 als 20 anys (12,13). 

Els aliments que afavoreixen la producció de dopamina són els fruits secs, llavors de sèsam, 

gira - sol i carabassa, plàtan,  poma, xocolata >85%, té verd. I els aliments que estimulen la 

producció de la serotonina són els llegums, el kéfir, fruites vermelles, nous, gall d’indi, avena, 

advocat, llavors de chia i sèsam, entre molts d’altres. 

 

1.1.8 Funció de la infermera 

En les diferents fases de la vida, l’individu passa per diversos canvis fisiològics, psicològics i 

socials que poden provocar una alteració en la seva salut. Seguir un estil de vida saludable, 

juntament amb tots els factors que hi afecten s’ha vist que està totalment lligat en el fet de 

poder assolir una salut equilibrada. A més a més, tenir en compte l’aspecte principal que és la 

dieta, hauria de ser un dels ítems principals en intervenir per part d’infermeria, ja que és una 

de les necessitats principals i bàsiques de l’ésser humà (29). 

El paper d’infermeria és molt important atès que és el punt d’unió entre la població i el 

sistema sanitari. Està en contacte directe amb l’usuari cosa que permet conèixer els hàbits i la 

malaltia de manera detallada. La infermera dona l’atenció i un pla individualitzats als individus 

amb patologia crònica, fa les cures, dona suport del dol, du a terme activitats preventives i 

sobretot, fa educació sanitària. Dins d’aquesta última, és rellevant donar-li importància a 

l’educació nutricional que ofereix als pacients, és a dir,  a donar unes recomanacions i pautes 

per millorar l’estat del pacient i de la seva malaltia (30).  

Una altra de les funcions de la infermera és capacitar a la societat perquè tinguin més control i 

millorin el seu estat de salut, així doncs, la promoció de la salut és una activitat molt important 

per part d’aquests/es professionals, ja que comprèn  els problemes de salut més prevalents i 

que tal com s’ha vist, la majoria d’ells estan relacionats amb els hàbits de vida com ara 

l’activitat física, l’alimentació, etc (29,30). 
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Per aquest motiu, cal que dins de la infermeria hi hagin professionals que s’encarreguin de 

dissenyar intervencions d’educació per la salut estudiant i analitzant el comportament de la 

societat, les necessitats les quals manquen per poder establir unes millores,  pautes i protocols 

educacionals.  D’aquesta manera, es podrà organitzar una intervenció professional i adaptada 

a les necessitats dels usuaris amb la finalitat de millorar el seu estat de salut. 
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2. JUSTIFICACIÓ  

La societat desconeix l’origen principal dels problemes de salut que tenen, i el principal factor 

de molts d’aquests, es troba en la microbiota intestinal.  Hi ha part de la població que no 

coneix la microbiota intestinal, els factors que la poden mantenir en equilibri i els que la poden 

alterar, i sobretot, les conseqüències  de salut que poden acabar repercutint a l’usuari.  

Aquesta desconeixença és deguda a la falta d’informació que es transmet, ja que és un tema 

molt innovador i no tots els professionals  sanitaris tenen formació d’aquests tipus de 

coneixements. És una manera de treballar diferent de l’habitual, des d’un punt de vista més 

integral i tot i que actualment, s’estigui visualitzant més la figura d’aquest tipus de 

professional, encara cal més formació a la resta dels treballadors/es en aquest àmbit. 

Per aquest motiu, és important donar un altre punt de vista a la salut a l’hora de tractar als 

usuaris tenint en compte molts més factors que no només la malaltia en si.  Per actuar 

d’aquesta manera més integral i iniciar qualsevol mena de tractament, el primer pas és 

realitzar un estudi social amb la finalitat de conèixer a la societat, saber els coneixements que 

té envers la microbiota intestinal i com els hi afecten tots els factors que l’alteren.  

Cal dissenyar intervencions d’educació de la salut per informar els usuaris respecte a la 

microbiota i assessorar-los sobre quin tipus d’aliments són els que haurien de menjar en funció 

del seu estat de salut per tal de tenir una microbiota intestinal adequada. 
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3. OBJECTIUS DEL TREBALL 

Objectiu general 

- Dissenyar una intervenció d’educació per la salut per millorar la microbiota 

intestinal amb la modificació d’hàbits saludables en persones amb molèsties 

gastrointestinals corregint els factors que hi afecten. 

 

Objectius específics 

- Millorar el nivell de coneixements del grup de la població respecte a la microbiota 

intestinal.  

- Donar a conèixer a la població la relació d’una bona alimentació amb la microbiota 

intestinal i les conseqüències de no fer-ho. 

- Identificar la relació de les molèsties gastrointestinals amb els diferents factors 

que l’alteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

4. METODOLOGIA 

4.1 Tipus d’intervenció 

És una intervenció d’educació per la salut per informar  la població respecte als 

conceptes de la microbiota i fer educació nutricional a les persones que tinguin 

alteracions gastrointestinals del poble de Balaguer. 

Serà una intervenció que durarà de 5 a 6 mesos aproximadament i el model utilitzat 

per dur-la a terme és el model Facile. 

4.2 Població diana 

Està dirigit a la població de Balaguer: d’una banda, als pares i mares dels alumnes de 

tots els cursos de les escoles de Balaguer i d’altra banda, als usuaris que acudeixen a la 

consulta del CAP per alteracions gastrointestinals. 

Criteris d’inclusió: usuaris que signin un consentiment, estiguin disposats a col·laborar 

i es comprometin a participar fins al final de la intervenció. 

Criteris d’exclusió: usuaris que no vulguin participar en la intervenció o bé, que no els 

interessi el tema i que no estiguin predisposats a una continuïtat i en la participació de 

totes les activitats. 

 S’informarà els habitants de Balaguer mitjançant les escoles i també als individus que 

presentin alteracions gastrointestinals. En aquests últimes, se’ls faran sessions de 

continuïtat. 

Prèviament a la intervenció, es farà un prova pilot amb la col·laboració del CAP de 

Balaguer.  
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4.3 Model de la intervenció 

El model que s’ha utilitzat per dissenyar aquest programa és el model Facile. Aquest 

model ha estat creat per l’autor Rochon al 1991 i sorgeix d’altres teories com el Model 

Procede – Precede,  les necessitats de Maslow, la teoria de l’adquisició d’innovacions 

de Rogers, etc. Per l’elaboració d’aquest, es plantegen 6 fases interrelacionades que 

formen les inicials de la paraula FACILE (26). 

En primer lloc, la lletra F fa referència a formar l’escenari de la conducta principal 

analitzant el comportament que es vol modificar. En segon lloc, hi ha la lletra A que vol 

dir anàlisis bibliogràfiques. Aquesta segona fase consisteix a realitzar una revisió 

bibliogràfica lligada amb tota la informació de l’apartat anterior per poder relacionar i 

confirmar tot el que s’hagi observat. En tercer lloc, hi ha la lletra C la qual fa referència 

a totes les consultes personals que s’hagin fet per poder obtenir informació com ara 

reunions, entrevistes, enquestes, etc (26). 

Un cop fet l’estudi i analitzat el comportament de la societat, es comença a elaborar el 

projecte. Aquesta lletra és la I que vol dir identificar el que es durà a terme. En aquesta 

fase es comença partint d’un esborrador, definint un marc de referència, redactant els 

objectius, seleccionant les activitats a realitzar i elaborant un pla de posada en marxa 

del projecte. Seguidament, s’arriba a la lletra L que fa referència a dur a terme el 

projecte a partir de dos objectius i facilitant la participació dels participants i elements 

que el componen. I finalment, hi ha l’última fase amb la lletra E. Consisteix a avaluar 

per millorar. És a dir, avaluar si s’han aconseguit els objectius que s’havien plantejat 

pel projecte i quins ítems es podrien millorar per futures intervencions (26). 

4.4 Fases del model 

4.4.1 F: Formar l’escenari de la conducta principal 

Tenir una microbiota intestinal equilibrada és molt important per poder aconseguir un bon 

estat de salut, ja que hi juga un gran paper en totes les esferes que formen part de la nostra 

vida (física , mental i social) i d’ella dependrà el correcte funcionament d’aquestes (17). 

També s’ha vist com es relaciona la microbiota amb els  sistemes com per exemple;  el sistema 

immunitari, el desenvolupament de malalties autoimmunes, i el cervell (intestí – cervell) (17). 

Els factors externs com ara la dieta, els tòxics, el consum d’antibiòtics, el tabac, l’estrès 

intervenen en l’augment d’aquestes malalties inflamatòries com per exemple l’asma i la 

diabetis tipus 1 (17). No obstant això, la conducta principal que ho provoca és la dieta. Dels 
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aliments ens nodrim, obtenim energia i ens formem. El que molta gent no sap és la 

importància que hi té aquesta i com pot acabar perjudicant per  desenvolupar una malaltia 

neurodegenerativa i mental com per exemple l’alzheimer, la depressió, l’ansietat, una malaltia 

immunològica, una alteració digestiva com el Sobrecreixement Bacterià de l’Intestí Prim (SIBO) 

i malalties inflamatòries com l’asma i la diabetis mellitus tipus 1 entre moltes d’altres 

(17,23,27). 

Els individus segueixen rutines lligades a la cultura i raça que pertanyen, i per tant,  s’acaben 

convertint en accions que se segueixen al dia a dia i poden arribar a afectar negativament al 

cos. 

S’ha vist que l’estrès psicosocial és un dels desencadenants dels brots de la malaltia 

inflamatòria intestinal. Hi ha una gran relació entre l’ intestí  i el cervell, ja que els pacients 

amb inflamació intestinal tenen més episodis de depressió i ansietat que no els que no tenen 

cap mena d’alteració digestiva (18). 

4.4.2 A: Anàlisis bibliogràfic 

És important donar èmfasis als punts que afecten en la microbiota intestinal, però sobretot, 

remarcar com a factor clau el seguiment d’una dieta equilibrada i adequada a les necessitats 

de cada individu per a tenir un bon funcionament de la microbiota intestinal i com a 

conseqüència, tenir un bon sistema immunitari, mental, digestiu, etc.  

El punt principal el qual s’ha d’intervenir és el següent; donar a conèixer com la dieta afecta en 

totes aquestes esferes i oferir unes recomanacions a fi de millorar la qualitat de vida de 

l’usuari. 

Diversos estudis, afirmen que el desencadenant principal és la dieta. Depenent del que 

l’individu ingereix, defineix com s’alimenten els seus bacteris i per tant, això pot acabar 

repercutint a l’ organisme (27,19). 

 Relació de l’obesitat i la composició de la microbiota intestinal 

El consum d’una dieta mediterrània s’associa a un menor nivell d’Escherichia coli i un augment 

de bifidobacteri i acetat. Els individus amb un índex de massa corporal  (IMC) >25 se’ls associa 

amb un augment de  bacteris Butyricimonas, desulfovibrio i oscillospira. (14) L’IMC és una eina 

que defineix l’excés o el dèficit de massa corporal de l’individu quantificant-la amb la relació de 

pes (kg)/talla2 (m), a partir d’un IMC de 25, l’usuari es considera obès (27).  
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Hi ha estudis que justifiquen que l’obesitat és una de les malalties que més s’ha vist 

relacionada amb la dieta i que per això, més repercussió ha tingut en la composició de la 

microbiota intestinal. Aquesta afirmació es basa en estudis fets amb rates. S’observa que 

alimentant-les amb aliments rics amb greixos saturats i sucres, la quantitat de bacteris que 

més abunden són els Firmicutes i els que disminueixen són els  Bacteroidetes (16). En canvi, 

alimentant a rates amb una dieta baixa en greixos saturats i sucres, afavoreix a l’augment de 

Bacteroidetes i disminueix el de Firmicutes. Per tant, les investigacions conclouen que a 

diferència dels pacients amb normo pes, la microbiota dels individus obesos està alterada (19). 

Això provoca que aquests usuaris  no obtinguin la suficient energia, tinguin poca diversitat 

bacteriana, i un augment de la permeabilitat intestinal que afavoreixi el desenvolupament de 

processos inflamatoris com la malaltia inflamatòria intestinal (MII), la colitis ulcerosa, la 

malaltia de Crohn i desenvolupin processos inflamatoris que afavoreixin la resistència a la 

insulina (15, 19). 

 Relació de la raça i la composició de la microbiota intestinal 

Un estudi amb nens d’Àfrica i nens de zones urbanes d’Europa, va definir que com que els nens 

d’Àfrica tenen una dieta rica amb fibra , la seva microbiota intestinal està composta per més  

bacteris del tipus Bacteroidetes  i menys bacteris del tipus Firmicutes (17). 

 Relació de l’ús d’antibiòtics i la composició de la microbiota intestinal 

La recerca realitzada amb un estudi de Candon aboca que administrar a rates durant 40 

setmanes un tractament amb Vancomicina, va interferir elevant els nivells d’Escherichia, 

lactobacillus i suturella , disminuïnt els nivells de bacteris de les famílies provotellaceae i 

rikenellaceae. Així doncs, l’administració repetitiva d’aquests pot provocar una disbiosis 

intestinal i dona a conèixer que l’ús freqüent d’antibiòtics pot acabar perjudicant en la 

composició de la flora intestinal (28). 

 Relació entre l’intestí i el cervell 

Per corroborar la relació que hi ha entre la microbiota intestinal i el desenvolupament i 

funcionament, s’han elaborat assajos clínics amb rates i assajos observacionals amb humans 

que afirmen l’associació dels trastorns mentals amb el desequilibri microbiòtic                         

(trastorns de comportament, dèficit d’atenció/hiperactivitat, ansietat, depressió, alzheimer, 

afectacions degeneratives com ara l’esclerosis múltiple, l’esquizofrènia, malaltia del Parkinson) 

(20). 
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Un estudi fet amb rates lliures de patògens que mai havien estat exposades amb cap bacteri i 

d’altres que sí que n’havien estat, van observar com  el primer  grup presentava més canvis en 

el neurodesenvolupament, el comportament de l’ansietat, similituds a l’autisme, deficiències 

en sociabilitat, cognició social i comportaments repetitius incrementats. Per tant, es podria 

lligar la relació d’un desequilibri de la microbiota intestinal amb l’aparició d’aquests tipus de 

malalties (4). 

En tots aquests estudis s’han utilitzat dissenys d’investigació qualitativa fent estudis 

transversals amb casos control amb una intervenció observacional i també, estudis 

experimentals amb grup control no aleatoritzat (4,20,28,15,19,16,27). 

4.4.3 C: Consultes personals 

Un dels instruments que s’ha utilitzat per poder completar els apartats del mètode que s’ha 

escollit i elaborar les intervencions ha sigut una enquesta poblacional. Aquesta  enquesta, ha 

ajudat a complementar i confirmar la cerca bibliogràfica realitzada, i conèixer el què sap i el 

què no sap la població envers la microbiota intestinal, els factors que hi afecten i la relació 

d’una dieta equilibrada amb l’estat anímic. 

L’enquesta es va realitzar durant el mes de gener i s’ha formulat pel Goodle dox. S’ha enviat a 

través de les xarxes socials amb l’Instagram i el whatsapp per poder arribar a la població de 

diferents grups d’edat amb un total 33 preguntes i amb gairebé 301 respostes en cada una. 

Aquesta enquesta, es classifica en tres parts: 

En primer lloc, hi ha les preguntes demogràfiques que donen informació amb valors numèrics 

dels coneixements que té la població com per exemple el percentatge d’usuaris que coneix la 

microbiota intestinal, els factors que hi afecten i el tipus de dieta que segueixen aquests 

preguntant sobre el consum freqüent d’alguns aliments. 

En segon lloc, hi ha les preguntes relacionades amb les alteracions intestinals que donen 

informació sobre la simptomatologia que més preval entre els usuaris i els factors que s’han 

vist més influenciats en la microbiota intestinal com el tipus de part, el tipus de lactància, 

l’exercici físic, l’ús d’antibiòtics, l’edat,  el tipus d’alimentació. 

En tercer lloc, hi ha les preguntes relacionades amb la ingesta alimentària i la 

simptomatologia. S’han classificat els aliments per grups i a partir d’aquí, s’han elaborat 

diferents preguntes per saber quins són els aliments que més consumeixen anotant a la llista 

alguns dels que afavoreixen la producció d’àcids grassos de cadena curta. També, s’han 
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plantejat preguntes relacionades amb la ingesta alimentària i la simptomatologia digestiva 

posterior que pugui desenvolupar. 

Resultats obtinguts (annex7) 

S’ha trobat que de 298 usuaris (gràfica 7) que han respost la següent pregunta, un 62,4% sí sap 

què és la microbiota intestinal. A més a més, de 230 usuaris que han respost la pregunta sobre 

si saben els factors que hi afecten només  un 55,2% els identifiquen. Això vol dir que tot i que 

hi hagi moltes persones que sí  que saben què és la microbiota intestinal, la majoria d’elles no 

saben els factors que s’hi veuen afectats i com aquesta influeix al nostre organisme. 

Gràfica 7. Saps què és la microbiota intestinal 

 

 

 

 

 

 

Un 37,8% d’usuaris indiquen que sí que tenen alteracions digestives sent els gasos el símptoma 

més comú (gràfica 10). 

Gràfica 10. Si és que sí, marca quins símptomes acostumes a tenir 
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Relacionant el percentatge poblacional amb els diferents factors que alteren la microbiota 

intestinal, un 84 % va néixer per part , i la lactància materna ha estat la més comuna mentre 

que la lactància artificial (23,3%) i la mixta (19%) la menys utilitzada.  

Enllaçant les hores de descans nocturn, si en aixecar- se se senten cansats i si estan estressats 

en el seu dia, dels 300 usuaris que han respost aquestes tres preguntes, un 40,1 % dorm menys 

de 7 hores, un 46,3 % se sent cansat quan s’aixeca i un 57,7 % se sent estressat en el dia a dia. 

Aquesta relació s’explica a què com menys hores dormen, el cos no descans, hi ha un 

desquilibri hormonal i per tant, l’endemà hi ha més probabilitats d’aixecar-se més cansat i 

nerviós. 

Finalment, les preguntes envers la dieta han pogut afirmar el que s’explica en els anteriors 

apartats. De 300 respostes, un 85,7 % porta una dieta equilibrada i variada amb consum de 

fruita, verdura, llegums, peix, ou, carn i cereals, mentre que la resta consumeixen poca 

quantitat de fruites i verdures amb un alt consum de sucres refinats (gràfica 20).  

Gràfica 20. La teva dieta la identificaries com la A o la B 

 

 

 

 

 

 

 

 

També, s’han fet preguntes per saber quins són els aliments que es consumeixen 4 -5 vegades 

a la setmana. Les preguntes s’han centrat en els grups d’aliments com la carn (carn vermella i 

carn blanca) i el peix, les fruites, les verdures, els llegums, els fruits secs, els cereals (gràfica 

28), etc. 
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Gràfica 28. Marca els aliments que consumeixis 4 – 5 vegades a la setmana 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més a més, pel que fan les altres preguntes respecte al coneixement dels omega – 3 i omega 

– 6, un 40 % no coneix aquests aliments. En la (gràfica 24), es pregunta sobre els aliments que 

més consumeixen setmanalment i s’han inclòs alguns d’ells que contenen aquests tipus de 

greixos. Com a resultat, s’ha conclòs, que relacionat el consum poc freqüent d’aquests tipus 

d’aliments. 

Gràfica 20. Marca els aliments que consumeixis més setmanalment 
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Un 54,5 % afirma tenir de vegades molèsties digestives amb algun d’aquests símptomes (dolor 

abdominal, gasos, inflamació abdominal, restrenyiment, nàusees) al consumir aliments ultra 

processats com ara refrescs, alcohol, sucres, patates fregides, pizza, etc (gràfica 33). Això indica 

que un percentatge molt elevat dels participants, tenen molèsties gastrointestinals i que 

moltes d’aquestes, estan relacionades amb la ingesta de determinants aliments. 

Gràfica 33. Els dies que menges aliments ultraprocessats tens més molèsties digestives amb algun 

d’aquests símptomes (dolor abdominal, gasos, inflamació abdominal, restrenyiment, nàusees 

 

 

 

 

 

 

 

Un 49,7 % dels participants indica tenir més cansament, falta d’energia i anímicament més 

trist/a al consumir aquests tipus d’aliments (gràfica 32). Això explica que els consum d’aquests 

tipus d’aliments no aporten la suficient energia ni nutrients que necessita el cos per realitzar 

les funcions i per tant, acaba perjudicant la salut de l’individu provocant cefalea, cansament, 

fatiga, etc.  

Gràfica 32. Els dies que menges ultraprocessats et sents més cansat/ada amb falta d’energia i 

anímicament més trist/a 
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Totes aquestes dades, han ajudat a evidenciar que tot i que la població de Balaguer tingui 

coneixements de la microbiota intestinal, encara hi ha individus que tenen una alimentació 

inadequada i que els coneixements que tenen envers aquesta, no són suficients. Per tant, 

aquesta falta d’informació, influirà a l’hora de mantenir un correcte funcionament de la 

microbiota. 

D’altres consultes personals que s’han fet,  han estat a partir de les xarxes socials seguint a 

usuaris professionals del tema que publiquen informació. També s’ha fet una búsqueda 

bibliogràfica a partir del pubmed, cinahl, scielo, elsevier i google academic, en els quals s’hi ha 

trobat 31 articles. 

A més a més, s’ha buscat informació en llibres com: “Dime que comes y te diré que bacterias 

tienes” de la Nutricionista Blanca García Ortea, “¡Es la microbiota idiota!” de la Dra. Sari 

Arponen i “Cuida’t” del Xevi Verdaguer. 

4.4.4 I: Identificar el que es realitzarà 

Els objectius de la intervenció són:   

- Millorar el nivell de coneixements del grup de la població respecte a la microbiota 

intestinal  

- Donar a conèixer a la població la relació d’una bona alimentació amb la microbiota 

intestinal i les conseqüències de no fer-ho 

- Identificar la relació de les molèsties gastrointestinals amb els diferents factors 

que l’alteren  

- Dissenyar una intervenció d’educació per la salut per millorar la microbiota 

intestinal amb la modificació d’hàbits saludables en persones amb molèsties 

gastrointestinal intestinal corregint els factors que ens hi afecten. 

Les activitats realitzades  

Les activitats s’han de plantejar de manera dinàmica, clara i coherent perquè els usuaris siguin 

capaços d’entendre-les,  interioritzar-les i poder-les aplicar en el seu  dia a dia. 

Totes aquestes intervencions estan plantejades per millorar la qualitat de vida dels individus 

que tenen alteracions digestives, i millorar els hàbits fent prevenció i promoció de la salut 

d’aquells que no tenen alteracions digestives amb la finalitat de disminuir el risc de poder tenir 

alguna alteració de la microbiota intestinal. 
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Són tres tipus d’activitats que es presenten de maneres diferents: per escrit mitjançant un 

tríptic clar i visual amb dibuixos, a través d’una presentació, i de manera oral i dinàmica fent un 

taller de cuina .  

El punt en comú de les quatre intervencions és que totes ofereixen educació nutricional però 

implementada  de maneres diferents. 

Les activitats són les següents: 

1. Dissenyar tríptics pels pares/mares dels alumnes de tots els cursos de les escoles de 

Balaguer, i als pacients d’atenció primària que acudeixin a consulta del CAP de 

Balaguer per alteracions digestives.    

2. Impartir una sessió informativa a nivell municipal dirigida a la societat de Balaguer, la 

qual vagi sobre com mantenir una microbiota explicant els factors que hi intervenen 

3. Realitzar un taller de cuina  dirigit pels individus que tinguin alteracions digestives i  als 

individus que vulguin aprendre més respecte a l’alimentació i la microbiota intestinal. 

Les activitats es faran durant els mesos de gener a juny. S’iniciarà repartint tota la informació 

mitjançant els tríptics i fent difusió a través de la ràdio, els cartells, etc. 

Amb els tríptics que es repartiran als nens de les escoles i als usuaris que acudeixin al CAP per 

molèsties digestives, se’ls donarà informació bàsica sobre quins hàbits saludables cal seguir per 

mantenir una microbiota intestinal equilibrada. 

També hi haurà un suport a través dels mitjans de comunicació i cartells, on es difondrà i 

s’avisarà de la xerrada que es farà a Balaguer sobre la microbiota intestinal i del taller de cuina. 

Població diana    

- Pares/mares dels alumnes de tots els cursos de les escoles de Balaguer. 

- Els usuaris que acudeixen al CAP de Balaguer per molèsties digestives i que per 

tant, aquests també formen part d’aquesta població. 

Tenint en compte que la intervenció es realitza a un poble, els usuaris que hi pertanyen són de 

fàcil accés, ja que municipalment sembla que la informació arriba més ràpid i àgil que al centre 

urbà. S’informa  a través de les escoles perquè d’aquesta manera s’assegura que la informació 

arriba a tots els pares pel fet que es reparteixen uns tríptics als alumnes i per tant, segurament 

els portaran a casa. És una eina amb fàcil difusió d’educació per la salut, ja que molts pares 

s’ho llegiran, i alguns aniran a les xerrades que se’ls ofereixi.  
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També s’ha decidit abordar  la població que acudeix al CAP amb problemes digestius perquè 

són usuaris que al tenir aquestes alteracions, faran tot el possible per millorar-les i per tant, 

llegiran i acudiran a les xerrades que se’ls hi proposi amb un seguiment. 

 

4.4.5 L: Dur a terme el projecte 

Durant l’elaboració de tot el treball i els anteriors apartats, s’ha realitzat una recerca 

bibliogràfica per conèixer la microbiota intestinal, els factors que l’alteren  i els que 

l’equilibren. A més, s’han buscat estudis on s’hi expliquen les diferències entre microbiotes 

intestinals amb els diferents factors que s’hi troben relacionats. Per fer-ho, també s’han llegit 

diferents llibres de professionals de la microbiota. 

L’enquesta poblacional elaborada, confirma tota la cerca feta i a partir d’aquesta, poder 

elaborar una intervenció més específica. 

Les activitats de la intervenció les coordinarà la infermera responsable de la intervenció amb 

l’ajuda d’infermeres que treballen en l’àmbit de Salut Pública i, seran les encarregades de 

planificar aquest projecte. També tindran el suport de professionals que treballin al CAP i dels 

professors de les escoles. 

Prèviament, es farà una xerrada informativa als responsables de les escoles que hi participin 

per explicar-los-hi la finalitat de la intervenció i com es durà a terme. 

També s’informarà els professionals sanitaris del CAP de Balaguer i se’ls explicarà que en el cas 

que tinguin algun usuari amb molèsties gastrointestinals, els hi podran donar el tríptic 

informatiu i comentar-los-hi  les activitats que es realitzaran al poble respecte a l’alimentació 

saludable i a la microbiota intestinal. 

En el cas de tenir dubtes respecte a la intervenció i a les activitats, podran consultar-los a la 

infermera coordinadora de la intervenció. 
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 Desenvolupament de les activitats 

ACTIVITAT 1 : Tríptics informatius sobre la microbiota intestinal 

 Població: 

Aquesta activitat anirà dirigida  als pares/mares dels alumnes de les escoles de Balaguer i als 

usuaris que acudeixin al CAP de Balaguer per alteracions digestives. Els tríptics s’entregaran als 

infants de tots els cursos de les escoles de Balaguer, perquè els entreguin als pares durant els 

mesos març i abril. 

 Activitat: 

S’elaboraran uns tríptics (annex 8) clars, dinàmics i representatius dels hàbits saludables que 

s’han d’adquirir amb la finalitat de mantenir una bona microbiota intestinal. Hi haurà dibuixos 

amb lletra amb llenguatge fàcil, clar i coherent. 

S’hi oferirà informació molt visual sobre alguns dels factors que intervenen en l’equilibri de la 

microbiota intestinal com per exemple: la dieta, l’activitat física, la higiene del son, l’estrès, 

etc.  

 Objectiu de l’activitat: 

Donar a conèixer els hàbits saludables per mantenir una bona microbiota intestinal. 

 Qui els farà: 

Aquests tríptics els dissenyaran els professionals que pertanyen en l’àmbit de Salut Pública i 

participin en aquest pla d’educació per la salut. L’empresa de publicitat farà el tríptic. 

Els professionals d’infermeria que treballen en l’àmbit de Salut Pública i en l’elaboració 

d’aquest pla, són els qui buscaran la informació, els dibuixos i les explicacions que han de sortir 

al tríptic perquè l’empresa pugui elaborar-lo. 

 Quan i on: 

Aquests tríptics es repartiran durant el mes de març i abril a tots els cursos de les escoles de 

Balaguer (Escola Pia, Vedruna Balaguer, la Noguera, Àngel Guimerà, Gaspar de Portolar, Mont 

– Roig).  
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ACTIVITAT 2: Xerrada municipal amb coneixements i nocions de la microbiota intestinal 

 Població: 

Aquesta activitat anirà dirigida a la societat civil, és a dir, a la població de Balaguer que 

hi vulgui assistir tan adults, adolescents i infants,  i als usuaris que acudeixin al CAP per 

alteracions digestives.  

 Activitat: 

Constarà d’una xerrada sobre la microbiota intestinal explicant les claus per mantenir-

la equilibrada, els factors que hi intervenen i les conseqüències que poden portar el fet 

de no cuidar-la. 

Aquesta xerrada es presentarà amb un Powerpoint de 50 diapositives on hi haurà 

imatges, gràfiques i explicacions. S’utilitzarà un llenguatge clar, concís i coherent 

perquè tots els receptors puguin entendre de la millor manera possible tot el que 

s’exposi. 

A l’entrada de la sala, se’ls repartirà un tríptic resumint tot el que se’ls detallarà durant 

la sessió perquè la puguin seguir. 

La presentació durarà una hora i després, els següents 15 minuts es podran fer 

preguntes obertes per resoldre els dubtes. 

 Objectiu de l’activitat: 

Conscienciar a la població de la importància que té mantenir la microbiota intestinal i 

com fer-ho. 

 Qui la farà: 

La xerrada la faran les dues infermeres encarregades de la part de Salut Pública. 

També, estaran acompanyades d’un professional especialitzat amb el tema de la 

microbiota intestinal perquè al final de tot, pugui resoldre els dubtes dels assistents. 

 Quan i on: 

La mateixa xerrada es farà dos dies perquè tothom qui vulgui, hi pugui assistir  els dies 

25 i 26 d’Abril del 2023 al Teatre Municipal de Balaguer a les 18:00 h de la tarda.  

 Difusió: 

La xerrada es difondrà a través de ràdio Balaguer que ho emetrà durant els dos mesos 

abans, mitjançant les xarxes socials com l’Instagram, cartells que es penjaran pels 

carrers i bars de Balaguer, fulletons que es repartiran als establiments socials perquè la 

gent els agafi com ara en bars, biblioteca, escoles, restaurants, llibreries, botigues de 

roba, etc. I també, a través de la consulta que facin els usuaris amb les seves 

infermeres on els hi donaran aquests mateixos fulletons. 
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 Material: 

No és necessari portar cap material, excepte si algú vol portar una llibreta i bolígraf per 

anotar-se algunes coses . 

 

ACTIVITAT 3: Cuinem per cuidar la nostra microbiota 

 Població: 

Aquesta activitat anirà dirigida a la societat civil, és a dir, a la població de Balaguer que 

hi vulgui assistir tan adults, adolescents i infants,  i als usuaris que acudeixin al CAP per 

alteracions digestives. Es recomana que els menors vinguin acompanyats d’adults per 

evitar perills. 

 Activitat: 

Aquesta activitat consisteix a fer un taller de cuina un cop al mes durant 4 mesos i 

depenent de l’èxit que tingui es perllongarà o bé, s’impartirà dos cops al mes. 

En els tallers es faran diferents activitats: 

- Explicació i planificació de com fer un menú setmanal i saludable incloent els 

aliments que han de formar el plat aportant diferents opcions amb la finalitat de 

millorar la microbiota intestinal. 

- Explicació d’aliments poc saludables al fer segons quina recepta i com substituir-

los per d’altres de saludables com ara amb plàtan i dàtil. Es practicarà alguna 

recepta per explicar com endolcir-les com per exemple: dònuts de plàtan, gelat de 

fruita, tortitas d’avena i plàtan, “banana bread”. 

- Aportar idees i treballar sobre com fer les amanides i quins aliments cal per fer-les 

completes com ara: amanida de quinoa i llenties amb ou dur, enciam i alvocat, 

amanida d’arròs amb espinacs, pollastre, olives i llavors. 

- Educació nutricional sobre els aliments que haurien de formar part de la nostra 

dieta i quins disminuir-ne el consum. Juntament amb aquesta xerrada, s’explicarà i 

prepararà com fer diferents bases de pizza per exemple amb quinoa, avena, plàtan 

mascle, farina, etc. 

Els usuaris s’hauran d’inscriure a la pàgina de l’ajuntament per cada taller que vulguin 

assistir. A través del correu que registrin, se’ls transmetrà tota la informació del taller i 

d’aquesta manera, l’organització sabrà quanta gent vindrà i el material que es 

necessitarà.  
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 Objectiu de l’activitat: 

Millorar l’alimentació oferint unes pautes nutricionals saludables amb la finalitat de 

beneficiar la microbiota intestinal i ensenyar a cuinar de manera divertida i dinàmica 

donant a conèixer nous ingredients. 

 Qui la farà: 

Aquesta activitat la impartirà un nutricionista/dietista especialitzat amb la microbiota 

intestinal amb l’ajuda d’un cuiner. Durant la sessió també hi haurà una de les 

infermeres responsables d’aquest pla d’educació de la salut per ajudar, organitzar el 

taller i transmetre els conceptes necessaris sobre la microbiota.  

 Desenvolupament de l’activitat: 

La nutricionista se situarà al centre i al davant de la sala amb un micròfon portàtil per 

transmetre la informació de manera més clara. 

També, hi haurà  una càmera i projector que l’estarà gravant des del davant i 

l’enfocarà a una pantalla gran situada al seu darrere perquè els usuaris que estiguin al 

fons de la sala la puguin seguir i veure. 

Depenent del moment, es compartirà una pantalla amb una diapositiva on s’expliqui 

pas per pas la recepta que s’estigui fent. Això es farà per a la gent que no vagi al 

mateix ritme que la resta i per tant, pugui anar seguint la recepta. 

Al mateix moment que estigui cuinant, estarà parlant per detallar la recepta que està 

fent. 

Es disposaran d’unes taules llargues, amb vitroceràmiques portàtils, els estris de cuina 

i els aliments necessaris per cuinar. 

Per poder fer els tallers, hi col·laborarà plus fresc aportant tots els aliments que es 

necessitin. 

 Quan i on: 

L’activitat s’impartirà cada dissabte al matí de les 10:00 h fins a les 13:00 h iniciant-la el 

primer dissabte de març fins a l’últim dissabte de juny. 

Es realitzarà a la sala del casal de la Pallavacara de Balaguer. 

 Difusió:  

El taller es difondrà a través de ràdio Balaguer que ho emetrà dos mesos abans 

d’iniciar-lo, concretament a partir del gener. 

També es transmetrà mitjançant les xarxes socials com l’Instagram, cartells que es 

penjaran pels carrers i bars de Balaguer, fulletons que es repartiran als establiments 

socials perquè la gent els agafi com ara en bars, biblioteca, escoles, restaurants, 
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llibreries, botigues de roba, etc. I també, a través de la consulta que facin els usuaris 

amb les seves infermeres on els donaran aquests mateixos fulletons. 

Els fulletons no seran sempre els mateixos, sinó que variaran en funció del taller 

programat. 

 Material: 

Cada usuari haurà de portar un davantal i llibreta/bolígraf opcional per fer les 

anotacions que creguin. 

4.4.6 E: Evaluar per millorar 

 

L’avaluació final correspon a tot el procés del programa, des de la fase del diagnòstic fins a 

l’últim apartat. És important comprovar si les fonts han estat les correctes, si els objectius 

plantejats s’han assolit i si les intervencions han sigut efectives (9).   

L’avaluació global, és considerable per elaborar futurs programes, aplicar noves mesures i 

canvis en les intervencions, etc (9). 

En l’avaluació del projecte es valora els elements de conformitat amb la planificació, és a dir, 

els elements tècnics que s’han utilitzat per poder aconseguir els propòsits que fan referència a 

les activitats fetes. També, es valora els elements de satisfacció  que aquests són subjectius i 

fan referència a la visió dels professionals sobre la feina feta, els resultats obtinguts, la relació 

entre cost i eficàcia (30).  

Durant l’avaluació cal establir dues àrees principals: l’àrea de coherència interna i l’àrea de 

coherència externa.  L’àrea de coherència interna fa referència a la valoració de l’estudi 

diagnòstic, la fase de la programació i el disseny, l’execució del projecte, els objectius 

establerts, el funcionament de la institució o entitat des d’on es du a terme el projecte i sobre 

els procediments que s’han usat.  L’àrea de coherència externa avalua els resultats efectius de 

la intervenció, la coordinació externa del projecte i l’opinió dels participants de les 

intervencions (30). 
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A partir dels següents indicadors, es plantegen diferents mètodes per avaluar aquesta 

intervenció d’educació de la salut. En aquest cas, són els següents:  

 Abans del programa 

- Es planifica una fitxa d’actuació per conèixer si s’assoleixen els objectius esperats, 

quins són els recursos necessaris i els indicadors de seguiment (30) (Annex 2). 

- Es passarà un qüestionari als pacients que acudeixen al CAP per molèsties 

gastrointestinals sobre la simptomatologia que tenen i els hàbits de vida que 

segueixen (Annex 6). 

 Durant el programa 

- S’avalua l’adherència a la dieta mediterrània a partir del test Predimed que consta 

de 14 preguntes (Annex 1). 

- Un cop planificada la fitxa d’actuació per conèixer si s’aconsegueixen els objectius 

esperats, quins són els recursos necessaris i els indicadors de seguiment (29) 

(Annex 2), es van marcant els indicadors de seguiment. 

 Després del programa 

- S’avalua l’eficiència del projecte (Annex 3). 

- S’elabora una graella de recollida de dades o fitxa en funció dels objectius que 

s’han plantejat que ha de constar l’objectiu principal i en funció d’aquest, uns 

indicadors puntuant-los de l’1 al 10 (31) (Annex 4). 

- Es valora el grau de satisfacció de la població la qual s’hi ha treballat mitjançant 

enquestes d’opinió per aquests usuaris on hauran de constar unes preguntes 

valorant de l’1 al 10. El valor més alt representa major satisfacció que el valor més 

baix (Annex 5).  

- Per conèixer l’efectivitat de les intervencions en aquells usuaris que tenen 

alteracions digestives, se’ls hi passarà un qüestionari abans de tota la intervenció 

sobre la simptomatologia que tenen i els hàbits de vida que acostumen a tenir. Un 

cop feta, se’ls hi tornarà a passar el mateix qüestionari per saber si la informació 

que s’ha transmès ha estat efectiva valorant-ho en funció de la millora de 

simptomatologia i els canvis dels hàbits de vida que hagin adquirit (Annex 6). 
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4.5 Cronograma 

La implementació d’aquest pla d’educació per la salut es durà a terme durant el curs 2023 – 

2024 i seguirà la planificació que es detalla a continuació.   

En la taula 1 s’explica ens quins mesos es farà la difusió de les activitats plantejades per dur a 

terme la intervenció. Seguidament, en la taula 2, s’especifiquen els dies que es realitzaran 

aquestes activitats. 

Taula 1. Difusió de les activitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Implementació de les activitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS 
 

 
MESOS 
 

 
GENER – 
FEBRER  

 
MARÇ – 
ABRIL  

 
MAIG – 
JUNY  

1. Xerrada municipal  X  

2. Cuinem per cuidar la nostra 
microbiota 

X X X 

 
IMPLEMENTACIÓ DE 
LES ACTIVITATS 
 

 
MESOS 
 

 
MARÇ 

 
ABRIL 

 
MAIG 

 
JUNY 

 
1. Tríptics 

 

Inici 
Dilluns 13 

Fi 
Divendres 28 

  

 
2. Xerrada 

municipal 
 

  
 

 
Dissabte 6  

 

 
3. Cuinem per 

cuidar la 
nostra 
microbiota 

 

 
Dissabte 
17 i 31 

 
Dissabte  
8 i 22 

 
Dissabte  
13 i 27 

 
Dissabte 
3 i 10 
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4.6 Aspectes ètics i legals 

Abans d’iniciar el projecte, s’ha de demanar l’autorització al Departament d’Ensenyament, 

se’ls ha d’enviar una pla de tot el projecte el qual es vol dur a terme. En el cas que autoritzin 

poder-lo començar, cal que estigui aprovat pel Departament de Salut, ja que és un pla 

implementat pels professionals sanitaris treballant aspectes de la salut. 

Un cop estigui autoritzat i aprovat, s’haurà de passar per la Q de qualitat i la Gerència 

Territorial de Lleida per ser aprovat i sobretot, al treballar amb usuaris, cal complir els quatre 

principis bàsics de bioètica: el principi d’autonomia, el de beneficiència, el de no – 

maleficiència i el de justícia. 

Segons la llei de protecció de dades, les dades registrades dels usuaris, hauran de complir totes 

les normes de confidencialitat. Tampoc es podrà difondre cap dada personal que pugui 

relacionar als assistents. 

4.7 Limitacions 

- L’assistència de la gent. Que hi participin poques persones perquè no els hi 

interessa el tema o bé, no poden assistir en algunes activitats.  

- La constància de la gent, és a dir, que només vinguin en una o dues de les activitats 

ofertes, que els usuaris amb alteracions gastrointestinals i hagin de seguir les 

pautes recomanades, no les segueixin  i que la resta de població no canviï els seus 

hàbits diaris. 

- En l’activitat de cuinem per cuidar la nostra microbiota, hi pot haver falta de 

recursos quant a aliments o material que es necessiti per cuinar. Tot i que es 

demana la col·laboració de supermercats, pot ser que no sigui suficient per donar 

cobertura a tota la població que assisteixi.  
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5. CRONOGRAMA DEL DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL 

Taula 3. Cronograma del desenvolupament del treball 

 

 

 

 2021 2022 

TASQUES Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig 

Selecció del 

tema 

 
 

       

Descripció del 

marc teòric 

        

Elecció i 

descripció del 

tipus de mètode 

        

Elaboració del 

qüestionari 

        

Entrega del 

qüestionari als 

participants 

        

Descripció de 

les 6 fases del 

mètode 

        

Plantejament 

de les activitats 

        

Elaboració dels 

aspectes ètics i 

legals 

        

Elaboració de 

les limitacions i 

reflexió 

d’aprenentatge 

        

Realització de la 

bibliografia 
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6. REFLEXIÓ DE L’APRENENTATGE 

Fent aquest treball he pogut aprendre de manera més específica els factors que intervenen en 

la composició de la microbiota intestinal i com aquesta, pot afectar a la salut en general de 

l’ésser humà.  

També he descobert, sobre com alimentar als bacteris que la componen, quins aliments poden 

arribar a beneficar i quins a perjudicar. Depenent del nivell de salut intestinal de cadascú, no 

tots els aliments seran útils per a tothom, ja que nutricionalment, estan compostos per 

diversos nutrients, i per tant, alimenten i desenvolupen  diferents bacteris.  

A més a més, m’he adonat  que avui en dia, el paper d’infermeria és essencial per poder 

formar a la societat i informar-los sobre els hàbits saludables haurien de seguir. 

 La infermeria té el rol d’educació i promoció de la salut, i per aquest motiu crec que hauria 

d’estar lo suficient formada en aquest aspecte per poder establir recomanacions als individus 

sobre els hàbits saludables (activitat física, higiene del son, dieta) i tenir la capacitat d’adaptar-

los a les necessitats individuals. 

Un dels altres aspectes que he après és com fer i iniciar un pla d’educació per la salut; els ítems 

que cal seguir per elaborar-lo, els comportaments socials que s’han d’analitzar per formular els 

objectius i a partir d’aquests, com redactar i dur a terme les intervencions, la manera d’avaluar 

tot el procés, des de l’inici fins al final. 

Penso que és important saber quins són els coneixements que té la societat envers la 

microbiota intestinal per poder-la treballar de manera conjunta. Ja s’ha vist i cada cop se li 

dona més importància a què la microbiota intestinal està relacionada en múltiples sistemes del 

nostre cos, de la mateixa manera en l’estat emocional, en el desenvolupament de malalties 

neurològiques i digestives, i , per tots aquests aspectes, la fan tan important i és un dels eixos 

centrals de l’ésser humà. 
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8. ANNEXOS 

Annex 1: Test Predimed 
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Annex 2: Fitxa d’actuació  (taula 4) 
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Annex 3: Avaluacions de les intervencions i de l’impacte  (taula 5) 

1. Avaluació de necessitats  

 

El programa respon a una necessitat real?  

 

Què es necessita per poder iniciar el programa? 

2. Avaluació del disseny 

 

Quins són els objectius del programa i com s’espera que s’estableixin? 

 

El disseny es correcte? 

3. Avaluació del procés i implantació 

 

Les activitats s’han executat correctament? 

 

S’han assolit els objectius? 

 

Les persones usuàries estan satisfetes amb el servei? 

4. Avaluació de l’impacte 

 

S’han obtingut els resultats esperats? 

 

El problema o la situació que es volia arranjar ha millorat? 

 

Hi ha efectes no esperats? 

5. Avaluació d’eficiència 

 

El cost – efectivitat és sostenible? 

 

Els recursos s’han utilitzat eficientment? 
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Annex 4:  Graella de recollida de dades o fitxa  (taula 6) 

OBJECTIU 1: Dissenyar una intervenció d’educació per la salut per millorar la microbiota 

intestinal amb la modificació d’hàbits saludables en persones amb molèsties gastrointestinal 

intestinal tenint en compte i corregint els factors que ens hi afecten. 

 
OBJECTIU 1 
 

 
      1       2       3        4       5       6       7       8       9       10  

 

Nº de dies d’ingesta d’aliments 

ultraprocessats durant la setmana 

(sucres, galetes, menjar ràpid, 

brioixeria) 

 

Nº dies que ingereixes llegums durant la 

setmana 

Nº d’ingestes diàries d’omega -3 (peix 

blau, llavors) 

Nº dies setmanals d’activitat física 

Nº d’hores diàries que dorms 
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Annex 5: Grau de satisfacció (taula 7) 

 
PREGUNTES 
 

 
   1       2       3        4       5       6       7       8       9       10  

 

T’ha sigut útil la xerrada municipal? 

 

T’han sigut útils els tallers de cuina? 

 

Els tríptics els has entès? 

 

Creus que el teu nivell de coneixements 

envers aquest tema ha millorat abans 

d’iniciar les activitats? 

 

Les has trobat avorrides les activitats? 

 

Penses que aquestes activitats són una bona 

manera d’aprendre? 

 

Tornaries a participar-hi? 

 

T’ho has passat bé? 

 

Segons la teva experiència, recomanaries a 

algú participar-hi? 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Annex 6: Qüestionari d’efectivitat de les intervencions en funció dels hàbits 

1. Quants dies per setmana fas exercici? 

a) 5 – 6 dies/setmana 

b) 4 – 3 dies/setmana 

c) 2 o menys dies/setmana 

d) mai 

2. Quantes hores dorms a la nit? 

a) 7 - 8 o més hores 

b) Menys de 7 hores 

3. Quan t’aixeques, acostumes a sentir-te cansat/ada? 

a) Sí 

b) No 

4. Et sents estressat/ada en el teu dia dia? 

a) Sí 

b) No 

5. Has hagut de realitzar algun tractament amb antibiòtic? 

a) Mai 

b) Algun cop 

c) Habitualment 

6. La teva dieta com la identificaries, com la A o la B: 

Opció A: Baixa amb consum de fruita, verdura i alta amb sucres (brioixeria com 

galetes, cereal refinats), carn vermella (porc, vedella, bou, etc), begudes ensucrades 

(sucs, refrescos) 

Opció B: Variada amb consum de fruita, verdura, fruits secs, llegums, peix, ou, carn, 

cereals  

a) Opció A 

b) Opció B 

7. Quants cops per setmana consumeixes sucres (galetes, cereals processats), dolços o 

begudes ensucrades aproximadament? 

a) Diàriament 

b) Molt sovint 

c) Quasi mai 

d) Mai 
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8. Saps què són els omega -3 i omega-6? 

a) Sí 

b) No 

9. Creus que segueixes una dieta variada i equil·librada? 

a) Sí 

b) No 

10. Marca els aliments que consumeixis més setmanalment: 

a) Ceba 

b) Kéfir 

c) Porc, vedella, corder 

d) Fruites vermelles 

e) Llegums (Cigrons, llenties, mongetes seques, pèsols,etc) 

f) Peix  

g) Pollastre, pavo, conill 

h) Xocolata amb llet 

i) Nous 

j) Semilles de chia/sésam 

k) Alvocat 

l) Cereals (pa, arròs, pasta, etc) 

m) Cereals integrals (pa, arròs, pasta, etc) 

n) Brioixeria (cereals ultraprocessats, galetes, croissant, etc) 

o) Xocolata >85% 

11. Marca els aliments que consumeixis 4 – 5 vegades a la setmana: 

a) Porc, vedella corder 

b) Pollastre, gall d’indi, conill 

c) Peix 

12. Et sents cansat/ada – fatigat/ada en el teu dia a dia? 

a) Sempre 

b) Molt sovint 

c) Quasi mai 

d) Mai 

13. Et sents trist/a o angoixat/ada en el teu dia a dia? 

a) Sempre 

b) Molt sovint 

c) Quasi mai 
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d) Mai 

14. Et sents energètic/a en el teu dia a dia? 

a) Sempre 

b) Molt sovint 

c) Quasi mai 

15. Els dies que menges aliments ultraprocessats (refrescs, alcohol, sucres, galetes, 

brioixeria, menjar ràpid (frankfurt, patates fregides, fregits) et sents més cansat/ada 

amb falta d’energia i anímicament més trist/a? 

a) Sí, sempre 

b) De vegades 

c) Mai 

16. Els dies que menges aliments ultraprocessats (refrescs, alcohol, sucres, galetes, 

brioixeria, menjar ràpid (frankfurt, patates fregides) tens més molèsties digestives 

amb algun d’aquests símptomes (dolor abdominal, gasos, inflamació abdominal, 

restrenyiment, nàusees, etc) 

a) Sempre 

b) De vegades 

c) Mai 
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Annex 7: Resultats obtinguts de l’enquesta  

Gràfica 1. Sexe 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 2. Quants anys tens 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 3. Actualment, en quina de les tres opcions et classificaries 
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Gràfica 4. Quins estudis tens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 5. De què treballes 
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Gràfica 6. Vius a un poble o ciutat? 

  

 

 

 

  

 

 

 

Gràfica 7. Saps què és la microbiota intestinal 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 8. Si és que sí, saps quins factors hi afecten 
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Gràfica 9. Tens problemes digestius 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 10. Si és que sí, marca quins símptomes acostumes a tenir 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gràfica 11. Indica si vas néixer per part o cesària 
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Gràfica 12. Amb quin tipus de lactància vas alimentar-te 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 13. Fas exercici físic 

 

 

  

 

 

 

 

Gràfica 14. Quin tipus d’activitat física fas? 
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Gràfica 15. Quants dies a la setmana fas exercici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 16. Quantes hores dorms a la nit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 17. Quan t’aixeques, acostumes a sentir-te cansat/ada 
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Gràfica 18. Et sents estressat/ada en el teu dia dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 19. Has hagut de realitzar algun tractament amb antibiòtic 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 20. La teva dieta la identificaries com la A o la B 
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Gràfica 21. Quants cops per setmana consumeixes sucres, dolços o begudes ensucrades 

aproximadament 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 22. Saps què són els omega – 3 i omega – 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 23. Creus que segueixes una dieta variada i equil·librada 
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Gràfica 24. Marca els aliments que consumeixis més setmanalment 

 

Gràfica 25. Marca els aliments que consumeixis 4 – 5 vegades a la setmana 
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Gràfica 26. Marca els aliments que consumeixis 4 – 5 vegades a la setmana 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gràfica 27. Marca els aliments que consumeixis 4 – 5 vegades a la setmana 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gràfica 28. Marca els aliments que consumeixis 4 – 5 vegades a la setmana 
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Gràfica 29. Et sents cansat/ada – fatigat/ada en el teu dia a dia 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 30. Et sents trist/a o angoixat/ada en el teu dia a dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 31. Et sent energètic/a en el teu dia a dia 
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Gràfica 32. Els dies que menges aliments ultraprocessats et sents més cansat/ada amb falta d’energia i 

anímicament més trist/a 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 33. Els dies que menges aliments ultraprocessats tens més molèsties digestives amb algun 

d’aquests símptomes (dolor abdominal, gasos, inflamació abdominal, restrenyiment, nàusees) 
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Annex 8: Tríptic 

 

 

 


