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RESUM  
 

Introducció: Si descrivim la vida d’una dona en funció de la seva fertilitat 

podem senyalar tres etapes; infància, pubertat i finalment  la menopausa, 

durant aquestes etapes hi ha presents factors biològics i psicològics, 

mediambientals i socials. La percepció que tenen les dones durant aquesta 

etapa està influenciada per l’educació, la religió, la tradició  i els costums, tot 

depèn de  quin paper estableix la dona a cada societat. Durant els darrers 

anys, ha hagut una alta migració al territori català, essent les dones 

marroquines la més nombrosa. El fet que la ciutadania estigui més informada, 

genera nous reptes de cara a l’execució de nous programes i plans educatius a 

nivell assistencial.  

L’objectiu del projecte és avaluar l’impacte d’un programa de salut respecte el 

coneixement i qualitat de vida durant el període climatèric en dones d’ètnia 

marroquina.  

Metodologia: En aquest projecte es realitzarà un estudi quasi-experimental de 

metodologia tipus quantitativa, longitudinal de caràcter fenomenològic, en el 

qual es realitzarà una intervenció a una mostra no probabilística sense 

presència d’un grup control de dones marroquines d’edats compreses entre 44-

54 anys, inscrites a l’ABS Tossa-Lloret de Mar. Es tracta de realitzar una 

intervenció educativa, per aconseguir un afrontament positiu, orientant de 

manera individual a través de la promoció d’hàbits i estils de vida saludables , 

així com aconseguint una major qualitat de vida.  

Es realitzarà un quadern de recollida de dades compost per: enquestes 

sociodemogràfiques; qüestionari de coneixement en salut; el qüestionari 

(Menopause Rating Scale) i finalment el qüestionari psicosocial. Aquestes 

variables s’analitzaran a través del programa SPSS versió 22.0, on es realitzarà 

posteriorment una comparació de resultats (pre-test i post-test), a través del 

quals podrem veure si l’educació per la salut en aquesta cultura millora la 

qualitat de vida i el nivell de coneixement envers el període de climateri . 

Paraules clau: dones , educació per a la salut, ètnia, infermeria , menopausa, 

percepció cultural, període de climateri. 
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ABSTRACT 
   

Introduction: If we describe the life of a woman according to her fertility we can 

identify three stages; childhood, puberty and finally the menopause, during 

which biological, psychological, environmental and social factors are present. 

The perception that the women has during this stage are influenced by 

education, religion, tradition and customs; all of which depend on the role that 

the women establish in society. During these last years, there has been a high 

influx of immigrants in Catalonia, Moroccan women the most numerous. As the 

population is more informed to presents the needs for the establisher of new 

health and educational programs.  

The aim of the project is to evaluate the impact of a health program regarding 

the knowledge and quality life of the Moroccan women during the climacteric. 

Methodology: This project will be a quasi-experimental study with a 

quantitative methodology,  longitudinal character and and phenomenological , 

which will be an intervention in a non-probabilistic sample without the presence 

of a control group of Moroccan women aged 44 -54 years old, enrolled in the 

ABS Tossa - Lloret de Mar. An educational intervention will be carried out in 

order to achieve a positive outlook, guiding individually through the promotion of 

healthy lifestyles and habits, as well as achieving a better quality of life. 

There will be a notebook of data collection includes: demographic surveys; the 

health knowledge questionnaire; the questionnaire (Menopause Rating Scale) 

and finally the psychosocial questionnaire. These variables will be analyzed by 

SPSS version 22.0, then there will be a comparison of results (pre-test and 

post-test), through which we can see whether health education culture improves 

the quality of life and level of knowledge towards the climacteric period. 

Keywords: climacteric, culture, ethnicity, health education, menopause, 

nursing, women. 
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1. INTRODUCCIÓ   
 

 

 

a dona antigament s’havia vist a la societat amb fills, ja que una dona 

sense fills o que ja no pugui tenir-los semblava ser que deixava de 

tenir “utilitat” a la societat. Arriba un punt on cada dona entra en una 

etapa final de la vida fèrtil, la menopausa, la qual forma part del període de 

climateri.  La menopausa ha estat des de sempre una etapa on la dona no hi té 

una vivència positiva, perquè anul·la en gran mesura les possibilitats de sentir-

se útil. 

 

El fet de que el professional sanitari tingui el coneixement necessari respecte la 

diversitat cultural al voltant del climateri i la menopausa ens permetrà entendre 

els estils de vida i les pràctiques de cura de la salut, així com poder orientar 

millor les intervencions de les mateixes i fomentar estils de vida saludables.   

 

Una de les estratègies de la promoció de la salut és el desenvolupament 

d'habilitats considerant a les pròpies persones com a principal recurs per a la 

salut. La participació activa en un grup és el mètode més efectiu per 

«alfabetitzar» en salut, descobrir noves capacitats, desenvolupar les que es 

posseeixen i compartir-les entre altres iguals(1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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2. MARC TEÒRIC  

2.1  EL PERÍODE DE CLIMATERI               
 

Al llarg de la vida sexual de la dona es poden assenyalar etapes que per 

algunes es converteixen en esdeveniments vitals d'importància com ara  la 

menarquia, la primera relació sexual, l'embaràs, el part i el climateri. A la vida 

de tota dona  existeix un període normal on la funció hormonal ovàrica 

comença a declinar, marcant el final de la  seva vida reproductiva, aquesta 

etapa és coneguda com període de climateri. L'edat mitjana de la menopausa 

és de 51 anys, diferents estudis realitzats  han demostrat que les dones viuen 

la menopausa segons els seus factors hereditaris, dieta, estil de  vida, mitjà 

social i actituds culturals(2,3).La menopausa involucra tot un seguit de processos 

fisiològics, endocrins, anatòmics, psicosocials, sexuals i biològics que s'han de 

veure amb un criteri holístic per poder-los comprendre en tota la seva 

magnitud. La Federació Internacional de Ginecologia i Obstetrícia (FIGO) ho 

defineix com “la fase del procés d'envelliment durant la qual, la dona passa de 

la seva etapa reproductiva a l’etapa que ja no ho és” (3,4).  

2.1.1 DEFINICIÓ DE CONCEPTES 
  

El climateri  

És un període llarg que comprèn la premenopausa i part de la postmenopausa i 

es caracteritza per una sèrie de signes i símptomes deguts fonamentalment, a 

la manca hormonal. Segons criteris actuals de l'OMS recorre entre els 45 i 59 

anys d'edat.  Al voltant del 83% de les dones presenten clínica de variada 

intensitat, considerant severa en un 49,3% i que es perllonga  durant més de 5 

anys en el 28,4%. En un estudi s’assenyala que el climateri és una etapa de 

transició de caràcter involutiu, durant la qual desapareix la menstruació, es perd 

la capacitat reproductiva i es produeixen signes de “desfeminització”. El terme 

climateri ve del grec "klimakter", en llatí "climacter" que significa escala, esglaó, 

graó en la vida d'una persona, moment difícil de superar(2,3).  
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El climateri es classifica d'acord a la regularitat dels cicles: 

 Premenopausa: comprèn aproximadament els 8-10 anys anteriors a la 

menopausa. Caracteritzada per la inestabilitat a nivell d'endocrinologia, en 

la qual apareixen les primeres manifestacions clíniques i hormonals de la 

decisió ovàrica (existència d'alteracions del cicle menstrual) (5).  

 Perimenopausa: període que inclou  els anys previs a la menopausa i l’any 

posterior a l’ultima menstruació. Avarca entre els 45 i 55 anys (2,5).  

 Postmenopausa:  període que s’inicia a partir del primer any d’absència de 

la menstruació fins el final de la vida. Etapa en la qual hi ha manifestació     

d ’amenorrea durant almenys 12 mesos(6,7).  

La menopausa 

Es defineix com el cessament permanent de la menstruació, a causa de la 

pèrdua de l'activitat fol·licular ovàrica, ocupa gairebé la tercera part de la vida 

femenina, actualment el 10% de la població de dones al món està passant per 

la menopausa o ja ha passat per aquest procés. El model biomèdic representa 

la menopausa com un cúmul de dificultats físiques i emocionals causades per 

la deficiència de l'hormona, aquest model contrasta amb el model sociocultural, 

que conceptualitza la menopausa com un procés natural de desenvolupament, 

amb poca o cap conseqüències per a les dones(2,6,8,9).  

La menopausa , classificació segons tipus: 

 Menopausa natural o espontània: en un període de 12 mesos consecutius 

d’ amenorrea sense altra causa aparent i per tant només es pot reconèixer 

de manera retrospectiva(10).  

 Menopausa artificial: la menopausa artificial es defineix com el cessament 

definitiu de la menstruació per dany gonadal irreversible induït per exèresi 

quirúrgica, radioteràpia o quimioteràpia(11).  

 Menopausa precoç: quan el període de climateri avarca edats prèvies als 

45 anys(5).  

 Menopausa tardana: es denomina tardana quan apareix desprès dels 55 

anys(10).  
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2.1.2 DIAGNÒSTIC DE LA MENOPAUSA 

Des d'un punt de vista ginecològic, el diagnòstic pot establir-se amb la 

realització d'una història clínica i exploració física, davant la presència de 

fogots, sudoració, insomni, sequedat vaginal i haver transcorregut més de 12 

mesos des de l’última menstruació (OMS 1981).La determinació del nivell 

plasmàtic d'estradiol (baix) i de l'FSH (alt) ajuden a fer el diagnòstic. En dones 

amb histerectomia sense anexectomia, el diagnòstic es farà en funció de la 

síndrome climatèric i dels nivells hormonals(5,12).  

L’avaluació integral a la dona en l’etapa climatèrica ha d’incloure els 

següents estudis (7) 

 Citologia vaginal i de cèrvix. 

 Perfil lipídic. 

 Glucosa sèrica i nivell de TSH. 

 Examen general d’orina. 

 Mamografia basal al menys un 

any abans. 

 Ultrasò pelvià.  

 Nivell de TSH sèric. 

 

Taula 1: Diagnòstic i estudi de la dona menopàusica segons la Societat Espanyola de 
Ginecologia i Obstetrícia(13).  
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2.1.3 EL PAPER POTENCIAL DE LES HORMONES SEXUALS  

Durant les primeres etapes de l'envelliment reproductiu s’inicien variacions en 

la durada del cicle menstrual i un augment de l'hormona fol·licle estimulant 

FSH, sense increment de l'hormona luteïnitzant (LH) i els nivells de inhibina B 

(complex proteic que regula a la baixa la síntesi de FSH i inhibeix la seva 

secreció) disminueixen.  Aquests canvis donen lloc a un escurçament de la fase 

fol·licular i a cicles menstruals més curts. A mesura que la transició de la 

menopausa progressa l'ovari es fa menys sensible a l'estimulació de 

gonadotropina i es produeix un estat de hipoestrogenisme relatiu. Hi ha un 

descens dels nivells d'estradiol i una maduració fol·licular irregular, amb cicles 

ovulatoris i anovulatoris. Quan els cicles són anovulatoris no es produeix 

progesterona i aquest fet pot ocasionar hipermenorrea.  A mesura que avança 

s'arriba a la atrèsia total dels fol·licles i s'instaura la menopausa. En un estudi  

es van mostrar que l'augment de la massa grassa abdominal durant la 

perimenopausa, anava acompanyada per una reducció en estradiol i un 

augment de la concentració de FSH. La dehidroepiandrosterona (DHEA) i 

androstenediona, totes aquestes comencen a declinar en els anys 20 fins a la 

caiguda del pic a finals dels 40 i 50 anys(7,8,14,15).  

 

 Taula 2: Classificació de les fases durant el procés de climateri. Adaptada de la Guia 
clínica de Menopausa y teràpia hormonal  (15)

  

 

 

                      PRIMERA  FASE 
SEGONA  FASE MENOPAUSA 

ESTABLERTA 

 

NIVELLS 
HORMONALS 

 

CICLES 

 

NIVELL 
MENSTRUAL 

Inhibina  

FSH 

Estradiol  

Estradiol  

FSH 

Estradiol  

FSH 

FSH/LH >1 

Cicles curts 
Cicles ovulatoris i 

anovulatoris 
Amenorrea 

Proiomenorrea 

Cicles de menys de 21 
dies 

Hipermenorrea  
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2.1.4 SIGNES I SÍMPTOMES  

Els ovaris, tenen com a missió l'alliberament de cèl·lules (òvuls) per a la 

reproducció, aquí es troba la producció d'hormones sexuals (estrògens i 

progesterona) que preparen l'organisme pel procés de la reproducció. Quan 

fallen no només s’altera el procés reproductiu, manifestant-se com trastorns 

menstruals, sinó que modifica la influència de les hormones sexuals, 

especialment els estrògens, sobre la resta de l'organisme(2).  

Símptomes  a  curt   termini 

 Símptomes vasomotors 

Tant els xafogors com els episodis de sudoració, tenen l’origen en el 

funcionament de les estructures del sistema nerviós, encarregades de regular 

el control de la temperatura i els vasos sanguinis, per la qual cosa s'han 

anomenat canvis vasomotors. Els fogots també coincideix amb les hormones 

(LH), la qual cosa podria suggerir que estan relacionats d'alguna manera amb 

hormona alliberadora de gonadotropina (GnRH).  Encara que en algunes dones 

desapareixen espontàniament, s'ha demostrat que al 80% de dones que els 

pateixen els dura més d'un any, el 25 - 50% els duren cinc anys i al 25% els 

segueixen patint la resta de la seva vida(2,16).  

Molts estudis han demostrat variació en l'edat de la menopausa, així com les 

diferències en l'experiència dels símptomes de la menopausa en les dones de 

diferents ètnies(16). L’any 2007 es van realitzar un estudi entre afroamericanes i 

les caucàsiques per comparar la percepció d'onades de calor controlat per IMC 

i ingesta de greix en la dieta, es va trobar que l'edat i la raça estaven 

independentment associades amb els símptomes vasomotors, amb un 

augment en les afroamericanes(9). Aquestes sudoracions nocturnes alteren 

significativament la qualitat de vida de qui els pateix, ja que poden alterar la 

qualitat del somni, ocasionant incomoditat i despertar freqüent. Té una durada 

de 30 segons a 5 minuts, acompanyada d'augment de la temperatura, 

especialment en la part superior del tronc, la cara i el cuir cabellut, seguida 

d'enrogiment d'aquestes parts i amb un episodi de sudoració i finalment acaba 

amb calfred(2)  .  
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Símptomes  a  mig   termini 

 Alteracions genitals  

Almenys una de cada dues dones pateix l'atròfia dels seus genitals, 

manifestada per l’ aprimament del recobriment de la vagina. Els llavis majors i 

els menors s'aprimen i s'encongeixen i el clítoris s'exposa més del que és 

habitual, disminuint també la seva sensibilitat. La uretra dirigeix la seva 

obertura cap a baix i enrere com a conseqüència d'aquesta atròfia, es torna 

més susceptible a infeccions, igual que la vagina. Aquests canvis, combinats 

amb la sequedat vaginal, fan que la relació sexual es torni una experiència 

dolorosa i moltes vegades traumàtica, deteriorant encara més la qualitat de 

vida de la dona que pateix aquests canvis sense rebre atenció. Augmenta la 

freqüència de miccions, particularment augmenta el despertar nocturn per 

buidar la bufeta, ja que disminueix la seva capacitat d’ompliment. Les 

estructures que donen continència es debiliten i responen menys bé als 

estímuls normals, el qual afavoreix l'aparició o accentuació d’ incontinència 

urinària d'esforç, és a dir, la pèrdua involuntària d'orina al tossir, esternudar, 

riure, a nivells que poden alterar l'estil de vida(2).  

 Funció sexual 

La funció sexual és la resultant de la interacció de múltiples factors, anatòmics, 

biològics, fisiològics i psicològics, on juguen un paper els patrons culturals, les 

vivències prèvies, els sentiments cap a la parella i l'autoestima(17). Les 

investigacions recents suggereixen que 4 de cada 10 dones es poden veure 

afectades per una disfunció sexual, aquella que es produeix a causa dels 

trastorns del desig sexual, l’orgasme i/o el dolor. Altres refereixen que la 

disminució dels estrògens no modifica la libido sinó que els símptomes que 

acompanyen al climateri influeixen negativament sobre la libido i dificulten les 

relacions sexuals(18). En un estudi de  cohort (SWAN), van examinar la relació 

de l'estat menopàusic, els símptomes climatèrics i altres factors de salut, 

psicològics i socials, amb la funció sexual. Es va trobar que les dones xineses i 

japoneses són les que manifesten menys importància a la funció sexual i 

expressen més dolor amb el coit, mentre que les afroamericanes li donen major 

importància, reporten major freqüència de activitat sexual però menor  
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excitació, satisfacció emocional i plaer físic en comparació amb les 

caucàsiques(9).  

 Pell i mucoses 

Un altre òrgan que expressa l'efecte a mig termini per la manca d'estrògens, és 

la pell. Normalment els estrògens intervenen en el balanç de la producció de 

col·lagen que permet la hidratació de la pell. Com a conseqüència de la seva 

deficiència la pell s'aprima, es torna fràgil i trencadissa, s'atrofien i s'accentuen 

les línies d'expressió, donant l’origen a les arrugues, especialment al voltant 

dels ulls , boca i la cara anterior del coll. Aquests canvis reafirmen la percepció 

negativa que té la dona de la seva autoimatge, alterant encara més el seu estat 

emocional(2).  

Símptomes  a  llarg   termini 

 Alteracions cardiovasculars 

En un estudi que es va realitzar , es va comprovar que els esdeveniments 

cardiovasculars no són freqüents entre les dones premenopàusiques però la 

seva incidència augmenta després de l'edat de 45-54 anys. A Europa, el 55% 

de les dones tenen més risc de mortalitat per malalties cardiovasculars en 

comparació amb el 43% dels homes. És important el control de la hipertensió, 

ja que és un poderós factor de risc  i la seva prevalença en dones augmenta 

després de la menopausa. La reducció del colesterol de baixa densitat i 

l'augment dels nivells de colesterol de lipoproteïnes d'alta densitat són els 

objectius primaris en la prevenció de les malalties a nivell cardiovascular(3,8).  

 L'osteoporosi i l’osteoartritis 

L’OMS ha declarat l'osteoporosi com “una epidèmia intolerable” i constitueix 

una de les deu patologies que més dany causa a la humanitat. Alguns estudis 

suggereixen que el 40 % de les dones majors de 50 anys patirà una fractura 

osteoporótica, essent la columna vertebral la més comuna durant la 

menopausa primerenca. Els factors de risc de presentar osteoporosi són: la 

talla baixa, la cafeïna, el tabac, l’alcohol, la menopausa precoç, la nul·liparitat, 

el sedentarisme, els antecedents familiars de fractures i un nombre de fogots i 

sudoracions superiors a cinc diaris(3,12,19).  
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Les manifestacions més freqüents de l'osteoartritis  afecten els dits i la base del 

polze i comença sovint durant el període en què les dones perimenopàusiques 

noten petits nòduls en les articulacions distals entre falanges, coneguts com 

nòduls de Heberdens. Alguns estudis han demostrat que les dones sedentàries 

tenen més problemes a nivell d’articulació dels genolls (8).  

 Son i descans 

Per tal de determinar la relació de l'ètnia i l'edat amb la dificultat pel son, Kravitz  

van realitzar un estudi basat en la cohort de (SWAN). No es van trobar 

diferències entre els grups ètnics en la conciliació de la son però sí en el 

despertar freqüent i el despertar d'hora, que van ser significativament majors en 

caucàsiques  i menors en hispàniques comparades amb les altres ètnies. No 

obstant això, els seus resultats es veuen limitats per la manca d'una mesura 

objectiva de qualitat de son que validés l’autoavaluació(9).  

 Estil de vida i càncer de mama 

Diversos aspectes de l'estil de vida afecten el risc de càncer de mama, tant els 

anticonceptius orals  com la teràpia de reemplaçament hormonal (TRH) 

s'associen amb un major risc de càncer de mama. Quan els anticonceptius 

orals s'utilitzen en una edat jove, el seu impacte en el càncer de mama és 

mínim, mentre que la teràpia de reemplaçament hormonal (TRH), ja que és 

utilitzada principalment en els primers anys després de la menopausa, pot tenir 

un substancial impacte en el risc. Hi ha molta controvèrsia pel que fa a la 

diferents tipus de (TRH), encara que pels usuaris és un risc i gairebé es duplica 

aquest risc en aquelles usuàries amb tractament de llarg termini (8).  

 Percepció psicosocial i estat d’ànim 

Se sap que les dones mostren major prevalença de depressió que els homes.  

Diversos estudis suggereixen que aquesta diferència en la tendència per sexe 

s'inicia a la pubertat i es manté fins al final de la menstruació. Alguns estudis 

van plantejar la hipòtesi que la pubertat en si augmenta el risc per a la 

depressió en les dones, ja que està relacionada amb el canvi en el nivell de les 

hormones sexuals.  Per una banda el climateri és una etapa en la qual la dona 

pot viure amb menys tensió, ja no tindrà el risc o temor de l'embaràs, no 
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requerirà mètodes anticonceptius, pot despreocupar-se de la planificació 

familiar(2). Les dones individualment  tenen una visió negativa de la menopausa 

que sembla estar associada amb els símptomes(8). La psiquiatria actual no 

reconeix patologia causada per la menopausa. Sí que és coneguda l'aparició 

d'alteracions de l'ànim a la perimenopausa, com ara irritabilitat, insomni, 

ansietat, disminució de la libido, cefalees i altres somatitzacions i símptomes 

depressius(12).En un estudi es van trobar que la probabilitat d'una alta depressió 

era de quatre vegades més gran durant la transició a  la menopausa que durant 

la fase premenopàusica (20).   

En la literatura existent mostra que durant la fase premenopàusica, els 

símptomes depressius tendeixen a millorar 2 anys després dels període  

menstruals finals. Aquests símptomes són més comuns després d'una infància 

difícil, poc suport psicosocial i comorbiditat. No obstant això, les dones 

atribueixen una relació dels símptomes psicològics i la baixa autoestima 

predominantment a la menopausa sense adonar-se del la multitud de factors de 

la naturalesa d'aquests símptomes(21).  

Aquests símptomes es podrien agrupar-se en tres categories (21):  

 Els símptomes que poden afectar directament a la dona sobre la imatge de 

si mateixa i l'autoestima símptomes psicològics, símptomes neuro-

cognitius i l'augment de pes. 

 Els símptomes que poden indicar potencialment la menopausa com un 

període de pèrdua de la joventut i la vitalitat símptomes vaginals i 

preocupacions sexuals. 

 Els símptomes que poden infondre por sensibilitat en els pits i la fatiga. 

Algunes dones manifesten una sensació de pèrdua pel que fa a la seva 

condició de ser dona en arribar la menopausa perquè comporta el cessament 

de la fertilitat. Quan la menstruació desapareix, les dones senten haver perdut 

una part de si mateixes, del que les defineix i les identifica(22).També hi ha 

disminució de la satisfacció personal amb sentiments de minusvalidesa en el 

context familiar i fins i tot laboral. El niu buit és un dels esdeveniments vitals 

d'aquesta etapa, això passa quan la dona sent que a la llar està sola, sent que 
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ha perdut el seu paper protagonista socialment sobretot quan els fills creixen i  

s’independitzen , es produeixen pèrdues. D'altra banda, l'home s'allunya d'ella, 

perquè davant un sexe decadent necessita excitar amb la joventut d'una nova 

parella. Alguns autors assenyalen que aquest síndrome es veu amb més 

freqüència i intensitat en dones amb fills que en les que no els tenen, en relació 

amb l’ocupació laboral, les que tenen una feina fora de la llar, el perceben en 

menor escala que les que tenen feines dins la llar(4,21).  

Taula 3: Cronograma sobre l’envelliment reproductiu de la dona. Diagnóstico y 
tratamiento de la perimenopausia y la posmenopausia (7) 

 
2.1.5 TRACTAMENT HORMONAL SUBSTITUTIU  

Com s’ha comentat anteriorment es considera la menopausa com una etapa 

més de la vida , es pretenen millorar molts dels riscos que s'incrementen amb 

l'edat amb el tractament hormonal substitutiu (THS)(23).Existeixen 

fonamentalment dos tipus de tractament: amb estrògens (per  dones amb 

histerectomia) en que no hi ha risc de càncer d'endometri, i la teràpia 

combinada d'estrògens i progestàgens. L'addició de progestàgens en la teràpia 

hormonal amb estrògens té com finalitat evitar la híper-estimulació de 



 

 

17 Avaluació de l’impacte d’un programa de salut en dones marroquines en període climatèric  

l'endometri. En les dones amb predomini dels efectes androgènics (Hirsutisme, 

borrissol facial, veu greu, predistribució androgènica del greix corporal) 

s'utilitzen progestàgens amb activitat antiandrògena. El terme teràpia hormonal 

s'aplica a totes les teràpies, incloent-hi estrògens i progestàgens, teràpia 

combinada seqüencial, teràpia combinada contínua i tibolona(24).  

Els estrògens: s'utilitzen per pal·liar els símptomes vasomotors i l'atròfia 

vaginal, s’utilitzen tractaments curts d'un preparat vaginal. Si hi ha presència de 

símptomes vasomotors s'utilitza la via oral o transdèrmica. Els estrògens també 

estan indicats per a la prevenció i el tractament de l'osteoporosi. La via vaginal 

és la indicada pel tractament de l'atròfia urogenital, si l'administració és 

intermitent, es permet l'ús a llarg termini sense incrementar el risc de càncer 

d'endometri(24). 

Els progestàgens: s’ha demostrat que els progestàgens redueixen els fogots, 

essent el seu principal inconvenient la inducció de sagnat vaginal. Aquesta 

teràpia s'ha utilitzat per alleujar els símptomes vasomotors de dones obeses, ja 

que aquestes posseeixen altes concentracions d'estrògens lliures que 

s'originen en el greix perifèric(24).  

Tibolona: és un esteroide sintètic derivat de la noretisterona que actua com 

gonadomimètic. S'administra en un esquema continu, s’ha demostrat que la 

Tibolona redueix de forma significativa els fogots i les sudoracions nocturnes, 

millora els símptomes vaginals i el libido, incrementa la massa òssia, redueix el 

colesterol HDL i no modifica el LDL. No es recomana el seu ús a mig o llarg 

termini a causa d'un augment del risc de càncer de mama(24).  

La pacient simptomàtica és la principal beneficiada del THS, utilitzada només  

quan hi hagi una indicació clara pel seu ús. No existeix un tractament alternatiu 

als estrògens o estrogen / progestina tan eficaç per l'alleujament de la 

simptomatologia i per la reducció de fractures. La indicació d'un tractament 

prolongat ha de ser revisada anualment(25).  
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2.2  ASPECTES CULTURALS DE LA MENOPAUSA   

2.2.1 Historia de la menopausa 

Si ens endinsem a la historia antiga de la menopausa,  el fet que la dona perd 

la seva menstruació en un moment determinat de la vida és coneguda des de 

l’antiguitat, els papirs egipcis assenyalaven a les dones menopàusiques com a 

dones blanques, en contraposició a les vermelles que eren les que 

menstruaven. Hipócrates esmenta en els seus escrits el cessament de les 

menstruacions i Aristòtil l'any 322 a.C va descriure en la seva història 

Animalium que la menstruació cessa al voltant dels 50 anys.  Això, ja per si 

mateix assenyala que l'edat de la menopausa que molts autors moderns creien 

que s'anava fent més tardana, s'ha mantingut invariable des de temps remots. 

Els primers treballs interculturals, plantejaven la diversitat de símptomes i la 

seva correlació amb les influències individuals i culturals en un context 

socioeconòmic i polític determinat.  L'edat de la menopausa entre 45 i 55 anys, 

no ha canviat, però sí que s'ha modificat l'esperança de vida de la dona. En la 

literatura antropològica clàssica, són escasses les referències a aquest llindar 

de transició. Les recerques han ressaltat fonamentalment, l'etapa fèrtil o la 

vellesa, encara que apareixen alguns esments genèrics en relació amb la 

capacitat de concebre o el rol de la dona dins del grup(2,26).  

2.2.2 Percepció ètnica de la menopausa 

Els costums són compartits per un grup de persones i es transmeten d'una 

generació a la següent. En aquest estudi, la raça es defineix estrictament com 

la variació biològica humana. La identitat ètnica es defineix com una sensació 

subjectiva de perímetre social i definició pròpia com a concepte que representa 

un dels antecedents culturals. S’ha demostrat que les dones del grup 

socioeconòmic més baix tenen símptomes menopàusics més severs i menys 

adaptació subjectiva que les dones de la classe socioeconòmica més alta. És 

rellevant explorar com les diferents cultures, perceben el procés de la 

menopausa, amb la finalitat de proporcionar intervencions adequades a les 

seves creences sobre la menopausa, en l’àmbit clínic i d’investigació(6,9,27,28)  .  
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És evident que ser mares es converteix en l'única raó de la vida d'algunes 

dones, un cop acabat el període en que és possible ser-ho, es dóna per 

acabada la raó d'existir. Les dones amb més dificultat d’adaptació a la 

menopausa són aquelles on la seva funció i concepte d'elles mateixes va estar 

centrat en la criança dels fills i la cura de la llar familiar(26).  En l'última dècada, 

ha crescut el nombre de publicacions que assenyalen diferències a nivell 

biològic i psicosocial en la presentació i la percepció dels símptomes  

menopàusics entre diferents ètnies, el que suggereix que encara que la 

menopausa és un esdeveniment universal, el conjunt de símptomes i signes 

que l'acompanyen no sembla ser-ho. Requereix identificar com afecta 

puntualment la qualitat de vida de les dones de poblacions específiques, per 

establir plans particulars de salut pública, així com recomanacions per la cura 

de la salut, en concordança amb l'ètnia a la qual pertanyen(9).  

En un estudi de 656 dones, entre xineses, malàisies i índies residents a 

Singapur, van trobar que les xineses, en comparació de les índies, tenien 

menor risc d'experimentar símptomes significatius en els aspectes vasomotor, 

somàtic i psicològic; només 2,3% de les xineses en aquest estudi van reportar 

que aquests símptomes afectaven la seva activitat diària, en comparació amb 

9,3% de malàisies i 14,8% d'índies(9,29). Com a detall curiós és que en japonès 

no existeix la paraula per designar els fogots. Encara que algunes 

investigacions transculturals han informat recentment d'importants diferències 

ètniques en els símptomes experimentats durant la transició a la menopausa, 

els estudis existents tenen una utilitat limitada, d’altra banda, els proveïdors 

d'atenció de salut no tenen un coneixement precís sobre de la menopausa com 

a  ètnica(4,28).  

2.2.2.1 Les dones de l’Àfrica negra 

Algunes tribus del continent africà creuen que les dones es tornen assenyades 

quan deixen de tenir la menstruació i més endavant poden ocupar un nivell 

superior a la societat i fins i tot, exercir llocs de lideratge. Tot i que en aquestes 

comunitats a les dones postmenopàusiques se'ls confereix més poder dins i 

fora de la llar, poden tenir prohibicions com negar-les el dret a les relacions 

sexuals amb la seva parella. En un estudi es va donar suport a la opinió que la 
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major part d'Àfrica les dones accepten la menopausa com un envelliment 

natural , procés que produeix efectes sobrenaturals. Algunes dones de cultura 

africana perceben la menopausa essent un esdeveniment de vida negatiu i una 

"malaltia” o “atrapades”.  En altres cultures, prevalen les concepcions sobre 

regulació i equilibri de fluids corporals o idees de contaminació i puresa que 

demostren la presència de tabús en relació amb la menstruació que col·loquen 

a la dona en situació de "perillositat" i impuresa. Tal és el cas de les dones 

amenorreiques Samo de l'Àfrica negra, les associen amb els homes, ja que les 

dones sense sang menstrual no produeixen per elles mateixes calor, condició 

que consideren pròpia de l’ésser femení (2,30). 

El procés resultant de cessament de la menstruació, per a elles és com causant 

de malaltia o verí en el cos de la dona. Entre les Ashanti, de Ghana, no 

solament són considerades neutres, sinó sense defensa i en perill permanent 

de mort arribant a l'extrem com ara les Neur, del poble pastor del Sudan són 

considerades homes i poden tenir esposes. D'altra banda, al nord de Tanzània, 

s'atribueix a les àvies la supervivència del grup, ja que al no estar sotmeses a 

les exigències energètiques i nutricionals de l'embaràs i alletament, són elles 

les qui es dediquen a la recol·lecció de fruits i a l'alimentació dels petits en el 

llogaret(2,30). En el cas  concret de l’ètnia negra, el cos de la dona és un objecte 

fet pel plaer i el gaudir sexual dels homes(31). La menopausa és vista per 

algunes dones africanes com una transició cap a la infertilitat permanent. En la 

cultura zulu, per exemple, les dones que es troben en la menopausa són vistes 

com netes i poden entrar al camp o corrals sense arruïnar els conreus o causar 

malaltia al bestiar(30).  

2.2.2.2 Les dones de Llatinoamèrica  

En les dècades anteriors ha crescut apreciablement la proporció de persones 

majors de 60 anys i en aquest grup, és major la quantitat de dones. La major 

longevitat femenina comporta el risc d'associar-se a una major freqüència de 

malalties cròniques(2). A nivell de Llatinoamèrica, van  comparar una població 

colombiana afrodescendent amb una població mestissa. Els investigadors van 

trobar diferències entre la presentació dels símptomes climatèrics avaluats a 

través del qüestionari Menopause Rate Scale (MRS) ajustat per edat, 
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escolaritat i ús de teràpia de reemplaçament hormonal, les afrodescendents 

van mostrar un MRS més alt respecte els símptomes somàtics i psicològics(9).  

A Cuba s'ha reportat que poc més del 40% de les dones en la transició a la 

postmenopausa cursen amb depressió en diversos graus, pèrdua de gana, 

irritabilitat i inestabilitat emocional, disminució del desig sexual i nerviosisme; tot 

això sense comptar amb el rebuig  sobre els canvis de la seva pròpia imatge, 

que porten a moltes dones a desenvolupar una disminució en l’autoestima.  Les 

dades reduïdes dels països llatinoamericans no permeten fer moltes inferències 

i queda plantejada la qüestió referida a la similitud dels símptomes, creences i 

actituds que es produeixen en les poblacions caucàsiques dels països 

desenvolupats, pel que fa als països de la regió. En un estudi realitzat a 

l’Equador en un grup de dones de baix nivell socioeconòmic, es va trobar com 

a indicadors més freqüents la dificultat per concentrar-se, sentiments d'infelicitat 

o malestar, mal de cap i els símptomes vasomotors(2).  

El reconeixement d'aquest procés facilitarà el desenvolupament 

d'intervencions, acompanyaments i cures d'infermeria contextualitzades, 

possibilitant amb això les modificacions que el grup de dones estigui disposat a 

dur a terme(31). Per exemple, hi ha descripcions referides als Iroqueses que 

eren les tribus Índies de parla iroquesa, on les "matrones", dones d'edat 

madura, menopàusiques, disposaven de poders considerables en relació a les 

dones més joves, encara que no arribaven al poder polític, ni a la igualtat amb 

els homes en el procés de decisió(2).  

2.2.2.3 Les dones d’origen asiàtic 

A Taiwan les dones feien referència al sentiment d'exposició al que 

s'enfrontaven mentre tenien el seu període, del qual es generaven ritus de 

puresa i impuresa. Era incorrecte romandre enfront dels Déus o als casaments 

mentre la dona menstruava, atès que el cos es considerava brut i contaminant. 

Fa 50 anys a Taiwan era comú trobar dones pobres tacades de sang atès que 

no usaven cap tipus de protecció enfront de les pèrdues. A causa dels tabús, 

enfrontaven els perills de romandre tacades en els àmbits públics.  
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Aquests estudis interculturals van desafiar també, l'afirmació mèdica de 

l'existència universal d'una història "natural de la menopausa", en destacar que 

les dones de països no industrialitzats o de societats tradicionals, tenen 

diferents patrons de fertilitat que les exposa a diferents nivells hormonals; però 

assenyalen que la falta de simptomatologia no és atribuïble a diferències a 

nivell d’endocrinologia(2). Les dones asiàtiques accepten la menopausa 

tractant-la  com una altra fita en la progressió de la vida. De fet, el  terme 

utilitzat en xinès és simplement "un canvi de fase de la vida."  L'estudi de cohort 

(SWAN) d'Estats Units van confirmar aquesta observació, referent a les xineses 

i les japoneses, les dones eren molt menys propenses a reportar 

significativament els símptomes en comparació a la seva raça caucàsica(32).  

2.2.2.4 Les dones en el món àrab  

Primer seria bo tenir  una idea sobre la visió de l’islam respecte la sexualitat 

abans de donar dades sobre els estudis duts a terme en països amb tradició 

islàmica, com ara Marroc. La sexualitat té una presència especial  en els textos 

de religió  musulmana. En les societats àrabs les famílies conformen un grup 

jerarquitzat, l'autoritat del qual reposa en l'home. La dona compleix un rol 

subordinat i limitat a les tasques domèstiques i a la procreació fins que finalitza 

el seu cicle fèrtil.  Aquest és el moment en el qual, adquireix poder i predomini 

enfront de les altres dones més joves de la seva família, que queden a partir 

d'aquest moment subordinades a les seves decisions. L'esterilitat de la parella 

era considerada com una tragèdia per a les dones, perquè els homes tenen el 

dret de casar-se amb altres dones i en la majoria dels casos la dona es 

considera que és la causa de l'esterilitat(2,33).  Al Marroc, la idea és que l'home 

no és capaç d'abstenir de l'activitat sexual. La majoria de les dones vídues no 

es casen tot i ser molt joves. Segons un article l'edat mitjana de la menopausa 

és de 51,64 anys en el cas de la mostra del Marroc, la disminució de l'activitat 

sexual es trobava en el 86,5% en les dones marroquines; i els símptomes més 

comuns relacionats amb la mostra eren: disparèunia (8,9%) i sequedat vaginal 

(17,80%)(33,34).  
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La jerarquització femenina a la societat marroquina ve determinada pel 

matrimoni i la maternitat i es poden analitzar des de tres perspectives(35):  

 Des de la seva capacitat de decisió dins del grup familiar. 

 Des del  prestigi que infon la seva posició en la família. 

 Des del respecte que adquireixen socialment amb la seva reproducció de la 

construcció de gènere.  

La primera jerarquització femenina analitza el poder de les dones dins del grup, 

percebuda per la seva capacitat d'establir pactes matrimonials , tot i que 

aquests matrimonis concertats per dones siguin minoritaris i hagin pogut ser 

ultimats, aparentment pels pares.   

La segona jerarquització femenina representa el lloc que les dones ocupen dins 

del parentesc: la mare té més prestigi que la filla, la sogre més que la jove. 

Aquest fet es deu a diferents raons , per una banda, les dones que s’incorporen 

a un nou grup patrilineal adquireixen menys poder que les que pertanyen al 

grup. A més, dins del seu àmbit les dones són respectades i tenen un 

considerable poder familiar, influència proporcionada pel matrimoni i la 

maternitat. Les dones tenen més jerarquització conforme van avançant en 

l’edat, les dones com més majors són, més poder i més mobilitat social 

posseeixen; marcant el màxim la menopausa, a partir d’aquest moment  

adopten una autoritat familiar propera a la masculina. Dins aquesta 

jerarquització també s’explicita la poligàmia, la primera dona té més prestigi 

respecte la segona dona i així successivament. Aquest prestigi pot ser 

modificat per la descendència, ja que si la primera dona no té fills homes i la 

segona sí, hi ha un intercanvi de posició.  

La tercera jerarquització femenina és aquella que s’estableix pel compliment de 

les obligacions que estableix la construcció de gènere: les de mare i d’esposa. 

Per aquest motiu té menys prestigi la soltera que la casada, la casada sense 

fills té menys prestigi que la que té fills, i la divorciada que la casada.    
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2.3 POBLACIÓ IMMIGRANT A CATALUNYA, DONES          

MARROQUINES EN PERÍODE CLIMATÈRIC 

La societat espanyola és cada vegada més plural i complexa a causa de la 

immigració i l’ augment de la diversitat de la seva composició ètnica, social i 

cultural. La dècada dels 90 va marcar un enllaç directe entre la migració 

femenina marroquina i la integració en el mercat laboral espanyol. Les dones 

troben el seu lloc en els fluxos migratoris,  es converteixen en protagonistes 

actius i independents del fenomen migratori. Aquest canvi d'estat opera a 

través de la relació amb altres dones, així com a través de l'aspiració a millorar 

les seves condicions d'integració en el món laboral. Finalment, és a través del 

coneixement i la interacció amb altres mons (la societat d'acollida) que 

l'emancipació d'aquestes dones es reafirma(36). Al Marroc, la sexualitat està 

subjecta a influències multifactorials, biològiques, culturals, ètiques, 

psicològiques i socials. La sexologia clínica com a ciència sorgeix en un país de 

grans contrastos i de diversitat, però està fermament arrelat a les tradicions 

àrabs i musulmanes. Les dones marroquines procedeixen d’un país on ja s’està 

donant una migració interior  de zones rurals a urbanes  la qual cosa implica 

canvis en els models de família, pas de la família extensa tradicional a famílies 

de caire nuclear, i en el rol de la dona a nivell social, a causa de la seva 

incorporació creixent al món laboral(37).  

En un principi només emigren els homes sols, aquest projecte d’immigració 

està imposat molt sovint pel marit . Un cop s’instal·la la dona  a la llar es manté 

en les tradicions lligades a ella, transmetre la cultura, la llengua materna, els 

costums i els orígens. Les dones més grans, són les que mantenen les 

tradicions, es resisteixen als canvis que puguin alterar els seus costums o  

provoquin canvis en les tradicions. El paper que la dona adquireix envers la 

família i el seu context més pròxim, pot variar considerablement segons quina 

sigui la funció i l’estat civil. En el model de societat que predomina al Marroc,  

les dones quan es casen passen a exercir un desitjat paper en la seva societat i 

tenir un important prestigi que augmenta quan passa a ser esposa i mare de 

fills. No obstant això, quan es separa o divorcia, aquesta situació es torna en 

contra seva, despertant rebuig en el seu entorn més proper(38,39).  
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2.3.1 DEMOGRAFIA , DONES MARROQUINES A 
CATALUNYA  

 
 

Figura 1: Població estrangera per sexe i edat quinzenal. Origen Marroc.               
Catalunya 2006. IDESCAT (40) 

Figura 2: Població estrangera per sexe i edat quinzenal. Origen Marroc.         
Catalunya 2016. IDESCAT(40)                                                                                                                        
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Desprès de realitzar una recerca a través de L‘Institut d’estadística de 

Catalunya (IDESCAT), obtenim aquests dos diagrames on podem visualitzar el 

nombre d’homes i dones d’origen marroquí segons els padró d’habitants a 

Catalunya.  Actualment segons les últimes dades estadístiques del 2016 hi ha 

9820 dones estrangeres de procedència marroquina  amb edats compreses 

entre 44-54, és a dir constitueixen el 10.23% respecte el total de població 

femenina d’ètnia marroquina. Si comparem amb els padrons des de fa una 

dècada podem comprovar que hi ha un creixement progressiu, l’any 2006 

segon hi havia 4721 dones d’edats entre 44 i 54 anys és a dir un 6.8 % del total 

de la població femenina marroquina. Com s’ha comentat en aquest projecte 

ens endinsem a l’estudi d’una de les ètnies amb més nombre d’habitants a 

nivell de Catalunya,  la població marroquina, la població masculina és la més 

predominant per les diferents situacions comunes que obliguen als homes 

immigrar a Catalunya , per aquest motiu hi ha un gran volum d’homes, ja que 

les dones en el país d’origen no  poden emigrar fora del marc familiar , sovint 

és l’home en cas que tingui parella,  qui arriba primer  llavors ajuda a immigrar 

la dona . 

2.3.2 LA SALUT I LES DONES MARROQUINES EN PERÍODE 
DE CLIMATERI   

 

La immigració per si mateixa  determina la necessitat dels immigrants 

d’adaptar-se a la nova realitat, la cura de la salut, en molts casos, passa a un 

segon terme. Les dones marroquines generalment respecte la seva salut, es 

plantegen estar sanes i boniques (curen la imatge i el cos) per poder estar bé 

per a tota la seva família i sobretot, pel marit, que és l’encarregat de treballar i 

el responsable de la manutenció familiar. Tenen poc incorporat el concepte de 

prevenció, però donen un gran valor a la seva funció reproductiva i es cuiden 

especialment per poder tenir fills.  En un estudi que es va realitzar en dones  de 

20 anys d'edat i majors que van ser seleccionades a l'atzar de 16 barris de  

Casablanca. Les dones van declarar que no tenen l'educació sexual durant la 

infància en el 68% dels casos, l'educació sexual es considera que té un 

impacte negatiu en els nens en el 31,5% dels casos(33)  .  
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Es va realitzar un estudi sobre la “Percepció del sistema sanitari català de la 

població marroquina”, respecte les creences sobre salut i malaltia. Igual que en 

altres estudis, crida l'atenció l'elevat nombre d'individus, sobretot dones, que 

opinen que els sanitaris no tenen en compte ni la seva religió ni els seus 

costums, percentatge que disminueix amb el temps. Suposem que això és a 

causa d'un aprenentatge cultural mutu i del sistema sanitari. Un altre aspecte 

per destacar és la variable sexe del professional sanitari, segons un estudi, el 

sexe del professional sanitari no sembla que tingui massa rellevància. No 

obstant això, altres autors apunten que la vergonya exerceix un paper important 

en l’àmbit islàmic, de manera que les dones musulmanes prefereixen ser 

tractades per una dona. En el cas d’aquest estudi, les dones hauran de ser 

visitades per especialistes en ginecologia i obstetrícia, fet que les impedeixi fer 

un seguiment adequat tenint des de bon principi la idea inculcada de que el 

professional que les examinarà serà de sexe masculí. Manifesten 

desconeixement sobre la importància de tenir hàbits saludables, els immigrants 

tenen altres prioritats, com el treball o l'habitatge abans que la seva salut, per 

tant, les demandes van més associades a l'assistència de les malalties que a 

les activitats preventives(41).  

3. JUSTIFICACIÓ  

S’ha observat a través de la recerca bibliogràfica  que hi ha una  gran diversitat 

cultural present actualment al nostre país, cada cop augmenta  més la població 

d’immigrants a Catalunya, la cultura marroquina la més nombrosa. Ens 

enfocarem principalment en la dona marroquina. Es pot veure com diferents 

dones de cada cultura, viuen i perceben el període de climateri de forma 

distinta, tot depèn dels factors de l’entorn on conviuen. Tota aquesta informació 

ens permet en un futur proporcionar l’ajuda i les eines per la cura en salut. Es 

planteja realitzar programes de caràcter educatiu específics a cada cultura i 

ètnia. El fet de realitzar intervencions personalitzades en salut respecte el 

període de climateri, en diferents cultures aportarà el coneixement, els hàbits i 

els estils de vida saludables.  
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5. HIPÒTESIS I OBJECTIUS  

5.1  Hipòtesi   

 La participació d’un grup de dones marroquines en un programa de salut 

aportarà el coneixement i millores d’actitud davant el període de climateri. 

  

5.2  Objectiu general 

 Avaluar l’impacte d’un programa de salut respecte el coneixement i qualitat 

de vida durant el període climatèric en dones d’ètnia marroquina.  

 

5.3 Objectius específics 

 Identificar els coneixements respecte el període de climateri abans i desprès 

de la intervenció del programa.  

 Analitzar la qualitat de vida durant el  període de climateri. 

 Promoure hàbits i eines per a un afrontament positiu davant la transició al 

període de climateri. 
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6. MATERIAL I MÈTODES  

6.1  Disseny de l’estudi  

Es tracta d’un estudi quasi-experimental de metodologia tipus quantitativa, 

longitudinal de caràcter fenomenològic, en el qual s’analitzarà la intervenció 

(pre-test i post-test ) d’una mostra no probabilística sense presència d’un grup 

control. 

6.2 Àmbit d’estudi 

L’estudi es realitzarà en l’àmbit comunitari dirigit a la població de dones 

immigrants d’origen marroquí que resideix a Catalunya, especialment a les 

dones marroquines  que assisteix  a l’ABS Lloret-Tossa de Mar.  

 

6.3  Població d’estudi 
 

L’estudi es dirigirà a totes les dones marroquines d’edats entre 44-54 anys 

residents als municipis de Tossa i Lloret de Mar i que estiguin inscrites al centre 

de salut corresponent segons àrea, CAP Lloret centre, CAP Dr. Francisco 

Benito - El Rieral i CAP Tossa de Mar. 

 

Taula 4: Població total estrangera i dones marroquines segons municipis any 2016.     
              D’elaboració pròpia basada en dades de l’IDESCAT(42,43) 

 

 

 

 
 

Regió /municipi Població total dones 

estrangeres 

Població total 

marroquina 

Població 

marroquina edats 

44-54 anys 

LLORET DE 

MAR 

6334 dones 416 dones 40 dones (9.61 % ) 

TOSSA DE 

MAR 

489 dones 61 dones 8 dones (13.11% ) 
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6.4  Mostra  
 

Serà una mostra no probabilística de conveniència , les participants en el 

projecte seran dones d’ètnia marroquina que estiguin empadronades al 

municipi, per tant que tinguin accés a l’ABS Lloret-Tossa de Mar. Amb un límit 

de participants escollits per la pròpia investigadora del projecte en aquest cas 

un màxim de 25 participants en total. S’escollirà una mostra representativa 

màxima de 10 dones que acudeixen al CAP Lloret centre i 10 que acudeixen al 

CAP Dr. Francisco Benito - El Rieral , en el cas del CAP Tossa de Mar 

s’escollirà 5 dones participants. La mostra màxima de participants es basarà en 

els criteris d’inclusió i exclusió que s’indicaran i es detallaran a continuació.   

6.4.1 Criteris de selecció de la mostra  

 Taula 5: Els criteris d’inclusió i exclusió són:  

 Font: Elaboració pròpia  

 

CRITERIS D’INCLUSIÓ CRITERIS D’EXCLUSIÓ 

Dones amb edats compreses entre 44 i 54 

anys. 

Dones que hagin passat per menopausa 

quirúrgica (extirpació de un o dos ovaris o 

histerectomia ). 

Nascudes al Marroc i que pertanyin a 

l’ètnia marroquina. 

Diagnosticades prèviament de 

menopausa natural  ( que hagin 

transcorregut 12 mesos d’ amenorrea) 

Empadronades als municipis de  Tossa de 

Mar o Lloret de Mar. 
Dones amb antecedents de càncer. 

Inscrites als Centres de Salut de 

referència. 

Que no hagin signat el consentiment 

informat. 

Parla i comprensió del llenguatge (Català 

/Castellà). 

Que hagin iniciat tractament de 

reemplaçament hormonal. 
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6.5  Variables d’estudi 
 

 En   relació a les variables sociodemogràfiques es desglossaran en  : 

 

 Edat: és una variable quantitativa continua representada per : anys .  

 

 Situació civil: variable qualitativa categòrica .Representada pels valors: 

soltera, casada, divorciada, separada, vídua. 

 

 Edat de matrimoni: és una variable qualitativa. Representada pels 

valors:  menys de 15 anys, 15-20 anys , 20-25 anys, més de 25 anys. 

 

 Número de fills: variable quantitativa discreta, representada pels 

valors: 0, 1, 2, 3, 4 o més 

 

 Número de fills independitzats: variable  quantitativa discreta, 

representada pels valors: 0, 1, 2, 3, 4 o més. 

 

 Nivell d’estudis: variable qualitativa ordinal. Representada per: estudis 

sense finalitzar, primària, secundaria, formació professional, estudis 

universitaris. 

 

 Situació laboral: variable qualitativa nominal, representada pels 

següents ítems: treballa, atur , estudiant, feines de la llar, altres. 

 

 Zona de procedència del país d’origen: variable qualitativa 

dicotòmica , representada pels valors: camp o ciutat 

 

 Temps d’arribada a Catalunya: variable qualitativa, representada per : 

menys de 5 anys, entre 5 i 10 anys , més de 10 anys.  

 

 Religió practicant:  variable qualitativa nominal. Representada per : 

musulmana, catòlica , jueva , altres, cap.  
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 En relació a les variable  coneixement en salut es desglossaran en dos 

aspectes: coneixement bàsic sobre els aspectes fisiològics desencadenats 

del període de climateri i identificació del nivell d’informació rebuda i l’ús 

dels diferents recursos sanitaris disponibles  . 

  

 Concepte de la menopausa : variable qualitativa nominal amb 4 

possibles opcions (data de la última regla, desaparició de la 

menstruació, final de la vida fèrtil,  procés natural). 

 

 Causes de la menopausa: variable qualitativa nominal amb 4 possibles 

opcions ( causa natural , és per l’alimentació , és per càstig de Déu, 

altres) . 

 
 Canvis sexuals del període de climateri: variable qualitativa 

dicotòmica que es valorarà amb 2 opcions possibles (sí, no). 

 Respecte el seu  desig sexuals: variable qualitativa nominal amb 3 

opcions possibles (ha disminuït, ha augmentat , igual que abans). 

 Respecte l’estat d’ànim actual: variable qualitativa nominal amb 4 

opcions possibles (hem sento trista, hem sento  alleugerida, hem sento 

millor, hem sento amb temor.     

 Respecte els canvis en l’ estil de vida: variable qualitativa nominal 

dicotòmica representada amb dos valors (sí, no). 

 

 Respecte el risc de patir malalties durant l’etapa de climateri : 

variable qualitativa dicotòmica representada en dos valor (sí, no). En cas 

de que el valor de la variable anterior és SI , s’ especificarà el tipus de 

malaltia ( malalties del cor com ara un infart, malalties psicològiques com 

ara depressió, malalties dels ossos /osteoporosis, càncer). 

 
 Prevenció d’alteracions físiques durant el període de climateri: 

variable qualitativa dicotòmica representada en dos valor (sí, no). En cas 

de que el valor de la variable anterior és SI , s’ especificarà el tipus de 

prevenció ( tractament farmacològic, realitzant exercici, amb dieta rica en 

calci i baixa en grasses, disminuint la ingesta de sals i sucres). 

C
O

N
E

IX
E

M
E

N
T

 D
E

L
S

 A
S

P
E

C
T

E
S

  
F

IS
IO

L
Ò

G
IC

S
  

  



 

 

38 Avaluació de l’impacte d’un programa de salut en dones marroquines en període climatèric  

 Informació obtinguda respecte el període de climateri : variable 

qualitativa dicotòmica representada en dos valor (sí, no). En cas de que 

el valor de la variable anterior sigui SI, s’ especificarà el mitjà d’aportació 

de la informació ( per part d’amigues properes, per part de familiars 

diagnosticades, per part de personal sanitari , per part d’altres mitjans).  

 Necessitat de més informació respecte el període de climateri: 

variable qualitativa dicotòmica representada en dos valor (sí, no).  

 Coneixement i ús dels diferents recursos sanitaris disponibles : 

variable qualitativa dicotòmica representada en dos valor (sí, no). 

 Freqüència per rebre informació per part dels professionals 

sanitaris: variable qualitativa ordinal que es valorarà amb 4 possibles 

opcions ( un cop per any , un cop per mes , cada 15 dies, altres). 

 

 En relació a la variable qualitat de vida: variable quantitativa discreta que 

serà valorada a través del qüestionari Menopause Rating Scale (MRS) 

formada per 11 ítems, pels valors de 0 a 4 (0= Absent; 1 = lleu; 2 = moderat; 

3 = sever; 4= Molt sever).   A major xifra obtinguda total major deteriorament 

respecte la qualitat de vida.    

 En relació a la variable psicosocial: variable quantitativa discreta  que 

estudiarà els nivell preocupació/temor envers l’etapa de climateri. Format 

per 9 ítems   els quals a major número major preocupació /temor/necessitat, 

valorat en escala tipus Likert pels valors del 1 al 4 ( 1 mai, 2 alguna vegada, 

3 la majoria de les vegades, 4 sempre ). 

 

 Preocupació respecte el final de la etapa reproductiva. 

 Preocupació respecte la descendència. 

 Preocupació respecte el rol familiar. 

 Nivell de temor a l’envelliment fisiològic.  

 Nivell de temor al canvi de l’aspecte físic . 

 Nivell de temor a la separació del marit. 

 Nivell de temor a una futura poligàmia. 

 Preocupació respecte el recolzament familiar.  

 Preocupació per la necessitat d’ocupar el temps 
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6.6  Instruments i  recollida de dades 
 

S’elaborarà un quadern de recollida de dades format per: una enquesta de 

dades sociodemogràfiques; un qüestionari respecte els coneixements en salut 

de resposta múltiple; el qüestionari Menopause Rating Scale (MRS) sobre la 

qualitat de vida, basada en la versió original i validada per part de l’estudi 

realitzat a la població Xilena(44) i el qüestionari  sobre aspectes psicosocials 

mesurat a través d’una escala tipus Likert, elaborat especialment per l’objectiu 

d’estudi. 

S’estudiarà la variable sociodemogràfica a través d’una enquesta formada per 

10 ítems ad hoc., elaborada per la pròpia investigadora i adaptada al perfil de la 

mostra, per tal d’obtenir informació principal referent al perfil de la mostra de les 

participants al programa(Annex 1).  

La variable coneixements en salut es mesurarà a través d’un qüestionari amb 

resposta múltiple i tancada adaptades de l’article (45) i del llibre Programa de 

Menopausia(46) per tal de valorar per una banda els coneixements  bàsics sobre 

els aspectes fisiològics desencadenats del climateri i per l’altre banda identificar 

el nivell d’informació rebuda i l’ús dels diferents recursos sanitaris 

disponibles(Annex 2).  

 La primera part com s’ha anomenat anteriorment tracta sobre aspectes 

fisiològics, el qüestionari consta de 8 preguntes amb resposta múltiple a 

escollir. 

 La segona part tracta d’identificar el nivell d’informació rebuda i l’ús dels 

diferents recursos sanitaris disponibles, consta de 4 preguntes amb 

resposta múltiple a escollir. 

Es mesurarà la variable qualitat de vida relacionada amb l’etapa de climateri, a 

través del qüestionari The Menopause Rating Scale (MRS) (44), és una escala 

senzilla amb preguntes de fàcil comprensió, s’inclou visualització gràfica per 

diferenciar els valors a escollir. L’escala avalua 11 símptomes dividits en 3 

dominis: el somàtic, psicològic i l’urogenital(Annex 3).  
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El somàtic inclou xafogor i sudoració excessiva, molèsties cardíaques, 

trastorns del son, molèsties musculars i de les articulacions ( els Ítems 1-3 i 11, 

respectivament); el psicològic inclou l’estat depressiu, irritabilitat, ansietat, 

cansament físic i mental (ítems 4-7, respectivament); el domini urogenital 

inclou els problemes sexuals, de bufeta i sequedat vaginal (ítems 8-10, 

respectivament). Per a cada ítem la dona ha de puntuar de 0 a 4 respecte la 

intensitat dels símptomes percebuts durant aquesta etapa.(0= Absent; 1 = lleu; 

2 = moderat; 3 = sever; 4= Molt sever). La puntuació d'un domini correspon a la 

sumatòria dels valors obtinguts de cada ítem. La puntuació MRS total serà la 

suma dels puntuacions obtingudes de cada domini(47). S’utilitzarà com a base 

aquesta escala perquè no passin per alt possibles símptomes que 

influenciessin en la seva experiència durant la etapa de climateri.   

La variable psicosocial, les dades s’obtindran a través d’un qüestionari 

d’aspectes psicosocials i adaptat a l’ètnia marroquina, per aquest motiu  el 

qüestionari serà elaborat pròpiament per la investigadora(Annex 4). S’estudiaran  9 

ítems formats per 12 afirmacions. Es valorarà el nivell de preocupació/temor 

basat en diferents aspectes culturals on es puntuarà la intensitat  amb una 

escala tipus Likert amb 4 nivells a escollir essent: (1 =mai, 2 =alguna vegada, 

3= la majoria de les vegades,    4 =sempre). 

 

6.7  Procediments i tècniques 
 

En un primer moment es presentarà el projecte al Comitè d’ètica del Institut 

d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) i es demanarà l’aprovació 

d’aquest(Annex 5). Seguidament un cop obtingut el vistiplau, s’enviarà (via e-mail) 

la carta de presentació  a la gerència i direcció dels respectius centres(Annex 6). 

Un cop obtinguem l’acceptació i l’autorització a la participació del programa, es 

posarà amb contacte telefònic amb els 3 centres d’atenció primària de l’àrea 

bàsica de Salut Lloret-Tossa de Mar: CAP Lloret centre, CAP Dr. Francisco 

Benito - El Rieral i CAP Tossa de Mar on citarem el dia per reunir-nos amb la 

gerència i direcció dels 3 centres respectivament per explicar la finalitat del 

projecte i el procés del programa. 
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 Ens presentarem a la gerència i direcció dels centres , es presentarà el 

programa amb totalitat, s’explicarà la tipologia del programa i es pactarà la 

periodicitat de les sessions, es presentarà els objectius i les intervencions 

que es duran a terme i la finalitat d’aquest. Es deixarà en constància 

l’objectiu d’avaluar els resultats obtinguts del programa en un període de 6 

mesos, en els quals s’analitzarà l’impacte ocasionat pel programa educatiu.  

 

 Demanarem per part del professional sanitari que facin arribar la informació 

a les usuàries que acudeixen al centre, a través de l’administració de la fulla 

informativa traduïda al català i castellà(Annex7 i 8) la qual hauran d’indicar amb 

una creu la casella indicada, en cas de que s’accepti participar, 

s’especificarà la data, l’hora i el lloc especialment on es realitzarà la primera 

sessió, en la qual es tindrà lloc el primer contacte amb el grup participant.  

 

 Demanarem la participació d’una llevadora referent de cada CAP 

corresponent, per tal d’acudir durant les primeres sessions, concertar els 

horaris. Un cop presentat el programa en els  centres de Salut, es reunirà la 

mostra.  

 
 Totes les dones marroquines que acudeixen al CAP, que hagin esta 

informades per part del professional sanitari respecte la finalitat del projecte 

i que adoptin el perfil corresponen als criteris especificats en l’estudi, podran 

accedir al programa. El centre les informarà sobre la primera sessió, dia 

hora i ubicació, en la qual es tindrà el primer contacte amb la mostra. 

 

 Un cop s’hagi obtingut la mostra representativa que es demana, els 

professionals sanitaris responsables de cada centre es posaran amb 

contacte amb la investigadora per poder iniciar el programa educatiu. 
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 Planificació del programa  

Abans d’iniciar el programa educatiu es reunirà la mostra de participants, es 

realitzarà una presentació explicant els objectius, la finalitat i la temàtica del 

programa, es procedirà a l’administració del consentiment informat traduïts en 

català i castellà(Annex  9 i10) 2 còpies a signar, una còpia per la investigadora i  

una per la pròpia usuària, (la qual es procedirà a la seva entrega en un període 

posterior de 6 mesos al centre de salut corresponent) amb la condició que 

acceptin participar al programa amb totalitat i respectant els criteris indicats 

anteriorment.   

S’administrarà a les participants el quadern de recollida de dades: les 

enquestes referents a  les dades sociodemogràfiques(Annex 1), s’identificarà el 

perfil de la mostra de participants; el qüestionari sobre el coneixement en salut 

(Annex 2), per tal de valorar per una banda els coneixements bàsics previs a la 

intervenció del programa i els recursos sanitaris disponibles i l’ús d’aquests; el 

qüestionari The Menopause Rating Scale (MRS), sobre la qualitat de vida 

durant el  període de climateri(Annex3);i el qüestionari sobre aspectes 

psicosocials(Annex4). Simultàniament es desenvoluparà el programa informatiu en 

el qual es realitzarà un seguit de sessions participatives, 1 sessió cada 15 dies , 

és a dir una totalitat de 6 sessions en un període de 3 mesos. La durada de les 

sessions serà de (45-60 minuts) aproximadament, s’emprarà una tipologia 

diferent a cada sessió ja que es complirà amb un “objectiu principal” proposat 

per la pròpia investigadora. A través d’aquest programa s’avaluarà l’impacte 

que ocasiona l’educació i prevenció en salut per part dels professionals 

sanitaris, en aquest cas, dirigit a dones marroquines que es troben en període 

de climateri. Es promourà hàbits i eines així com oferint informació respecte els 

diferents recursos sanitaris disponibles i l’ús d’aquests. 

El programa té la finalitat de crear un ambient favorable, grups d’iguals, 

respectant la intimitat en tot moment ja que és un tema tabú en moltes cultures, 

per tant  es procedirà a facilitar l’expressió de sentiments i percepcions amb 

fluïdesa. La informació serà clara i concisa, tractarem amb dones de major 

edat,  gran part possiblement no han adquirit els estudis bàsics amb totalitat i el 

coneixement bàsic respecte la temàtica que es donarà a les sessions, per tant 
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s’adoptarà un llenguatge sense tecnicismes amb facilitat de comprensió. 

L’objectiu serà aconseguir que el missatge arribi de forma coherent i evitar 

dubtes o informació errònia a les usuàries.  

La investigadora s’encarregarà d’assistir a cada centre, a la sala que se li 

oferirà, segons l’horari concedit, per tal de realitzar les intervencions 

educatives, seguint el guió del programa establert (Annex11), així successivament 

en els 3 centres. 

 

PRIMERA SESSIÓ 

 

 L’objectiu d’aqueta primera sessió serà aportar coneixements sobre 

l’anatomia de l’aparell reproductor femení, aconseguir un feedback i una 

primera impressió positiva a les participants.  

 

S’administrarà les enquestes sociodemogràfiques (Annex 1),  el qüestionari  sobre 

coneixements en salut (Annex2) , seguidament es repartirà l’escala Menopause 

Rating Scale (Annex3) i finalment es repartirà el qüestionari d’aspectes 

psicosocials (Annex4). S’oferirà en tot moment l’ ajuda per part de la investigadora 

per tal de contestar les enquestes i qüestionaris. S’iniciarà  la primera  sessió 

formativa conjuntament amb la llevadora, respecte conceptes bàsics de la 

fisiologia i anatomia de l’aparell reproductor femení(Annex11).  

 

SEGONA SESSIÓ 

 

 L’objectiu d’aquesta sessió serà aportar coneixements basics respecte el 

període de climateri, identificar la simptomatologia present . 

 

Es demanarà la participació de les dones, que identifiquin en elles mateixes 

aquells símptomes que perceben. S’explicarà la simptomatologia dividida en 

tres etapes, s’explicaran els símptomes de curt, mig i llarg termini (classificació 

en terminis) (Annex11).  
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TERCERA SESSIÓ 

 

 L’objectiu d’aquesta sessió serà facilitar eines per aconseguir la prevenció 

de malalties de caràcter crònic. S’informarà sobre el tractament hormonal 

substitutiu i la tipologia d’aquest.  

Conjuntament amb la llevadora es tractarà el tema del càncer, la tipologia i 

l’evolució, es parlarà de les característiques de la mama.  S’aportarà els 

coneixements respecte les diferents opcions preventives i terapèutiques. Es 

parlarà del tipus de teràpia hormonal substitutiva, les pautes, els avantatges i 

els inconvenients, així com els beneficis a curt i llarg termini(Annex11) .  

 

QUARTA SESSIÓ 

 

 L’objectiu d’aquesta sessió serà educar sobre estils de vida saludables.  

Es  parlarà sobre la dieta equilibrada i adequada, s’adaptarà al context cultural, 

es tractarà el tema de l’activitat física i els hàbits posturals, es motivarà a les 

participants facilitant un horari setmanal on s’elaborarà una tasca, en la qual, 

cada dona planificarà el seu propi horari per realitzar exercici físic moderat i 

progressiu durant 7dies. S’explicarà els beneficis que comporta una dieta 

adequada i l’exercici fisc, també es mostraran 5 imatges sobre hàbits posturals 

adequats i inadequats, es demanarà la participació de les dones indicant 

oralment aquells hàbits posturals correctes diferenciant dels incorrectes(Annex11).  

CINQUENA SESSIÓ 

 

 L’objectiu d’aquesta sessió serà millorar la relació amb el propi cos i afavorir 

el contacte familiar i social, mitjançant el treball en grup .  

Es tractaran temes de caràcter  psicosocial , s’explicaran els diferents temors, 

preocupacions i necessitats adaptades al context cultural , que poden  

aparèixer durant aquesta etapa de climateri. S’ elaborarà un feedback amb les 

participants, s’extraurà temes tabú, com ara la sexualitat i es facilitarà 

l’expressió oral (Annex11).   
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SISENA SESSIÓ 

 

 L’objectiu en aquesta ultima sessió serà aportar els coneixements suficients 

i necessaris respecte els diferents recursos sanitaris disponibles i l’ús 

d’aquests.  

S’explicaran els diferents recursos d’atenció sanitària disponibles i com 

s’utilitzen, quin tipus d’exploracions es realitzen ginecològiques i 

complementaries, així com el nombre i periodicitat de les visites(Annex11).  

  

Per últim s’informarà a les participants que el centre adscrit es posarà en 

contacte amb elles en un període de 6 mesos per tal realitzar una avaluació de 

l’impacte del programa a través d’un segon anàlisi de les variables posterior a 

la intervenció. El centre es farà càrrec d’administrar per part de professionals 

sanitaris el quadern de recollida de dades, l’enquesta de dades 

sociodemogràfiques(Annex 1), el qüestionari  sobre coneixements en salut(Annex2), 

l’escala Menopause Rating Scale (Annex3) i finalment es repartirà el qüestionari 

d’aspectes psicosocials(Annex4) . 

6.8  Anàlisis de les dades  

En l’estudi següent es procedirà a estudiar les variables quantitatives i 

qualitatives mitjançant el programa (IBM)SPSS versió 22.0. Es realitzarà un 

anàlisi de totes les variables prèviament a la intervenció i posteriorment a la 

intervenció per separat. S’estudiarà per una banda les variables qualitatives a 

través d’una taula de freqüències amb freqüència absoluta, relativa i 

percentatges. D’altre banda les variables quantitatives, s’analitzaran a través de 

la mitjana, que ens indicarà el centre de gravetat de la distribució de les dades i 

la desviació estàndard que ens mostrarà la dispersió de les dades respecte el 

centre de gravetat.  

Finalment es realitzarà una comparació entre els resultats obtinguts de les 

enquestes i qüestionaris i pre-test (abans de la intervenció) i els post-test 

(desprès de la intervenció) mitjançant la t-Student per variables quantitatives i 

la Chi-Quadrat per les de variables qualitatives.  
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Podrem veure si l’educació per la salut adaptada a la cultura marroquina, 

millora la qualitat de vida i el nivell de coneixement envers el període de 

climateri i els recursos sanitaris disponibles, així com el ús d’aquests. 

 

6.9  Aspectes ètics i legals  
 

Per dur a terme aquest projecte es presentarà prèviament a l’execució al 

comitè d’ètica del Institut d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP)  s’esperarà 

obtenir una acceptació(Annex5). Es  presentarà una carta presentació (Annex6)als 

centres d’atenció primària, així com sol·licitant participació de professionals al 

programa. Segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre sobre la 

protecció de dades de caràcter personal es donarà previ consentiment informat 

català/castellà(Annex8 i 9) signat pels participants  del programa així com es 

respectaran les dades confidencials dels membres.  

Es mantindrà l’anonimat durant tot el procés i es respectarà la voluntat de 

participació en tot moment, s’explicarà detalladament i es recalcarà la finalitat 

del programa i els beneficis que s’obtindran, es reservarà el dret de consulta  

de resultats un cop finalitzat el programa, s’oferirà dades de contacte de la 

investigadora davant de qualsevol dubte referen al contingut i objectius de 

l’estudi . 

6.10 Limitacions 

S’evitarà realitzar les sessions educatives els Divendres, pel mateix motiu 

religiós s’evitarà allargar les sessions fins a la segona setmana del mes de 

Maig, ja que s’inicia el mes de Ramadà, les participants no assistiran a les 

sessions informatives, per tant alteraria la mostra representativa del programa. 
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7. CRONOGRAMA 

                                              ACTIVITATS A REALITZAR 
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SETEMBRE 

OCTUBRE 

 

 Revisió bibliogràfica.  

 Presentació del projecte al Comitè d’ètica del Institut 

d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) i sol·licitud d’aprovació.  

 Presentació  del objectius, finalitat i contingut del projecte  a la 

gerència i direcció dels centres, a través d’una carta de 

presentació. Es contactarà via telefònica, citació dia i hora amb  

CAP Lloret centre, CAP Dr. Francisco Benito - El Rieral i CAP 

Tossa de Mar. 

NOVEMBRE 

DESEMBRE 

 Es reunirà amb els 3 centres  respectivament i presentació del 

programa educatiu, concretar dates per realitzar les sessions 

informatives. Es demanarà la participació d’una llevadora referent 

de cada centre. 

 S’entregarà la  documentació, les fulles informatives del programa 

als 3 centres  respectivament, per  tal de fer arribar la informació a 

les participants interessades. Es pactarà dia i hora especialment 

de la primera sessió on es tindrà el primer contacte de la mostra i 

primer anàlisi de variables.  

 GENER 

 Límit per obtenir la mostra representativa de participants de cada 

centre d’atenció primària. 

 Contacte del centre amb la investigadora per recompte de la 

mostra participants. 
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 Primera sessió 

 Inici del programa al centre referent: CAP Tossa de Mar, CAP 

Lloret  centre i CAP Francisco Benito- El Rieral, presentació de la 

finalitat i contingut del programa educatiu. 

 Administració del consentiment informat a les participants del 

programa, 2 cópies. Administració del quadern de recollida de 

dades previs a la intervenció a contestar.  

 Introducció i  anàlisi de les dades obtingudes de la primera sessió 

pre-test , dels qüestionaris i escales prèvies a l’inici de les 

sessions , a través del programa estadístic SPSS 22.0 (IBM) i 

s’elaborarà un primer redacció dels resultats obtinguts pre-test.  

FEBRER 

MARÇ 

ABRIL 

 Seguiment de les sessions informatives als centres referents 

 2ª sessions informatives:  4ª Setmana de Febrer 

 3ª sessions  informatives: 2ª Setmana de Març 

 4ª sessions informatives: 4ª Setmana de Març 

 5ª sessions informatives: 1ª Setmana d’Abril 

 6ª sessions informatives: 3ª Setmana d’Abril 
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 Segona recollida de dades post-test cada centre es farà càrrec 

d’administrar per part de professionals sanitaris, els qüestionaris i 

les enquestes. Posteriorment, recollida de dades prèviament 

contestades per part de les participants. 

 Introducció de les segones dades post-test i s’analitzarà els 

resultats obtinguts, es realitzarà una comparació de variables a 

través del programa estadístic  SPSS versió 22.0 (IBM). 

 Redacció dels resultats obtinguts, discussió i elaboració de 

conclusions finals del treball . 

DESEMBRE 

 S’elaborarà un informe final on hi constaran els resultats 

obtinguts, es presentaran als 3 centres d’atenció primària, aquests 

últims enviaran els resultats a les participants que ho sol·licitin.  

 Actualització i modificació del marc teòric i bibliografia 

 Difusió dels resultats a revistes de caràcter científic i presentació a 

congressos internacionals.  
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8. PRESSUPOST ECONÒMIC  

Taula 6: Classificació de les despeses del projecte 

                                              TOTAL DESPESES DEL PROJECTE     9240.54€ 

CONCEPTE QUANTITAT      PREU /UNITAT TOTAL 

MATERIAL FUNGIBLE 
 
 
 
 

Fotocòpies 
(B/N) 

 

 Enquesta sociodemogràfica, 5-10 copies.(2 

pàgines/ enquesta) 

 Qüestionari coneix. Salut 5-10 còpies 

(3 pàgines/ qüestionari) 

 Escala MRS (20 còpies). 

 Qüestionari d’aspectes psicosocials 5-10 

còpies (2 pàgines/ enquesta). 

 Consentiment informat (20 còpies/idioma). 

 Horari setmanal (10 còpies/centre). 

 Carta de presentació als centres 

 
 
 

0.05 €/còpia 

 
 
 

28.65 € 

Còpies (color)  Full d’informació per les participants (100 

còpies /idioma) 

 Imatges gràfiques(5 imatges)  
0.25 €/còpia 76.25 € 

Bolígrafs BIC  10 bolígrafs 0.25(€)/ 
bolígraf 

7.50 

Caixa grapes  1 caixa (1000 grapes) 0,54(€)/ caixa 
0,54(€)/ 
caixa 

USB memòria 8 
GB 

 1 unitat 4.90(€)/ 
unitat 

 

1,50 € 

                                                                                                                             TOTAL           114.44€ 

                    RECURSOS HUMANOS                        

Investigadora/ 
formadora 

 
11 mesos  3-4 dies /setmana  2-3 hores/dia 20€/h 

 
5.940€ 

 

Llevadora 2 setmanes 3 dies /setmana 1hora/dia 15€/hora 

 
90€ 

Desplaçaments 
TossaLloret de 

Mar (11 Km) 
30 Viajes  0.154 (€)/Km 

1.85(€)/viatge 
55.50 € 

 
Difusió científica 

 

Difusió de resultats i publicació en revistes 
científiques 

-- 1500.00 € 

 
Transcripció 

(servei de llengües 
modernes) 

 

 
Transcripció a l’anglès 

 

0.090€/paraula 1540.60€ 
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Contesti  amb una creu X davant de cada resposta en les següents preguntes 

ANNEX 1: ENQUESTA  SOCIODEMOGRÀFICA 

 

Edat: ___  

Situació civil :   

 Soltera ___ 

 Casada ___ 

 Divorciada ___  

 Separada ___  

 Vídua ___  

Edat de matrimoni: 

 Menys de 15 anys ___ 

 Entre 15-20 anys ___ 

 20-25 anys ___  

 Més de 25 anys ___  

Número de fills :  

 0___ 

 1___ 

 2___ 

 3___ 

 4 o més___ 

Número de fills independitzats:  

 0___ 

 1___ 

 2___ 

 3___ 

 4 o més___´ 
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Nivell d’estudis: 

 Estudis sense finalitzar___ 

 Primària___    

 Secundària ___ 

 Formació personal___ 

 Estudis universitaris ___ 

Situació laboral:  

 Treballa ___ 

 Atur ___ 

 Estudiant ___  

 Feines de la llar___ 

 Altres___  

Zona de procedència del país d’origen  : 

 Camp___ 

 Ciutat___ 

 

Temps d’arribada a Catalunya:  

 Menys de 5 anys___ 

 Entre 5 i 10 anys___  

 Més de 10 anys___ 

 

Religió practicant:   

 Musulmana___ 

 Catòlica ___ 

 Jueva___ 

 Altres___ 

 Cap___ 
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A continuació es presenta una enquesta formada per una sèrie de preguntes, 

marqui amb una X la resposta , en cas de dubte  comentar amb la investigadora.  

 

 

 

ANNEX 2: QÜESTIONARI SOBRE CONEIXEMENT EN SALUT  
 

 

ASPECTES FISIOLÒGICS 
 

1. Que coneix sobre la menopausa ? 

□ És la data de la última regla.  

□ Desapareix la menstruació.  

□ És el final de la vida fèrtil.   

□ És un procés natural . 

 

2. Que coneix sobre les causes de la menopausa ? 

□ Causa natural. 

□ És per l’alimentació   

□ Càstig de déu.  

□ Altres.  

 

3. Considera que es produeixen canvis sexuals durant el període de 

climateri ? 

□ Sí 

□ No 

 
 

4. Considera que el desig sexual durant aquesta etapa: 

□ Disminueix  

□ Augmenta 

□ Igual que abans  
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5. Com se sent d’ànim  en aquest moment ?   

□ Hem sento trista.   

□ Hem sento alleugerida.     

□ Hem sento millor. 

□ Sento temor.    

 
6. Considera que han hagut canvis en el seu estil de vida? 

□ Sí, han hagut canvis. 

□ No  han hagut canvis.   

 
 
7. Creu que durant aquesta etapa pot haver més risc de patir malalties?  

□ Sí 

□ No  

 

 De quin tipus?  
 

□ Malalties del cor com ara un infart. 

□ Malalties psicològiques com ara depressió.      

□ Malalties dels ossos /osteoporosis. 

□ Càncer.    

 
 

8. Creu que els problemes que apareixen durant aquesta etapa es poden 

prevenir? 

 

□ Sí 

□ No  

 

 Com creu que es poden prevenir? 
 

□ Amb tractament farmacològic  

□ Realitzant exercici.   

□ Amb una dieta rica en calci  i baixa en grasses. 

□ Disminuint la ingesta de sals i sucres.   
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IDENTIFICACIÓ DEL NIVELL D’INFORMACIÓ REBUDA  I L’ÚS  DELS 

DIFERENTS RECURSOS SANITARIS DISPONIBLES 

 

1 . Ha rebut informació respecte el període de climateri? 

□ Sí, he rebut. 

□ No he rebut  

 

 De part de qui?  
 

□ Per part d’amigues properes. 

□ Per part de familiars diagnosticades.      

□ Per part de personal sanitari.      

□ Altres mitjans . 

 
 
2. Creu que necessita rebre més informació respecte el període de 

climateri? 

□ Sí, desitjo . 

□ No desitjo 

 
 
3. Coneix els diferents recursos sanitaris disponibles per obtenir 

informació i l’ús d’aquests? 

□ Sí, conec els diferents recursos disponibles. 

□ No conec. 

 
 
4. Amb quina freqüència creu que ha de rebre informació per part dels 

professionals sanitaris ?  

□ 1 cop per any  

□ 1 cop per mes 

□ Cada 15 dies 

□ Altres (quan sigui possible, quan tingui temps)  
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Amb l’objectiu de conèixer les seves molèsties climatèriques li sol·licitem respondre el 

següent qüestionari marcant la casella corresponent. Quina d’aquestes molèsties sent a 

l’actualitat i amb quina intensitat la percep.  

Marqui amb un X cada casella pertinent de cada molèstia ( per exemple , marqui a la 

casella 0 “ no sent molèstia” i 4 “sento  massa molèstia” 

 

ANNEX 3 : ESCALA MENOPAUSE RATING SCALE 
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ANNEX 4 : QÜESTIONARI  D’ASPECTES PSICOSOCIALS 
 

 

 

 

 

1. Últimament em preocupa no ser capaç d’afrontar les dificultats que poden 

aparèixer al llarg d’aquesta etapa de al vida.  

1 2 3 4 

 

2. Últimament estic preocupada, ja que no podré quedar-me mai més 

embarassada. 

1 2 3 4 

 

3. Últimament m’he preocupat sobre quin serà el meu paper a la família. 

1 2 3 4 

 

4. Últimament m’he preocupat sobre els canvis del meu cos. 

1 2 3 4 

 

5. Em preocupa patir  pèrdues urinàries per l’atrofia dels genitals. 

1 2 3 4 

 

6. Em preocupa patir problemes com ara debilitat òssia i dolor articular. 

1 2 3 4 

Li sol·licitem que marqui amb una X el número corresponent al seu nivell de 

preocupació/temor referent a cada afirmació que es detalla a continuació:  

Sabent que ( 1 =mai, 2 =alguna vegada, 3= la majoria de les vegades, 4 =sempre ).  
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7. Em preocupa el despertar continuo , no poder dormir i descansar 

suficient. 

1 2 3 4 

 

 

8. Em preocupen els canvis que afecten el meu aspecte físic. 

1 2 3 4 

 

 

9. Em preocupa que el meu marit em demani el “talaq hakim” divorci judicial 
. 

1 2 3 4 

 

10. Em preocupa  una futura poligàmia. 
  

1 2 3 4 

 

11. Em preocupa el recolzament per part de la família durant la etapa 

climatèrica.  

1 2 3 4 

 
 

12. Em preocupa els canvis d’estils de vida, el no saber com ocupar el meu 
temps.  

1 2 3 4 
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ANNEX 5: CARTA D’APROVACIÓ PEL COMITÈ D’ÈTICA DEL INSTITU         
D’INVESTIGACIÓ EN ATENCIÓ PRIMÀRIA (IDIAP). 

 

 
 
 
 

IDIAP Jordi Gol 

Gran Via Corts Catalanes, 587 

08007 - Barcelona 

Tel: 93 482 41 24  

Email: idiap@idiapjgol.org 

 

Referència: Avaluació Estudi/Projecte/Esmena Rellevant nº X 

PROJECTE:_________________ 

CODI DE PROTOCOL:___________ 

Nº EUDRACT: _____________ 

 Carta de presentació del projecte  per aprovació de l’estudi  

 Fulla informativa del projecte 

 Consentiments informats català / castellà 

 Compromís signat per l’investigador 

 Protocol   

En cas de necessitar més informació o documentació addicional, es poden 

posar en contacte amb mi: 

 Nom:  Asmaa Bouras Rahou  

 Tel:   67* ***  *23 

 e-mail: as*******@hotmail.es 

 

 

 

 

mailto:idiap@idiapjgol.org
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Benvolguts/des , 

Sóc l’Asmaa Bouras Rahou ,estudiant de 4t curs en grau d’infermeria. 

Exposo: 

Estic duent a terme el meu projecte d’investigació  que té com a objectiu 

principal avaluar l’impacte d’un programa de salut respecte el coneixement i 

qualitat de vida durant el període climatèric en dones d’ètnia marroquina. Es 

realitzarà un seguit de sessions informatives de caràcter educatiu i grupal en 3 

centres d’atenció primària, durant un període de 3 mesos consecutius amb 2 

sessions mensuals.  

Sol·licito: 

Em dirigeixo a vostès com a membres del comitè d’ètica del institut 

d’investigació en atenció primària (IDIAP), per tal de avaluar i aprovar el meu 

projecte d’investigació així com poder aplicar-lo posteriorment als centres 

d’atenció primària que formen part de l’àrea bàsica de salut de Lloret –Tossa de 

Mar. Espero la vostra resposta i resto a la seva disposició davant de qualsevol 

incident  o informació incompleta que es requereixi. 

 

Cordialment, 

Asmaa Bouras 

Barcelona,_________, __de___________20__ 

 

 

Signatura  
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ANNEX 6: CARTA DE PRESENTACIÓ  A LA GERÈNCIA I DIRECCIÓ  DELS 
CENTRES DE SALUT 

 

Benvolguts/des membres de la gerència i direcció del centre de salut de l’ABS 

Tossa-Lloret de Mar, 

Sóc l’Asmaa Bouras Rahou ,estudiant de 4t curs en grau d’infermeria. Estic 

duent a terme el meu treball d’investigació de final de grau ,   m’adreço a vostès 

per presentar-vos el meu projecte , que té com a objectiu principal avaluar 

l’impacte d’un programa de salut respecte el coneixement i qualitat de vida 

durant el període climatèric en dones d’ètnia marroquina. Es realitzaran un 

seguit de sessions informatives en grups reduïts , ja que una minoria de grup 

afavoreix l’aprenentatge . Ens adreçarem als  3 centres d’atenció primària CAP 

Tossa de Mar, CAP Lloret centre i CAP Dr. Franciso Benito- El Rieral, durant un 

període de 3 mesos consecutius amb 2 sessions mensuals , cada sessió amb 

una durada aproximada de 45-60 minuts, posteriorment es realitzarà una 

segona avaluació post-test en un període de 6 mesos , per tal d’analitzar 

l’impacte que s’ha obtingut a través del programa. Tenim l’objectiu d’aportar 

coneixements a  les dones d’un mateix origen cultural, donar les eines 

necessàries a les dones perquè puguin curar-se en salut. L’àrea bàsica de  

salut Lloret - Tossa de Mar, és una àrea amb un número alt de dones 

immigrants marroquines, per aquest motiu s’ha elegit els 3 centres de salut 

nombrats anteriorment. 

Espero la vostra resposta i resto a la seva disposició davant de qualsevol 

incident  o informació incompleta que es requereixi., deixo constància les 

meves dades de contacte. 

Tel:  67* ***  *23 

e-mail: as*******@hotmail.es 

 

Salutacions cordials,                                                           Atentament 

                                                                                                  Asmaa  
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ANNEX 7: FULL D'INFORMACIÓ PER LES PARTICIPANTS 

“Avaluació de l’impacte d’un programa de salut en dones 

marroquines en període climatèric” 

 

 QUINA ÉS LA FINALITAT EL PROGRAMA?  

Us presento un programa educatiu que té com a objectiu principal avaluar 

l'impacte que té l'educació, en aquest cas durant el període climateri a les 

dones d’ètnia marroquina amb edats compreses entre  44-54 anys. 

 QUAN ES REALITZARÀ? 

Es durà a terme durant un període de 3 mesos Febrer , Març i Abril, cada 15 

dies  es realitzaran sessions grupals en al seu Centre de salut referent d’entre 

aquests: CAP Tossa de Mar, CAP Lloret centre i CAP Dr. Franciso Benito- El 

Rieral, cada sessió durarà (45-60 minuts), les xerrades s’ubicaran a la sala 

d’educació referent de cada centre.  

 EN QUÈ CONSISTEIX? 

Consistirà en xerrades informatives de promoció i prevenció de la salut,  on 

s’explicaran els processos fisiològics del període de climateri, la 

simptomatologia, les diferents percepcions durant el període de climateri,  

també es parlarà de les preocupacions i els temors en aquesta etapa. 

S’explicaran els diferents recursos sanitaris disponibles i l’ús d’aquest . Un 

programa adaptat  a les de dones marroquines que estan en procés de 

transició a l’etapa de climateri .  Llegiu atentament i consulti amb nosaltres tots 

els dubtes que li se li plantegin, si accepteu formar part del programa, els 

professionals sanitaris del centre us administraran  una sèrie de documents a 

omplir . 

Us demanem que marqueu amb un X la vostra decisió de participar al 

programa i en el projecte que es realitzarà (en cas de que marqui si, procedirà 

a signar el consentiment informat que se li oferirà.) 

SÍ, vull participar                                    NO vull participar                                      

GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ ! 
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ANNEX 8: HOJA DE INFORMACIÓN PARA LAS PARTICIPANTES 

“Avaluació de l’impacte d’un programa de salut en dones 

marroquines en període climatèric” 

 

 ¿CUÁL ES LA FINALIDAD DEL PROGRAMA? 

Os presento un programa educativo que tiene como objetivo principal evaluar el 

impacto que tiene la educación, en este caso durante el periodo de climaterio 

en las mujeres de etnia marroquí con edades comprendidas entre 44-54 años 

 ¿CUÁNDO SE REALIZARÁ? 

Se llevará a cabo durante un período de 3 meses Febrero, Marzo y Abril, cada 

15 días se realizarán sesiones grupales en su Centro de salud referente de 

entre estos: CAP Tossa de Mar, CAP Lloret centro y CAP Dr. Franciso Benito- 

El Rieral, cada sesión durará (45-60 minutos), las charlas se ubicarán en la 

sala de educación referente de cada centro. 

 ¿EN QUÉ CONSISTE? 

Consistirá en charlas informativas de promoción y prevención de la salud, 

donde se explicarán los procesos fisiológicos del periodo de climaterio, la 

sintomatología, las diferentes percepciones durante el periodo de climaterio, 

también se hablará de las preocupaciones y los temores en esta etapa. Se 

explicarán los diferentes recursos sanitarios disponibles y el uso de este. Un 

programa adaptado a las mujeres marroquíes que están en proceso de 

transición a la etapa de climaterio. Lea atentamente y consulte con nosotros 

todas las dudas que le se le planteen, si acepta formar parte del programa, los 

profesionales sanitarios del centro le administrarán una serie de documentos a 

rellenar. 

Os pedimos que marque con un X vuestra decisión de participar en el 

programa y en el proyecto que se realizará (en caso de que marque si, 

procederá a firmar el consentimiento informado que se le ofrecerá.) 

SÍ, quiero participar                            NO quiero participar  

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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ANNEX 9: CONSENTIMENT INFORMAT  
 

PROGRAMA: Avaluació de l’impacte d’un programa de salut en dones 
marroquines en període climatèric  

 

Nom de l'Investigador Principal: Asmaa Bouras Rahou  

Lloc on es realitzarà l'estudi : ___________________________________ 

Els estem demanant la seva autorització per a participar en el programa 

educatiu, com s’ha explicat en la fulla informativa consistirà en xerrades 

informatives de caràcter educatiu en grups d’iguals. Aquest tipus d'estudis es 

realitza per tal d’avaluar l’impacte que comporta l’educació en salut i prevenció 

durant el període de climateri.  

Llegeixin tota la informació que se'ls ofereix en aquest document abans de 

prendre una decisió . També els encoratgem a consultar amb la família, amics i 

metges de capçalera.  

Jo _____________________________ ,manifesto que ha obtingut la 

informació respecte les intensions del programa i els objectius , atorgo de 

manera voluntària el meu permís perquè se m’ inclogui en aquest programa 

educatiu , després d'haver conegut i comprès en la seva totalitat , la informació 

sobre aquest projecte i sobre els riscos i beneficis directes i indirectes de la 

seva col·laboració en l'estudi, i es té entès que no hi haurà cap conseqüència 

desfavorable per a tots dos en cas de no acceptar la invitació; puc retirar-me 

del programa si ho considero convenient, tot i que el investigador responsable 

no ho sol · liciti , informant les meves raons per a tal decisió en la Carta de 

Revocació respectiva ;no farem cap despesa , ni rebrem remuneració per la 

col·laboració en el estudi ; es guardarà estricta confidencialitat sobre les dades 

obtingudes producte de la col·laboració; en cas que es presentessin efectes 

adversos per a la salut del meu representat rebrà l'atenció mèdica requerida i 

una indemnització a que legalment té dret.  

 

 

signatura participant                                             signatura responsable 
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ANNEX10: CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 

PROGRAMA: Avaluació de l’impacte d’un programa de salut en dones 
marroquines en període climatèric  

 

Nombre del Investigador Principal: Asmaa Bouras Rahou 

Lugar donde se realizará el estudio: _______________________________ 

Los estamos pidiendo su autorización para participar en el programa educativo, 

como se ha explicado en la hoja informativa consistirá  en charlas informativas 

de carácter educativo en grupos de iguales. Este tipo de estudios se realiza 

para evaluar el impacto que conlleva la educación en salud y prevención 

durante el período de climaterio. 

Lean toda la información que se les ofrece en este documento antes de tomar 

una decisión. También los animamos a consultar con la familia, amigos y 

médicos de cabecera. 

Yo _____________________________, manifiesto que ha obtenido la 

información respecto a las intenciones del programa y los objetivos, otorgo de 

manera voluntaria mi permiso para que se me incluya en este programa 

educativo, después de haber conocido y comprendido en su totalidad, la 

información sobre este proyecto y sobre los riesgos y beneficios directos e 

indirectos de su colaboración en el estudio, y se tiene entendido que no habrá 

ninguna consecuencia desfavorable para ambos en caso de no aceptar la 

invitación; puedo retirarme del programa si lo considero conveniente, aunque el 

investigador responsable no lo solicite, informando mis razones para tal 

decisión en la Carta de Revocación respectiva; no haremos ningún gasto, ni 

recibiremos remuneración por la colaboración en el estudio; se guardará 

estricta confidencialidad sobre los datos obtenidos producto de la  

colaboración; en caso de que se presentaran efectos adversos para la salud de 

mi representado recibirá la atención médica requerida y una indemnización a 

que legalmente tiene derecho. 

Firma participante                                                  Firma responsable 
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ANNEX 11: CONTINGUT DE LES SESSIONS 

Material que necessitarà: 

 Sala  de reunions  accessible a  les dates esmentades. 

 10-12 Cadires i 1 o 2 taules 

 Pel material audiovisual de caràcter educatius ( ús del projector d'imatges i 

pantalla)  

 Ordinador accessible del centre. 

 

Guió del programa educatiu 

 

PRIMERA SESSIÓ CONTINGUT  

Objectiu 

 

Presentació del 

programa 

Power point 

10’ 

Conjuntament amb llevadora  

 Es realitzarà una presentació 

dels membres de l’equip del 

programa . 

 S’explicarà la finalitat , els 

objectius la temàtica i tipologia 

de les sessions. 

Aportar informació del 

programa educatiu i  

els coneixements 

respecte l’anatomia de 

la dona. 

Primera part  

20’ 

 Es repartiran els documents a 

completar (enquestes, 

qüestionaris i escales). 

Segona part  

Power point 

“Què coneixeu de 

l’aparell reproductor 

femení ?”  

30’ 

 S’explicarà l’anatomia de la dona 

aspectes bàsics de l’ aparell 

reproductor femení : 

- Òrgans sexuals externs ( vulva, 

llavis majors i menors, clítoris, 

periné i himen). 

- Òrgans sexuals interns (vagina, 

úter, trompes de Fal·lopi ). 

- El cicle menstrual. 

Es deixarà espai lliure de dubtes 
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SEGONA  SESSIÓ CONTINGUT  

Objectiu 

 

Aportar coneixements 

respecte el període de 

climateri i la   

simptomatologia 

present en terminis. 

Primera part 

Power point 

Què coneixeu del 

climateri? 

Sabeu que significa 

menopausa ? 

15’ 

QUÈ EM PASSA? 

 S’explicarà amb terminologia bàsica 

el significat de període de climateri i 

menopausa ,quan es produeix les 

causes i  la periodicitat. 

Es deixarà espai lliure de dubtes 

Segona part 

Dinàmica de grup 

Power point 

30’ 

 Es demanaran a les participants que 

detectin quin són els símptomes que 

perceben últimament . 

 S’explicarà la simptomatologia a 

curt, mig i llarg termini, així com les 

causes d’aquests i la teràpia 

preventiva. 

Es deixarà espai lliure de dubtes 

 

TERCERA  SESSIÓ CONTINGUT  

 

Objectiu 

 

Facilitar eines per la 

prevenció de malalties 

de caràcter crònic. 

Es tractarà d’informar 

respecte el tractament 

hormonal substitutiu i 

la tipologia. 

 

Primera part 

Power point 

20’ 

Conjuntament amb llevadora  

 Fisiologia i constitució  de la mama 

 Càncer de mama tipologia, evolució i 

tractament. 

Es deixarà espai lliure de dubtes 

Segona part 

Power point 

25’ 

COM PUC AJUDAR-ME ? 

 Teràpia hormonal substitutiva: 

- Tipus de teràpia i pautes 

terapèutiques. 

- Beneficis a llarg i curt termini 

- Avantatges: millores i prevenció 

- Efectes secundaris (estrògens i 

progestàgens ). 

Es deixarà espai lliure de dubtes 
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CINQUENA SESSIÓ  CONTINGUT  

OBJECTIU 

 

Millorar la relació amb 

el propi cos i afavorir 

el contacte familiar i 

social. 

MENT PLAER COS 

. 

 

Primera part  

Power point 

35’ 

 Es parlarà sobre les diferents 

alteracions psicològiques . 

 Les preocupacions a nivell 

psicosocial  i els temors que 

sorgeixen durant aquesta etapa. 

 El control de les emocions. 

 Treballar l’autoestima (estimar-se, 

agradar-se, satisfacció de si 

mateixa). 

  La cura del cos i la ment. 

Segona part 

Dinàmica de grup 

25’ 

 Es demanarà a les participants, 

d’extraure temes tabú (sexualitat) 

així com la necessitat d’informació.  

 Es deixarà espai lliure de dubtes 

QUARTA  SESSIÓ CONTINGUT  

Objectiu 

 

L’objectiu d’aquesta 

sessió serà educar 

sobre estils de vida 

saludables.  

. 

 

Primera part  

Power point 

Activitat dinàmica 

25’ 

 Dieta equilibrada i saludable: 

- Tipus de dieta òptima ( aliments 

recomanables) 

 Activitat física moderada: 

- Tipologia d’exercici i temps. 

- Pla d’exercici individualitzat 

(tasca, horari individual elaborat 

per cada participants). 

Segona part 

Material gràfic 

20’ 

 Hàbits posturals ( es mostraran 5 

imatges amb diferents hàbits 

posturals , hauran de diferenciar els 

correctes dels incorrectes). 

 Supressió d’hàbits tòxics. 

Es deixarà espai lliure de dubtes 
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SISENA SESSIÓ  CONTINGUT  

OBJECTIU 

 

Aportar coneixements 

suficients i necessaris 

respecte els diferents 

recursos sanitaris      

disponibles i l’ús 

d’aquests. 

. 

 

Primera part 

Power point 

45’ 

 S’explicarà els diferents recursos a nivell 

sanitari disponibles, quin ús s’ha de fer i 

quan acudir. 

*Sabeu quan  i perquè heu d’acudir al 

ginecòleg? 

*Quan s’ha de contactar amb el metge? 

 Nombre de visites a realitzar 

 Periodicitat de les consultes 

 Revisions ginecològiques i 

obstètriques 

 Exploracions físiques i 

complementaries 

 Protocol  de mamografia ( en 

tractaments amb THS) 

 Densitometria 

Es deixarà espai lliure de dubtes 

Segona part 

Dinàmica de grup 

15’ 

 Es realitzar un  comiat.  

 S’explicarà que en un període de 6 

mesos el centre de salut es posarà en 

contacte amb elles per tal realitzar una 

avaluació del programa. 

Es deixarà espai de dubtes i suggereixes. 

 

 

.  

 


