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Resum 

La falta de coneixements en l’àmbit de la salut, és una de les principals causes de mort al món, 

especialment sobre les poblacions on l’accés al coneixement es troba limitat per una barrera 

socioeconòmica. La introducció de noves tecnologies per a la comunicació pot ser una eina útil en 

el treball contra aquest problema. 

Aquest projecte sorgeix de la necessitat de millores en la comunicació i la formació per a la salut, 

especialment en malalties com la tuberculosi, la malària, la SIDA i les malalties tropicals desateses.  

El conjunt d’aquestes malalties afecta 4 de cada 10 persones al món. La formació de les poblacions 

en risc és clau per al control i l’eradicació d’aquestes malalties infeccioses. Una de les eines per 

lluitar contra aquests problemes és la utilització d’eines tecnològiques de la informació i 

comunicació (TIC) com a mecanisme per augmentar l’abast i l’eficàcia de les actuacions educatives.  

Aquest treball planteja tota l’estructura i requisits inicials que ha de tenir una eina TIC, els 

mecanismes per a la seva creació i la programació completa amb un codi open source sobre la 

formació per al control de la SIDA. 

El treball vol ser una base per a la futura creació d’eines similars, amb la capacitat de formar 

comunitats afectades per aquestes malalties. 
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Resumen 

La falta de conocimientos en el ámbito de la salud es una de las principales causas de muerte en el 

mundo. Especialmente en las poblaciones dónde el acceso al conocimiento se encuentra limitado 

por una barrera socioeconómica. La introducción de nuevas tecnologías para la comunicación 

puede ser una herramienta útil para luchar contra este problema. 

Este proyecto surge de las necesidades en las mejoras de la comunicación para la educación en la 

salud, especialmente en enfermedades como la tuberculosis, malaria, SIDA o enfermedades 

tropicales desatendidas.   

El conjunto de las enfermedades mencionadas afecta a 4 de cada 10 personas en el mundo. La 

formación de las poblaciones en riesgo es clave para este control o incluso la erradicación de estas 

enfermedades infecciosas. Una de las herramientas para luchar contra este problema son las 

llamadas herramientas tecnológicas de la información y comunicación (TIC) como mecanismo para 

aumentar el alcance de las actuaciones educativas. 

Este trabajo plantea toda la estructura y los requisitos iniciales que debe tener una herramienta 

TIC, los mecanismos para su creación y su programación completa con un código open source sobre 

la educación para el control del SIDA. 

El trabajo pretende ser la base para la creación de herramientas similares, con la capacidad de 

formar comunidades afectadas por estas enfermedades. 
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Abstract 

Lack of knowledge in the field of health is one of the leading causes of death in the world. Especially 

in populations where access to knowledge is limited by a socio-economic barrier. Introducing new 

communication technologies, can be a useful tool to fight back this problem. 

This project arises from the needs in communication improvements for health education, especially 

in diseases such as tuberculosis, malaria, AIDS or neglected tropical diseases.  

All of the diseases mentioned affects 4 out of 10 people worldwide. The formation of at-risk 

populations is key to this control or even the eradication of these infectious diseases. One of the 

tools to combat this problem is so-called technological information and communication tools (ICTs) 

as a mechanism to increase the scope of educational actions. 

This work presents all the structure and initial requirements that an ICT tool must have, the 

mechanisms for its creation and its complete programming with an open source code on AIDS 

control education. 

The work aims to be the basis for the creation of similar tools, with the ability to educate 

communities affected by these diseases. 
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Símbols i acrònims 

NTD: Són les sigles en anglès de la paraula Neglected Tropical Disease, és a dir, malalties tropicals 
desateses. 

Wireframes: És el disseny funcional de tot projecte software, sense colors ni mides de components, 
només la funcionalitat sobre cada part del projecte. 

UX/UI: Són les sigles de User Expirience (UX) i User Interface (UI), el primer implica el disseny apte 
per a la correcta interacció per part de l’usuari amb el software i la segona és tot l’apartat visual, 
per cridar l’atenció d’aquest. 

Render: Funció utilitzada a la programació per objectes per delimitar els components que vols veure 
a la pantalla del software. 

IDH: És l’índex de desenvolupament humà i mesura el nivell de desenvolupament de cada país 
atenent a variables com l'esperança de vida, l'educació o l'ingrés per càpita. 
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1. Introducció 

Actualment, una de cada quatre persones al món, pateix una malaltia que podria ser evitada pel 

simple fet de tenir al seu abast el coneixement de prevenció i higiene necessari, a més, un gran 

nombre d'aquestes no seran diagnosticades de forma correcta pel mateix motiu.  

En altres paraules, el desconeixement sobre malalties en les poblacions amb un nivell 

socioeconòmic baix, és la principal causa de mort per a milions de persones al món. 

 L'accés al coneixement durant aquesta última dècada, s'ha vist potenciat a causa de les xarxes 

digitals creades. Al món hi ha més de 4.000 milions de persones amb accés a internet (1),  aquesta 

connexió ens permet informar i transmetre els coneixements necessaris per solucionar gran part 

d'aquest problema. En conseqüència, ha cobrat una especial rellevància el fet d'afavorir i facilitar 

que les TIC (Tecnologies de la informació i comunicació) arribin fins a les zones rurals, països amb 

un nivell socioeconòmic baix o poblacions amb menys recursos, per tal de ser utilitzades com a font 

de coneixement i formació. 

És per aquest motiu, dins de l'àmbit sanitari, que es realitzen un gran nombre d'eines interactives i 

dinamitzadores per a informar la població en risc i d'aquesta forma, crear conscienciació sobre 

prevenció i diagnòstic prematur d’aquestes malalties. 

Dins d'un context sanitari, hi ha certes malalties que afecten amb especial severitat a països amb 

índex de desenvolupament humà (IDH) baix o molt baix o poblacions rurals o semi urbanes amb un 

nivell socioeconòmic baix.  

Al llarg d'aquest treball, s'aprofundeix en la causa d'aquestes malalties i les mesures que pot 

prendre la població afectada per a controlar-les, tenint així la base per a poder crear una eina TIC 

que serveixi d'ajuda a poblacions en risc, en aquest cas, per ampliar els coneixements sobre la 

transmissió i prevenció de la SIDA.
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1.2. SIDA, malària, tuberculosi i malalties tropicals desateses 

En el cas de les Malalties Tropicals Desateses (NTD), malària, tuberculosi i SIDA tenen en comú la 

importància de les vies de transmissió i les mesures higièniques que han d’adoptar per tal de 

controlar la malaltia. La suma de totes aquestes malalties afecta 4 de cada 10 persones al món, 

malauradament, es troba concentrat en les poblacions amb un nivell socioeconòmic més baix i per 

tant, la població amb més dificultats per accedir a aquest coneixement. 

El desconeixement generalitzat d’algunes malalties, és la causa directa de pèrdues econòmiques, 

amb costos directes pel tractament, equip sanitari per pal·liar els seus efectes o les ajudes socials, 

realitzades per contenir un brot. A més d’un cost encara més important, un cost social intangible, 

amb les pèrdues per discapacitat, marginació social i les defuncions. 

Aquestes són les conseqüències del desconeixement i la falta de formació en els països on l'accés a 

l'educació i el coneixement no està garantit. Les malalties que afecten les poblacions amb un nivell 

socioeconòmic baix, no es poden entendre només amb termes econòmics, el sistema sanitari de 

cada país i l’àmbit de l’educació tenen un paper clau per poder determinar el creixement o el control 

de cada malaltia. 

Durant aquest treball he fet una investigació de les malalties NTD, malària, tuberculosi i SIDA, per 

tal de poder crear una eina que sigui d’utilitat a les poblacions afectades per les mateixes amb l’ajut 

directe de l’equip de Salut Pública i Comunitària Vall d’Hebron-Drassanes. Tota la informació 

recollida sobre aquestes malalties es troba en l’Annex A.  
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1.3. Utilització de les eines TIC en les malalties tropicals desateses, 

malària, tuberculosi i la SIDA 

Durant l’última dècada, el sector educatiu per tota Europa, ha impulsat l’ús d’eines informàtiques 

per a l’aprenentatge. De la mateixa forma a tot el món, l’ús d’eines informàtiques s’ha generalitzat 

per estimular i millorar la interacció entre l’alumne i el professor, demostrant que es marca una 

gran diferència amb la participació activa  en l’àmbit de la formació. 

Als països amb un índex de desenvolupament humà (IDH) alt o molt alt hi ha un impacte directe de 

la digitalització del sistema sanitari en la salut de la població. Entre les principals millores, es troba 

assegurar una millor comunicació i coordinació entre els diferents actors del sistema sanitari, la qual 

cosa implicaria guanys en eficàcia i seguretat en els tractaments i, per tant, millors resultats; 

seguidament, contribuir a un accés més ràpid i segur de la informació sobre el pacient i sobre el 

sistema per part dels clínics, planificadors i també pacients. Això pot contribuir de nou a millorar els 

resultats en seguretat, eficàcia, eficiència i equitat (2).  

Per consegüent, a través d'aquestes potencials millores en qualitat, eficàcia, eficiència, pertinència, 

equitat i seguretat, es podria arribar a un sistema amb més capacitat i responsabilitat. 

Aquest objectiu ha de ser transmès al més aviat possible als països desenvolupament amb IDH baix 

o molt baix, ja que pot permetre avançar cap al control de pandèmies o brots de les diferents 

malalties infeccioses que afecten les poblacions amb menys recursos. 

Per crear una eina que sigui útil per a la formació sobre qualsevol malaltia d’una població en risc, és 

imprescindible tenir un coneixement extens sobre la malaltia o malalties que vols tractar.  

Per aquest motiu, un pas previ a la creació de tota eina formativa de l’àmbit sanitari, té com a inici 

l’estudi un marc teòric de la malaltia i el context de la població a qui va dirigida, és a dir, els punts 

sobre els quals pots influenciar per tal de prevenir o controlar la mateixa. 

Parlar o formar sobre aquestes malalties comporta una elevada càrrega emocional i per tant, 

dificulta l’aprenentatge. Aquest suport pedagògic permet avaluar el coneixement dels participants 

i adaptar-se a les particularitats derivades de les diferències culturals entre diferents grups ètnics. 
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La indiscutible importància de l’aprenentatge de noves tecnologies en l’educació ha comportat un 

creixement massiu del nombre de recursos i sistemes d’aprenentatge (3). 

Com a resultat directe de la integració de la tecnologia i l’educació, ha sorgit com un mitjà potent 

d’aprenentatge especialment quan utilitzem les tecnologies d’Internet.  

1.4. Context del treball 

El treball s’ha realitzat amb la direcció del Grup de recerca en Biologia Computacional i Sistemes 

Complexos. Tenen interès en el desenvolupament d’eines per formar a poblacions amb pocs 

recursos sobre tuberculosi, malària, VIH i malalties tropicals desateses, especialment sobre 

tuberculosi. El seu interès es centra especialment en poder millorar la situació epidemiològica de la 

tuberculosi a Nigèria, on estan treballant actualment. Per tant, el seu objectiu és arribar a 

desenvolupar eines de formació utilitzant telèfons mòbils que siguin aptes per un context com el 

Nord de Nigèria. Arribar a assolir aquest objectiu requereix fer front a diferents dificultats, com 

decidir els conceptes a treballar, les metodologies pedagògiques o descobrir eines d’implementació 

d’aplicatius per a mòbils. Cal trobar dos actors, un que cobreixi l’aspecte de formació en salut, i 

l’altre, els aspectes d’implementació d’aplicatius en telèfons mòbils. 

El primer actor ha estat el Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes-Vall 

d'Hebron, en particular amb el Dr. Jordi Gómez Prat i l’agent de salut comunitària Akima Ouaarab 

Essadek, tots dos de l’equip de salut pública i comunitària. L’equip del Dr. Gómez tenen experiència 

en formació de diferents tipus de comunitats, una de les estratègies que han desenvolupat és 

l’elaboració de jocs educatius dirigits per un monitor. Es planteja la possibilitat d’adaptar la seva 

metodologia mitjançant telèfons mòbils. 

L’altre aspecte, l’aspecte tecnològic és el motiu central d’aquest treball. La meva experiència 

professional en el desenvolupament d’aplicatius per a telèfons mòbils més la meva formació 

d’enginyeria de sistemes biològics em permeten afrontar aquest repte. 

En el treball desenvoluparem una primera experiència adaptant un joc educatiu per a la seva 

utilització mitjançant el telèfon mòbil, aquest encara no serà per formar en tuberculosi, però si un 

primer pas per fer-ho possible.  
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1.5. Objectius 

Objectiu general 

Fer possible la creació d’una eina TIC per a l’educació formal en l’àmbit de salut comunitària Open 

Source, orientada a la formació a través de dispositius mòbils. 

Objectius específics 

1. Crear una eina de formació digital orientada a la conscienciació comunitària sobre la SIDA. 

2. Dissenyar i adaptar una eina clàssica utilitzada per a la formació per equips de salut 

comunitària per a la seva utilització mitjançant telèfons mòbils. 

3. Fer una abstracció completa del codi, per no dependre d’aquest alhora de fer una replica 

del joc en qualsevol àmbit sanitari. 
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2. Malalties tropicals desateses, malària, tuberculosi i 

SIDA 

2.1. Malalties considerades desateses al món 

Existeixen més de 20 malalties reconegudes per l’Organització Mundial de la Salut com malalties 

tropicals desateses. Són malalties que pateixen les poblacions més pobres (Neglected tropical 

diseases o NTDs per les seves sigles en anglès (4)), residents de zones rurals remotes, zones en 

conflicte o marginades (urbanes i suburbanes). Totes aquestes malalties es troben majoritàriament 

en països i regions amb índex de desenvolupament humà baix o molt baix. 

Aquestes malalties no es troben controlades realment per cap institució de salut pública al món i 

els manca presència en esferes polítiques. Segons l’OMS no existeixen estadístiques fiables que 

mostrin els efectes reals d’aquestes malalties. Tot i això, de forma periòdica, aquesta institució 

genera un informe amb els passos a seguir per tal de controlar, prevenir i eradicar aquestes 

malalties. Durant l’any 2012 va realitzar el seu últim roadmap on preveu l’eradicació de dues 

malalties desateses parasitàries que afecten principalment a l’Àfrica central, aquestes són la 

dracunculosis i l’equinococcosi (5). 

Les malalties tropicals desateses afecten prop de 1000 milions de persones, i en particular a les 

poblacions pobres residents en zones de clima tropical i subtropical. Generalment, s'agrupen 

diverses d'elles en una mateixa regió geogràfica, i els pacients sovint estan afectats per més d'una, 

ja que moltes d’aquestes malalties són infeccioses a causa de paràsits, bacteris o virus que entren 

en l’organisme de l’afectat per la falta de mesures higièniques i sanejament de l’aliment i l’aigua. La 

falta d’accés a aigua potable i el control imprescindible dels aliments, causa l’expansió d’aquest 

tipus de malalties. 

Més del 70 % dels països i territoris afectats per aquestes malalties tenen economies d'ingressos 

baixos o mitjans-baixos, famílies que no es poden permetre el tractament i que no disposen de 

mètodes de diagnosi o detecció adequats que són claus per controlar i eradicar aquestes malalties. 
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Dins de la mateixa Organització Mundial de la Salut existeixen discrepàncies a l'hora de considerar 

una malaltia com una NTD, és per aquest motiu que la meva selecció té com a objectiu principal 

mostrar les malalties que afecten el nombre més gran d'individus i per tant, realitzar un contrast 

amb malalties que tenen un grau de mortalitat similar com podria ser la SIDA i la destinació de 

recursos per combatre aquestes malalties, és totalment diferent pel simple fet d'afectar a països 

desenvolupats de forma directa. 

També he inclòs malalties que es troben a punt de l’eradicació per demostrar que un bon control i 

la conscienciació de la població pot marcar la diferència encara que els recursos siguin molt limitats. 

2.2. Malària, tuberculosi i SIDA 

De la mateixa forma que les malalties tropicals desateses, aquestes malalties afecten les persones 

amb un nivell de pobresa elevat, en definitiva, poblacions amb pocs recursos i poca formació. Però 

a diferència de les anteriors, aquestes malalties afecten persones de tot el món.  

Totes tres són mortals si no són diagnosticades i el pacient rep el tractament adequat durant les 

primeres etapes de la malaltia. Amb un nombre de morts superior a 1,7 milions de persones de 

forma anual, són avui dia un dels principals problemes sanitaris del món (6). 

Per al control d’aquestes malalties infeccioses, s’ha d’entendre les seves vies de transmissió i la 

simptomatologia per part de la població en risc, l’educació per a la salut de forma comunitària, és 

clau per controlar de forma correcta aquestes malalties. 

Una part del treball d’investigadors, metges i tota la comunitat sanitària per millorar la situació 

epidemiològica d’aquestes malalties, és a través de la formació correcta i efectiva del col·lectiu de 

persones afectades. Això implica de forma directa el control i la futura eradicació d’aquestes 

malalties. 
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3. Eines TIC i la seva efectivitat 

Avui dia, més de 4,02 mil milions de persones al món tenen accés a Internet. Des de l’any 2016 

l’Organització de les Nacions Unides (ONU) va reconèixer l’accés a Internet com a dret universal. 

“La Resolución asocia al acceso a la Internet como aquello indispensable para el ejercicio de los 

demás derechos fundamentales de las personas, como lo es el derecho a la educación, y destaca 

que para que Internet mantenga su naturaleza mundial, abierta e interoperable, es imperativo que 

los Estados aborden las preocupaciones relativas a la seguridad de conformidad con sus 

obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Si el acceso a Internet es esencial 

para el ejercicio de derechos humanos como lo son la educación, el trabajo la libertad de expresión 

y de pensamiento, entre otros, puede considerarse a este como otro derecho fundamental de las 

personas que corra a la par de ellos” (7). 

Totes les eines que ofereix internet per tal d’arribar a assolir aquest dret, són englobades com a 

eines tecnològiques de la informació i comunicació (TIC). Aquestes ens permeten transmetre els 

coneixements d’una forma més eficaç i amb un abast molt més gran en comparació a les eines 

clàssiques de comunicació. 

 
Les eines TIC, permeten millorar la comunicació i per tant l’educació de diverses maneres. Facilita 

un entorn d’aprenentatge on la participació activa és present, motivant a través d’un compromís al 

receptor, també permet proporcionar suport durant l’activitat per facilitar la comprensió per 

múltiples canals. Segons la revista Journal for Educators, Teachers and Trainers, “la incorporació 

d'eines informàtiques en els processos d'ensenyament i aprenentatge enriqueix la interacció 

individual i la col·lectiva en treballar en espais col·laboratius. Tant les TIC com les xarxes 

col·laboratives de treball, han impactat en les maneres de concebre i reelaborar els coneixements” 

(8). 

 

La utilització d’aquestes eines, poden apropar al receptor a una diversitat cultural i fonts de 

coneixement molt més amplia, on es pot arribar a tenir una millor percepció i comprensió de com 

s'interrelacionen nacions, corporacions i comunitats de tot el món. 
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Com un afegit al nou tipus d’eines TIC, els telèfons intel·ligents representen diversos avantatges 

per a la utilització d’aquestes eines d’aprenentatge. Sumat a les facilitats que aporten les eines TIC 

sobre qualsevol plataforma, les eines TIC al telèfon (m-learning) també tenen certs avantatges 

que la resta no presenta, entre les principals trobem: 

 

• Fer l'experiència d'aprenentatge fora de l'aula. 

• Aprofita els avantatges d'un aprenentatge informal. 

• L’usuari es troba més motivat per la familiarització amb la plataforma. 

• No és més obligat a utilitzar el PC com a únic objecte per tenir accés als materials. 

 

El fet que el receptor estigui familiaritzat amb l’eina que està utilitzant, ajuda a transmetre millor el 

missatge i/o facilita el suport a l’aprenentatge. També facilita a les famílies que no tenen accés 

directe a un PC, el fet de tenir una eina al seu abast de comunicació i d’aprenentatge alhora, 

trencant la barrera econòmica que suposen les noves tecnologies. 
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4. Educació per a la salut 

L’educació per a la salut, suposa una modificació positiva de la conducta enfront qualsevol aspecte 

relacionat a l’àmbit sanitari. Des de millores en la higiene, millores en l’alimentació fins a la 

prevenció de malalties (9). 

Adoptar conductes saludables és clau per al control de moltes malalties que avui dia no es poden 

tractar o el tractament no es troba a l’abast de la població en risc. En aquest cas, la pedagogia social 

busca fer una distinció entre les creences i estigmes socials que hi ha en aquest àmbit i aporta a la 

població un coneixement rigorós i contrastat per especialistes en qualsevol àmbit de la salut. Amb 

la finalitat de prevenir i/o controlar malalties o hàbits que no siguin saludables. 

Avui dia la formació a nivell sanitari, comporta una tasca molt important, especialment a escala 

comunitària. La participació d’un grup elevat de persones que tenen en comú una cultura o hàbits 

similars, permet a l’emissor preparar un discurs o una dinàmica on el receptor pot obrir-se més i 

portar a la pràctica els conceptes teòrics dins de la seva comunitat. Millorant l’efectivitat del 

missatge i la probabilitat de portar-ho a la pràctica com a treball de col·laboració i adopció 

voluntària de canvis en el seu comportament sense arribar a la manipulació. 

La percepció de la societat en enfront d'una malaltia és diferent segons el seu context social i les 

seves creences (10).  Donant una subjectivitat a l’individu, que pot arribar a influenciar a tota una 

comunitat. 

Amb un enfocament correcte, la formació entenent al públic objectiu, augmenta de forma dràstica 

l'eficàcia del missatge i la conscienciació a llarg termini. 

La participació activa per part de l'individu és clau per aconseguir aquest objectiu, amb l'ajut de les 

eines TIC, que facilita aquesta interacció, ja que fa entendre de forma més ràpida el missatge que, 

en el nostre cas, vol transmetre de prevenció i transmissió de les malalties que afecten les 

poblacions amb un nivell econòmic més baix. 

És en aquest punt on les eines TIC guanyen importància, ja que resulta més senzill transmetre a un 

nombre més elevat de persones a través d’internet els coneixements, sempre que aquesta 

informació es trobi processada de forma correcta per al públic que ha de formar-se. 
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En aquest cas, podem dir que l’educació sanitària és imprescindible per a obtenir una millora 

substancial de la qualitat de vida de l’individu i la seva comunitat. A conseqüència d’aquesta millora, 

els individus que conformen aquesta comunitat podran millorar de forma paral·lela en altres àmbits 

de la nostra societat, com podria ser la situació financera, l’autoestima o les condicions de vida. 

Per arribar a aquest objectiu, els emissors, que en el cas de l'educació sanitària, són especialistes 

del sector sanitari, disposen de diverses vies de comunicació. Poden fer un ensenyament a escala 

teòrica on el grup no participa activament durant la sessió o poden fer una dinàmica de grup, on el 

principal objectiu és implicar al receptor i d'aquesta forma, posar en pràctica els coneixements 

adquirits durant la mateixa sessió. 

Per fer aquestes sessions dinàmiques més efectives, els dinamitzadors de la sessió disposen d’eines 

molt concretes per tal d’augmentar aquesta participació. 

4.1. Eines per a la formació sanitària 

Aquestes eines tenen la finalitat de posar en pràctica els coneixements previs adquirits durant la 

mateixa sessió. Així és més fàcil detectar quins punts han de ser treballats en més profunditat o 

quins han arribat a ser transmesos de forma efectiva i per tant, milloraran la seva educació sanitària. 

Per fer una classificació d’aquestes eines, podem distingir les que no utilitzen un canal d’informació 

tecnològic, és a dir, utilitzen mètodes clàssics de dinamització com pot ser un joc de taula, una cançó 

o una taula rodona amb preguntes entre tots els participants, sent aquestes eines molt efectives 

per a la formació, però tenen una gran limitació i és l’abast de persones a la que pots formar dins 

una sessió. 

Amb l’aparició d’internet, sorgeixen un nou tipus d’eines que permeten eliminar aquesta restricció 

que presenten les eines clàssiques de dinamització de sessions educatives, les eines TIC. 

Les eines TIC són aquelles tecnologies de la informació que utilitzen com a canal un medi digital de 

comunicació. Això inclou, programes informàtics, vídeos, videojocs, blogs o fòrums. Accessibles per 

qualsevol persona que disposa de connexió a internet i que per tant, amplifica el missatge de 

l’emissor d’una forma més senzilla i amb una repercussió més gran sobre l’individu. 



Desenvolupament d’una eina TIC en l’educació per a la salut individual i 

comunitària   21 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Estudis demostren que la utilització d’eines TIC per a l’aprenentatge millora substancialment el 

rendiment d’aprenentatge a curt i llarg termini (11). 

No només per la possibilitat d’augmentar l’abast de l’eina, sinó que augmenta la participació activa 

de l’individu durant l’aprenentatge. 

4.2. Creació d’una eina de formació sanitària 

Segons l’equip de Salut Pública i Comunitària (eSPIc), hi ha dues metodologies per tal de crear una 

eina efectiva per a l’educació sanitària. 

Primer, la metodologia IFA (investigar, formar i actuar), on la investigació es fa amb consultes 

directes a la comunitat objectiu que es vol tractar, buscant els principals problemes sanitaris que 

envolten la mateixa comunitat.  

Un cop ja s’ha detectat el problema a tractar, es crea l’eina per a la dinamització de sessions 

formatives i, de forma paral·lela, es crea una jerarquia de formació per arribar a la comunitat, és a 

dir, els especialistes formen als dinamitzadors que alhora tractaran directament amb la comunitat.  

Finalment, un cop ja s'ha educat a la comunitat, la mateixa comunitat fa d'efecte multiplicador 

sobre altres comunitats en diferents regions que tenen el mateix problema, aquesta és la fase 

d'actuació. 

Un exemple d’aquesta metodologia el trobem a la recent publicació del HEPARJOC (12), una eina 

creada per a la formació comunitària de l’Hepatitis B, demostrant de forma estadística l’eficàcia 

d’aquesta eina TIC dins els grups control format per persones susceptibles a patir aquesta malaltia. 

La segona, és un mètode creat per l’equip de Salut Pública i Comunitària que divideix en tres etapes 

totalment separades, la primera etapa és semblant a la investigació i creació de l’eina en la 

metodologia IFA, la segona és una etapa de validació de l’eina creada amb dinàmiques de grup 

reduïdes de la mateixa comunitat, millorant l’eina abans de fer les sessions a tota la comunitat.  

Finalment, la tercera etapa on es realitzen les sessions d’educació sanitària i es valida amb estudis 

estadístics a llarg termini l’efectivitat d’aquestes sessions. 
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Aquests mètodes poden ser accelerats gràcies a la utilització d’eines TIC, i és per aquest motiu que  

l’equip de Salut Pública i Comunitària ha creat diverses eines online per a la formació de comunitats 

en risc per diferents malalties com la Malaltia de Chagas, la tuberculosi o malalties de transmissió 

sexual com es pot observar en la Figura 4-1. 

 

Totes les eines presentades han sigut testejades en diverses comunitats i demostrada la seva 

efectivitat a llarg termini sobre les comunitats on s’han realitzat les sessions dinamitzades. 

Figura 4-1 Totes les eines creades per l’equip de Salut Pública i Comunitària, eines TIC i clàssiques.  

 

 

 

 

        exemple 
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5. e-SidaJoc 

SidaJoc és una eina creada l’any 1999 per l’equip de Salut Pública i Comunitària (eSPIc), dirigit com 

a material de formació per a la prevenció del VIH/SIDA en dones africanes que viuen a Catalunya. 

“A través d’aquest joc pretenem promoure una forma dinàmica i lúdica de conduir sessions 

d’informació sanitària, d’avaluar el coneixement dels participants, i de proporcionar una eina que 

pugui contemplar i adaptar-se a les particularitats derivades de les diferències culturals entre 

diferents grups ètnics” (eSPIc). 

 

La idea inicial per al SidaJoc, és la dinamització d’una temàtica que, en molts dels casos, és un tema 

tabú i amb moltes incògnites dins de poblacions potencialment en risc.  

L’activitat està plantejada en tres etapes guiades per un dinamitzador, una etapa inicial de formació 

prèvia, on es resolen dubtes i s’informa de les característiques principals d’aquesta malaltia. 

Després la sessió de joc per grups, on el dinamitzador fa les preguntes i de forma conjunta han de 

respondre, per tal de fixar els coneixements de la sessió prèvia i finalment, un test individual per 

avaluar l’aprenentatge de cada participant.  

Figura 5-1 Material actual de SidaJoc extret de la presentació del propi Joc. 

 

 

 

 

        exemple 



24   

 

En aquestes sessions es treballa la malaltia des de diferents punts de vista, la seva transmissió, la 

maternitat amb aquesta malaltia o el diagnòstic, són alguns dels punts que es tracten durant aquest 

tipus de sessions. 

El material didàctic compta amb un manual que inclou directrius per al dinamitzador, els temes a 

tractar i la forma d’actuar, segons la secció i la resposta del grup, ja que no hi han respostes 

tancades. 

Les preguntes per seccions inclouen un tipus de resposta genèrica per guiar al dinamitzador, que 

decidirà quin grup ha encertat la pregunta segons les aportacions de cada participant.  

La idea de crear una eina digital a partir d’aquesta sessió amb dinamitzador, és per augmentar 

l'abast i la visibilitat d'aquesta eina per tal de sensibilitzar a un major nombre de persones sobre 

tots els aspectes principals de la SIDA.  

També serà útil en persones que no han participat en cap sessió o que volen profunditzar en els 

detalls que no ha assolit durant la mateixa podrà fer-ho des de l’aplicació. 

Finalment, la presència a l’App Store (Apple) i Play Store (Android) donarà a l’equip eSPIc una 

presència digital superior i crearà la possibilitat de la creació de noves eines per a la formació en les 

diferents malalties que treballen. 

5.1. Selecció de l’estratègia per adaptar el Joc de taula a una APP per 

telèfon intel·ligent 

La creació de l'App SidaJoc suposa un repte de disseny important, ja que s'ha de realitzar una 

adaptació completa d'un joc de taula, amb un material totalment orientat com un joc de grup amb 

una formació prèvia. 

El canvi es troba orientat a un joc per una persona i sense cap dinamitzador per a la seva formació, 

adaptable a les dues plataformes principals de telèfon intel·ligent, iOS i Android, que ha d'incloure 

tota la informació necessària perquè el jugador pugui respondre a totes les preguntes del joc o 

consultar qualsevol altre aspecte relacionat amb aquesta malaltia des de fonts fiables. 
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Perquè es pogués jugar amb només un jugador, les preguntes han de ser tancades i el jugador ha 

de poder treballar totes les seccions i que no fos depenent de l’atzar com és el cas del tauler actual, 

obligant a la creació d’un llistat de seccions que apareixen al tauler i eliminar les seccions de “Casilla 

de prueba” i “Hablemos de SIDA”, a la Figura 5-2 es pot observar tots els apartats que conformen 

el joc original. 

 

 

A partir del tauler, he extret les il·lustracions i el logotip per realitzar els components de cada secció, 

juntament amb els colors que conformen cada secció per tal de mantenir l’essència del joc original. 

Un cop plantejats els requisits previs, vaig dividir la creació del disseny en dues fases, la primera un 

plantejament funcional i estructural, on es troba present els wireframes de l’aplicació i un bucle 

tancat amb tots els passos perquè el jugador sigui capaç de completar el joc.  

Figura 5-2  Tauler del SidaJoc, primera eina de participació activa. 

 

 

 

 

        exemple 
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Seguidament, un disseny en profunditat de cada pantalla, colors, dimensions dels components i 

estil de disseny, sempre enfocat a la simplicitat per tal de fer una eina intuïtiva als nous usuaris. 

5.1.1. Disseny de wireframes 

Els wireframes són els dissenys inicials, on s’ha de poder apreciar totes les funcionalitats que ha de 

tenir o complir l'aplicació com a requisits mínims i, en aquest cas, sincronitzar la idea de l’eSPIc com 

coneixedors de l’eina i la meva com a programador. 

Per fer els wireframes, vaig partir de les limitacions descrites en la secció 4.1. D’aquesta manera 

podria transmetre al grup eSPIc d’una forma visual la idea i l’enfocament a la nova eina que és el 

SidaJoc. 

He utilitzat l’eina en línia Whimsical, orientada a crear de forma ràpida tots els apartats que 

conformen la nova aplicació, amb la llibreria de components que incorpora i la capacitat de crear 

les pantalles dins un flux de producció. Vaig ser capaç de crear el cicle que ha de seguir l’usuari per 

fer la seva formació i fer l’autoavaluació contestant les preguntes que conformen el joc. 

Tal com es pot observar a la figura 5-3, he pogut plantejar de forma conjunta a l’equip eSPIc totes 

les funcionalitats que inclou l’aplicació a partir dels components i apartats. 

 

Figura 5-3  Dashboard de l’aplicació Whimsical 

 

 

 

 

        exemple 

https://whimsical.com/
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Els wireframes també inclouen les pantalles per fer una partida de grup, aquestes són més 

semblants al tauler original per tal de poder fer una competició encara que no hi hagi un 

dinamitzador, però l’enfocament principal es troba en la creació de l’aplicació per a un jugador. 

Ja que la funció principal del SidaJoc és formar, tota la informació necessària per a l’usuari ha de ser 

accessible abans de començar la partida, és per aquest motiu que vaig introduir la primera secció 

d’informació a la pantalla principal, de forma conjunta a les noves regles de joc perquè l’usuari pugui 

tenir una experiència completa i guiada des de les mateixes pantalles que conformen l’aplicació. 

Un cop dins el joc, tant l’usuari individual com el plantejament de l’aplicació per grups, tenen la 

divisió de les preguntes per seccions. Amb un component que conforma la pregunta i tres 

components per a les possibles respostes.  

A més, si l’usuari accedeix a la pantalla d’opcions, tindrà a l’abast tota la informació del grup eSPIc 

per posar-se en contacte i d’aquesta manera donar una visibilitat més gran al grup.  

Finalment, un cop fetes totes les modificacions pertinents i tota la funcionalitat del joc plantejada, 

vaig crear l’última versió dels wireframes tal  com es pot apreciar a la Figura 5-4, tots els wireframes 

van ser exportats al format PNG per ser utilitzats directament a l’eina Sketch amb la que vaig 

dissenyar tota l’aplicació, fent de guia tal com mostraré en el següent apartat. 
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Figura 5-4  Wireframes inicials del SidaJoc 

 

 

 

 



Desenvolupament d’una eina TIC en l’educació per a la salut individual i 

comunitària   29 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

5.1.2. Disseny final 

Un cop totes les versions dels wireframes han sigut aprovades, vaig començar l’etapa del disseny 

de components per a l’aplicació, seguint totes les regles bàsiques de UI/UX design per a telèfons 

intel·ligents (13).  

Com a eina principal, he fet servir Sketch, una plataforma per realitzar dissenys amb les mides 

ajustades a píxels i la capacitat d’exportar tots els components creats en un format CSS per tal 

d’agilitzar la maquetació de tota l’aplicació un cop començada la programació. 

 

Com es pot observar a la figura 5 – 5, vaig exportar els dissenys de wireframes per donar forma al 

disseny final de l'aplicació però mantenint els conceptes d'usabilitat i contrast de les pantalles 

actuals.  

Pel que fa a les dimensions, va ser un dels punts crítics per al desenvolupament del disseny final, ja 

que no només Android presenta una gran varietat de dispositius amb unes dimensions de telèfon 

diferents, sinó que també s'havia de dissenyar per a dispositius Apple, tot i que en aquest cas, les 

dimensions de pantalla són més acotades, la usabilitat és completament diferent. 

Figura 5-5  Dashboard de l’aplicació Sketch 

 

 

 

 

        exemple 

https://www.sketch.com/
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Per tal de tenir una línia d’estil marcada, vaig crear 3 components principals (Figura 5-6): 

- Botons, la clau principal de tota l’aplicació, amb motius i colors del joc original per tal de 

cridar l’atenció de l’usuari i facilitar la interacció amb el joc. 

- Input text, el component que permet introduir dades a l’usuari, utilitzat només en dues 

ocasions per a la introducció del nom i en un futur per al nombre de jugadors, però és una 

eina clau per l’Async Storage i en un futur per a la base de dades al server extern, ja que et 

dóna la informació per poder distingir de quin usuari et dóna les dades. 

- View component, són els requadres per a les preguntes i possibles respostes de tot el joc, 

és el component més reutilitzat durant tota l’aplicació i per tant, el component amb un CSS 

molt més pautat que la resta de components de l’aplicació. 

 

Un cop creat les dimensions de tots els components, vaig crear una taula en forma de JSON amb els 

colors en codificació hexadecimal Figura 5-7 de tota l’aplicació, per utilitzar-ho durant la 

programació, de forma paral·lela a aquesta taula, vaig realitzar els possibles degradats de cada 

Figura 5-6  Components principals del SidaJoc, implementació sobre el disseny final. 

 

 

 

 

        exemple 
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color, però que finalment no van ser utilitzats, ja que no vaig crear cap botó en forma desactivada 

com en un principi es troba plantejat al disseny. 

 

Durant la programació de l’aplicació s’han realitzat canvis del disseny, però sempre mantenint la 

idea principal creada als wireframes. Un dels canvis principals és l’aparició de Modals en les 

respostes de les preguntes en comptes de canviar de pantalla, d’aquesta forma podia fer trucades 

asíncrones de la base de dades locals sense realitzar comunicació a altres pantalles. 

Per veure l’última versió del disseny en sketch, l’enllaç es troba en l’Annex B. 

 

Figura 5-7  JSON dels colors principals de l’aplicació, utilitzat directament sobre el codi del e-SidaSoc 

 

 

 

 

        exemple 
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5.2. Programació de l’aplicació 

En aquest apartat exposaré totes les eines, tecnologies i metodologia que he aplicat per tal 

d’aconseguir crear l’aplicació SidaJoc per les plataformes Android i iOS, per tant, assolir més del 90% 

de dispositius en tot el món que puguin utilitzar aquesta eina. 

Començant per la metodologia, encara que el disseny i la programació de l'aplicació estigués fet 

només per mi, he seguit una metodologia Agile. 

Consisteix a dividir tota l'aplicació en petites parts que, amb el temps, he unificat per crear 

l'aplicació final, sempre realitzant un control sobre la nova part programada i la revisió del nou 

conjunt. 

5.2.1. Estructura de programació 

Abans de començar amb la programació, vaig crear el repositori de SidaJoc en GitHub per tal de 

poder accedir a totes les versions creades. Aquesta eina és l'encarregada d'emmagatzemar el codi 

i de fer la gestió de cada divisió de l'aplicació. Però té un gran desavantatge, la plataforma no té cap 

interfície gràfica per realitzar aquestes accions, de forma normal es realitzen des de la mateixa 

terminal de l'ordinador amb una clau SSH del repositori, per tal d'assegurar la propietat intel·lectual 

i la privacitat de tot el codi. 

Per donar una interfície al control de les versions, he utilitzat SourceTree, una eina que permet 

connectar-se a tots els repositoris creats per l’usuari i mostrar totes les branques o parts de la divisió 

de l’aplicació. 

Aquestes branques o divisions, segueixen una estructura anomenada Gitflow.  

“El flux de treball de Gitflow és un disseny de flux de treball de Git que va ser publicat per primera 

vegada i popularitzat per Vincent Driessen. El flux de treball de Gitflow defineix un model estricte 

de ramificació dissenyat al voltant de la publicació del projecte. Proporciona un marc sòlid per a 

gestionar projectes més grans. 

https://www.sourcetreeapp.com/
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Gitflow és ideal per als projectes que tenen un cicle de publicació programat. Aquest flux de treball 

no afegeix cap concepte ni comanda nous, més enllà del que es necessita per al flux de treball de 

branca/funció.  

En el seu lloc, assigna funcions molt específiques a les diferents branques i defineix com i quan han 

d'interactuar. A més de les branques de funció, utilitza branques individuals per a preparar, 

mantenir i registrar publicacions. Per descomptat, també t'aprofites de tots els beneficis del flux de 

treball de branca de funció: sol·licituds d'incorporació de canvis, experiments aïllats i una 

col·laboració més eficaç” (14). 

 

Visualment vol dir que es treballa en un lloc diferent del que s’uneixen totes les parts que 

conformen l’aplicació. Això ens dóna un gran avantatge, poder fer una prova sense modificar el codi 

que ja funciona o revisions d’apartats per separat, tal com es pot observar a la figura 5-8. 

Per aquesta divisió en el repositori, he agafat com a unitat una pantalla o una release de l’aplicació, 

és a dir, una versió estable amb més funcionalitats que la versió anterior. 

A la figura 5-9 es pot veure que hi ha un total de 7 branques, incloent-hi la branca release i la branca 

màster on es troba tot el codi estable de l’aplicació entregat. 

Figura 5-8  Gitflow per al desenvolupament Agile del codi (14) 

 

 

 

 

        exemple 
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Figura 5-9  Plataforma SourceTree amb el Gitflow del repositori SidaJoc, funcionalitats i pantalles separades per branques. 
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Cada branca representa l’estructura principal dels navegadors, i les branques develop i màster, 

serveixen com a branques per al control de les diferents versions, on la primera emmagatzema les 

versions estables del projecte i la segona conté les versions de distribució. 

Tot aquest procés s’ha realitzat durant la programació de tot el projecte. Afegint tot el material 

gràfic, text o document a cada branca, segons les necessitats de cada pantalla. 

5.2.2. Tecnologies utilitzades 

Per realitzar l’aplicació per Android i l’aplicació per iOS de forma nativa, hauria d’utilitzar JAVA i 

Swift / Objective C com a llenguatge de programació respectivament. Però per fer un únic 

desenvolupament, he decidit fer una aplicació híbrida amb JavaScript com a únic llenguatge per al 

desenvolupament del codi principal. Això es possible gràcies a React-Native, una tecnologia creada 

per l’equip de programadors de Facebook, per agilitzar la creació d’aplicació amb un nucli de codi 

conjunt. Aquesta tecnologia és cada cop més comú utilitzar-la i es troba en aplicacions com 

Instagram o l’aplicació per controlar els cotxe de Tesla, és a dir, aplicacions que requereixen un gran 

rendiment. 

Segons la plataforma, el codi de JavaScript es transcriu en JAVA o Swift i d’aquesta forma l’aplicació 

funciona en qualsevol de les dues plataformes tal i com es pot observar a la Figura 5-10. 

 

La compilació es fa prèvia i separada per plataformes així que un cop l’aplicació és troba compilada 

no hi ha cap diferència entre una programada amb JAVA i/o Swift.  

Figura 5-10  Motor de traducció de JavaScript a mòduls natius  (15) 

 

 

 

 

        exemple 
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A més, si l’aplicació requereix unes funcions natives concretes, pots inserir part de codi natiu. Per a 

la segona actualització és requerirà al SidaJoc per fer la connexió a la base de dades personalitzada. 

Com a enllaç al servidor provisional, debugger (control de codi) i compilador, he utilitzat NodeJS a 

la versió 14.3.0, llenguatge de programació que funciona per defecte amb React-Native, i només 

amb les eines creades per al projecte de forma inicial ha estat suficient per realitzar tota l’aplicació. 

Finalment, he utilitzat HTML com a maquetador dels enllaços a les diferents pantalles que 

conformen l’apartat d’informació. 

5.2.3. Estructuració del codi 

L’estructura principal d’un projecte Reactjs o React-Native sempre té la mateixa estructura, parteix 

de tres carpetes i un arxiu principal.  

La primera carpeta és anomenada “node_modules”, aquí és troben tots els arxius necessaris per al 

funcionament correcte de l’aplicació, també inclou totes les llibreries externes i els motors de 

traducció anomenats prèviament.  Aquesta es creada en el moment que s’inicialitza el repositori de 

React-Native i es actualitzada cada cop que s’insereix noves llibreries o actualitzacions de les 

mateixes. 

Les següents carpetes són les de “iOS” i “android”, les dues tenen la mateixa funció, crear els 

projectes adaptats a les plataformes amb el mateix nom que la carpeta, tots els arxius que contenen 

són natius amb els seus manifest corresponent, d’aquí es pot introduir els certificats o accions del 

sistema operatiu com poden ser les notificacions o les connexions a la base de dades. 

Finalment, l’arxiu “index.js”, de forma predeterminada la carpeta “node_modules” busca aquest 

arxiu per obtenir tota la informació de l’aplicació. Com a programador, separo aquest “index.js” 

d’una capa superior anomenada “App.js”, on arriba tota la memòria interna del joc i, en un futur, 

la connexió a la base de dades externa. Aquest document carrega tota la informació dels diferents 

navegadors de l’aplicació que porten totes les pantalles del SidaJoc, per arribar a tenir tota 

l’aplicació ordenada en diferents components empaquetada dins d’una carpeta principal 

anomenada “src”. 

https://nodejs.org/es/
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D’aquesta manera es crea un diagrama que permet la lectura de tota l’aplicació tal i com es pot 

observar a la Figura 5-11. 
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Figura 5-11  Estructura del codi de l’aplicació, des de arxius bàsics fins a la compilació complerta. 

 

 

 

 



Desenvolupament d’una eina TIC en l’educació per a la salut individual i 

comunitària   39 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Dins de tots els components es troben no només els renders visuals, sinó que també he inclòs totes 

les funcions necessàries per crear la lògica del joc. Això es especialment important a la pantalla 

“Questions”, on es crea les puntuacions de cada apartat del Joc. 

5.2.4. Creació del codi  

Inicialment, el projecte utilitza yarn com a gestor de paquets del Node.js i totes les dependències i 

llibreries que he utilitzat es poden veure a la Figura 5-12, amb la versió utilitzada de cadascuna. 

Aquest package.json no conté l’última versió de totes les llibreries, es per aquest motiu que la 

documentació de cada paquet i la forma que l’he utilitzat al codi, pot diferir amb la documentació 

actual. 

 

Figura 5-12  Dependències utilitzades per l’aplicació e-SidaJoc. 

 

 

 

https://github.com/Manel095/SidaJoc/tree/master/src/screens/Questions
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L’ordre de creació de cada component que conforma l’aplicació l’he dividit en dues formes, els 

reutilitzables, aquest es troben en carpetes separades i els components únics de cada pantalla, 

aquests són els més comuns degut a la elevada diferència que hi ha entre totes les pantalles del joc.  

La Figura 5-13 és un exemple de component de l’aplicació, concretament és el Header de la pantalla 

principal del joc. El codi es troba vinculat a l’AsyncStorage per recuperar l’informació des de 

“AuthNavigation” i també es pot veure el component del llistat de seccions anomenat FlatList. 

 

 

Figura 5-13  Renderització de components de l’aplicació  

 

 

 

 

        exemple 
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Pel que fa les funcions principals del joc, totes les accions es controlen individualment a cada 

pantalla des de la funció this.state i es modifiquen amb la trucada a la funció this.setState, una 

vegada tots els estats a la pantalla corresponent es troba modificat, utilitzo la funció JSON.parsed 

per comunicar a la memòria interna del telèfon que he fet aquest canvi i de manera automàtica és 

transmet a la resta de pantalles. 

Un exemple de gestió dels estats i lògica del joc, el trobem a la Figura 5-14, on es pot veure la funció 

correctAnswer() que es crida cada cop que el jugador encerta una de les qüestions i realitza els 

següents canvis, suma un encert de la categoria que estàs responent, comprova si el nombre 

d’encerts previ es igual a 2 i si es veritat, tornarà a la pantalla principal sense deixar tornar a la 

pantalla d’aquesta categoria ja que està completa amb els 3 encerts, sinó mostrarà la següent 

pregunta de la mateixa categoria. 

 

 Totes les pantalles, un cop han actualitzat tots els estats que han de ser modificats, acaben en la 

funció componentDidMount() per actualitzar a la memòria interna del dispositiu tota l’informació 

tal i com es veu en més detall a la següent secció. 

 

Figura 5-14  Funció correctAnswer() de la pantalla “Questions”  

 

 

 

 

        exemple 
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5.2.5. AsyncStorage JavaScript 

Tota la base de l’aplicació és troba en l’emmagatzemat de la informació del jugador, quan s’inicia 

una partida, o es vol continuar si ja has començat una, es crida a la funció AsyncStorage. 

Aquesta funció té dos maneres diferents d’emmagatzemar la informació, una primera amb 

trucades a la funció síncrones, es a dir, modificacions en la memòria interna en sèrie o funcions 

asíncrones, on la memòria és modificada des de diversos punts a la vegada. En el cas del SidaJoc 

totes les trucades són síncrones, ja que no pots encertar preguntes de diferents categories alhora. 

Analitzant la Figura 5-15, és la funció que utilitzem quan es prem el botó de començar nova partida, 

primer comprova si has introduït un nom per començar la partida, en cas contrari surt una alerta al 

telèfon. Després neteja tota la memòria del joc i crea els nous valors d’encerts per a cada pregunta. 

Finalment la funció crida al navigator per canviar de navegador de login a la pantalla principal. 

 

Figura 5-15  Funció goToStart() de la pantalla “Login”  
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6. Resultats finals de l’aplicació SidaJoc i ampliacions 

Actualment, podem dir que l’aplicació SidaJoc es troba en una versió estable i preparada per a la 

formació sobre els aspectes principals que ha de conèixer tothom sobre la SIDA, no obstant, com 

tota eina TIC o software, pot ser optimitzada implementant noves funcionalitats o millorant el seu 

rendiment. 

Començant amb les millores proporcionades pel feedback del públic objectiu, fins a les millores de 

les estadístiques obtingudes després de l’utilització de l’eina a llarg termini.  

A la Figura 6-1 es pot observar l’emulador per a la plataforma Android de la versió final del joc. 

 

Figura 6-1  Emulador del sistema operatiu Android de l’última versió d’un jugador del SidaJoc. 
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Per les futures actualitzacions es poden realitzar diverses accions, la primera, és fer una substitució 

de l’AsyncStorage per una base de dades externa per tal de poder recollir els resultats de la partida 

de les persones que utilitzin l’aplicació. Després, per arribar al màxim públic possible s’hauria de 

pujar les aplicacions a les Store corresponents. 

Per fer reutilitzable tot el sistema de dades, s’hauria de tornar a replantejar la pàgina de qüestions 

i fer crides a una base de dades externa de forma individual per poder crear unes estadístiques per 

els usuaris que utilitzin aquesta aplicació o les possibles derivacions de la mateixa. 

També, la creació d’una versió amb més d’un jugador i un moderador, ha de replantejar tota la 

situació de la pantalla “Home” amb un nou sistema de navegació que fos depenent del control de 

puntuacions per grup i la recuperació del tauler encara que no disposi de les proves eliminades a la 

versió digital. 

Per accedir a totes les versions d’Android de l’aplicació SidaJoc és pot fer a través del següent enllaç: 

https://drive.google.com/drive/folders/1jYHhvLCrIik4OHEAZ699bV6MA24ZCpTY?usp=sharing 

6.1. Anàlisi del treball i perspectiva 

Aquesta aplicació suposa la digitalització d’una eina que pot ser reutilitzada i adaptada per a 

sessions en diferents àmbits de malalties NTD o similars, on la formació es l’element clau per al 

control de la mateixa. 

El disseny creat modular es pot aprofitar en altres jocs ja creats per l’equip de Salut Pública i 

Comunitària, amb les eines que actualment disposen a la seva pàgina web es pot refactoritzar part 

del seu codi i fer-ho exportable a diferents plataformes. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1jYHhvLCrIik4OHEAZ699bV6MA24ZCpTY?usp=sharing
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Conclusions 

Durant la realització del projecte, he trobat diversos reptes alhora de crear l’eina TIC. Encara que el 

meu entorn a nivell professional estigui relacionat amb la creació d’aplicacions, mai he assolit tot el 

disseny i la programació al complert d’una aplicació.  

Trobant més dificultats durant el disseny final amb sketch, tot el backend i la lògica del joc durant 

la programació. Una gran part de l’etapa final de programació va centrar-se en el control d’errors 

produïts per la utilització de dades tipus en comptes de les dades reals de les preguntes, creant la 

necessitat d’adaptació de totes les pantalles de qüestions per apartats. Això ha implicat una millora 

en la perspectiva global que tinc sobre els projectes TIC. 

Un cop finalitzat el projecte, he aconseguit adaptar una eina clàssica en una eina TIC, sent aquesta 

una tasca crucial per augmentar l’abast d’aquesta educació a nivell individual i comunitari, 

eliminant moltes de les barreres que suposa la utilització de les vies clàssiques de comunicació. 

Finalment, he aconseguit crear una eina TIC funcional per les plataformes iOS i Android, que 

compleix amb els requisits acordats conjuntament amb l’equip de Salut Pública i Comunitària. 

Creant un codi open source totalment accessible per poder crear altres eines TIC de la mateixa 

temàtica o similars. Així, he assolit l’objectiu general amb l’obtenció d’una eina TIC que permet 

facilitar la formació per a la salut i a més, una base sòlida de programació per a la creació de futures 

eines que tinguin el mateix objectiu. 

També, he adaptat una eina clàssica com és el SidaJoc per a la seva utilització mitjançant telèfons 

mòbils i així augmentar la seva visibilitat. 

D’aquesta manera he assolit tots els objectius, generals i específics. 
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Annexos 

Annex A. Malalties tropicals desateses, malària, tuberculosi i SIDA 

El dengue 

Aquesta malaltia és una infecció vírica amb una simptomatologia semblant a una grip que pot 

evolucionar fins a arribar ser potencialment mortal, aquesta fase és anomenada dengue greu, el 

seu vector principal d'infecció és el mosquit femella de la especie Aedes aegypti i A. albopictus 

present a climes tropicals i subtropicals de tot el món.  

La meitat de la població mundial, principalment la que es troba en zones urbanes i semiurbanes 

pateixen el risc de contraure aquesta malaltia, a més, no hi ha cap tractament específic per aquesta 

malaltia però amb la seva detecció prematura la taxa de mortalitat es troba per sota de l'1 % segons 

l'OMS.  

Actualment, el dengue és una malaltia que augmenta el nombre de malalts cada any, la gran part 

dels casos són asimptomàtics o no es troben correctament diagnosticats, això vol dir que no es 

coneix el nombre real d'infectats.  

Segons una estimació de l'OMS aquest 2019 existeixen al voltant de 390 milions de persones 

infectades a l'any dins de l'interval de confiança del 95%, és a dir, entre 284 milions fins a 528 milions 

de persones s'infecten de forma anual pel virus, la seva prevalença s'estima sobre els 3.900 milions 

de persones afectades distribuïdes en 128 països al voltant del món.  

Les persones infectades pel virus, poden transmetre la malaltia a través de la picadura d’un mosquit 

que s’infecta fins als 12 dies després de l'exposició del malalt al virus i per tant, durant la fase 

asimptomàtica.  

El dengue es una malaltia de tipus gripal que afecta a tota la població però amb una taxa de 

mortalitat baixa, els seus principals símptomes són altes febres superiors a quaranta graus, dolor 

muscular i vòmit. En canvi, el dengue greu, es potencialment mortal ja que els símptomes anteriors 

es veuen agreujats per l’acumulació de líquids, dificultat respiratòria i hemorràgies greus.  
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Existeix la vacuna CYD-TDV que serveix com a mètode de control de la malaltia, però només és 

recomanable en pacients que ja han patit la malaltia per tal de no derivar en un dengue greu 

(hemorràgic), ja que les possibilitats d'aparèixer aquests símptomes amb una segona infecció són 

molt elevats. Avui dia, l'únic mètode per controlar o prevenir la transmissió de virus del dengue 

consisteix a lluitar contra els mosquits vectors:  

 Evitar que els mosquits troben llocs on dipositar els seus ous aplicant l'ordenament i la 

modificació de l'entorn. 

 Eliminar correctament les deixalles sòlides i els possibles habitats artificials; cobrir, buidar i 

netejar cada setmana els recipients on s'emmagatzema aigua per a ús domèstic. 

 Aplicar insecticides adequats als recipients en què s'emmagatzema aigua a la intempèrie. 

 Utilitzar mesures de protecció personal a la llar, com mosquiteres a les finestres, usar roba 

de màniga llarga, repel·lents, materials tractats amb insecticides, espirals i vaporitzadors. 

Aquestes mesures han de observar-se durant el dia tant a casa com en el lloc de treball, ja 

que el mosquit pica durant el dia; millorar la participació i mobilització comunitàries per 

aconseguir el control constant de el vector. 

 Durant els brots epidèmics, les mesures de lluita antivectorial d'emergència poden incloure 

l'aplicació d'insecticides mitjançant el ruixament.  

 S'ha de vigilar activament els vectors per determinar l'eficàcia de les mesures de control. 

La ràbia 

És una malaltia vírica present a tots els continents amb una alta taxa de mortalitat, el vector 

principal en aquests casos són els gossos (en un 99%). La població vulnerable, com la majoria de 

persones afectades per les malalties desateses, es troba en zones rurals remotes, ja que existeix 

una vacuna però les persones afectades per aquesta malaltia no tenen accés a causa de l'elevat cost 

que suposa el tractament, tot i això es vacunen al voltant de 29 milions de persones de forma anual. 

Generalment, les morts causades per aquesta malaltia es troba en individus d’entre 5 i 14 anys, ja 

que són les persones amb una probabilitat més elevada de ser atacats per gossos. Segons la OMS, 

la millor prevenció d’aquesta malaltia és la vacunació sistemàtica dels gossos vectors de la malaltia, 

especialment en zones en perill d’aparició, prendre consciència sobre el control dels animals en 

aquest cas es clau per reduir el risc que suposa aquesta malaltia.  
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Les primeres manifestacions d’aquesta malaltia són la febre que sempre involucra moments de 

dolor intens o parestèsies en la zona de la ferida. La parestèsia és una sensació de formigueig o 

picor inusual que es troba produït per la infecció vírica. No obstant això, la malaltia es presenta en 

dos tipus, una primera forma molt agressiva coneguda com rabia furiosa, on el pacient que presenta 

aquesta malaltia presenta hidrofòbia i aerofòbia, a mesura que el virus es propaga pel sistema 

nerviós central, es produeix una inflamació progressiva del cervell i la medul·la espinal que acaba 

produint la mort per una parada cardiorespiratòria.  

La segona forma d’aquesta malaltia és més perillosa ja que suposa una paràlisi progressiva del 

pacient fins arribar al coma, aquesta forma que presenta la ràbia no es diagnostica de forma 

correcta degut a la falta de conscienciació per part dels nens que són atacats pels gossos i no 

notifiquen l’atac fins al punt que ja no es pot tractar aquesta malaltia. La profilaxi postexposició és 

el tractament immediat després una mossegada. L'objectiu és impedir que la infecció entre en el 

sistema nerviós central, la qual cosa provocaria la mort immediata. Aquesta profilaxi consisteix en: 

 La neteja a fons i el tractament local de la ferida tan aviat com sigui possible després de 

l'exposició. 

 L'aplicació d'una vacuna antiràbica potent i eficaç d'acord amb les normes de l'OMS. 

 L'administració d’immunoglobulina antiràbica, si està indicat. 

El tractament eficaç immediatament després de l'exposició pot evitar l'aparició dels símptomes i la 

mort. 

La tracoma causant de ceguesa 

Malaltia infecciosa produïda per la bactèria Chlamydia trachomatis, aquesta malaltia es troba 

principalment a zones tropicals, especialment en el continent africà. Afecta principalment a nens 

infectats on la malaltia es transmet principalment per les secrecions oculars i nasals d’una altra 

persona infectada o per mosques que han entrat en contacte amb les secrecions. 

Les infeccions per la bactèria del  tracoma produeixen, en primer lloc, una destrucció cel·lular 

causada pels bacteris durant el seu cicle vital, i en segon lloc, una reacció inflamatòria a causa de 

l'expressió dels antígens del bacteri en la superfície de la cèl·lula hoste. 
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La cicatrització tracomatosa és un indicador de la durada de la infecció i inflamació prèvies i un 

predictor de les complicacions futures .(16) 

El tracoma actiu és comú entre els nens d'edat preescolar. Després d'anys d'infeccions reiterades, 

la malaltia donarà a lloc a molèsties i dolor ocular permanent; aquestes i altres alteracions de l'ull 

poden originar cicatrius a la còrnia. Si no es tracta, aquest trastorn pot donar lloc a la formació 

d'opacitats irreversibles que causen discapacitat visual i ceguesa. 

Actualment, l'OMS presenta un sistema de classificació de la tracoma simplificat dividit en 5 fases: 

 Inflamació tracomatosa fol·licular (TF): Presència de cinc o més fol·licles en la conjuntiva 

tarsal superior.  

 Inflamació tracomatosa intensa (TI): Engruiximent i inflamació de la conjuntiva tarsal, amb 

enfosquiment de més de la meitat dels vasos . 

 Cicatrització tracomatosa (TS): Presència de cicatrius a la conjuntiva tarsal a forma de línies, 

bandes o làmines blanques, amb aspecte brillant i fibrós. 

 Triquiasi tracomatosa (TT): Inversió de les pestanyes cap a dins de l'ull, que freguen amb la 

còrnia produint inflamacions i úlceres.  

 Opacitat corneal (CO): Opacitat fàcilment visible sobre la pupil. causa una disminució 

significativa de l'agudesa visual o ceguesa. 

Per a la detecció d'aquesta malaltia és necessària una exploració física detallada. Es realitza un 

examen ocular, amb precaució, observant l'estat de les pestanyes, còrnia, limbe, i la conjuntiva 

tarsal després evertir la parpella.  

Com que no hi ha un fàcil accés per a la utilització de llums de fenedura, per a l'exploració cal una 

bona il·luminació. L’utilització d’antibiótics en els infectats per aquesta malaltia suposa un 

tractament en la gran majoria de pacients una eliminació completa de la bacteria i per una 

recuperació completa sempre que la fase de la malaltia no sigui irreversible. 

Úlcera de Buruli 

L'úlcera de Buruli és una infecció crònica bacteriana causada per Mycobacterium ulcerans, un 

microorganisme pertanyent a la mateixa família que els bacteris causants de la tuberculosi i la lepra. 
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Els països en els quals la malaltia és endèmica s'han identificat, principalment en zones de bosc 

tropical i cada any augmenten el nombre de pacients que presenten aquesta malaltia, encara que 

no ha estat confirmat, els investigadors asseguren que la infecció es transmet a través de la pell 

degradada o ferides traumàtiques lleus després del contacte amb l'aigua, el sòl o la vegetació 

contaminades. 

Tot i això, l’organisme causant de l’úlcera de Buruli és un bacteri ambiental, però el mode de 

transmissió als humans segueix sent desconegut. L’organisme produeix una toxina única que causa 

els danys a la pell 

 El diagnòstic precoç i el tractament són crucials per minimitzar la morbilitat, els costos i evitar la 

discapacitat a llarg termini. El quadre clínic va des d'un nòdul indolor fins a lesions ulceratives grans 

i menystingudes que es curen espontàniament però lentament, amb la gran part dels pacients sent 

nens menors de 18 anys. El tractament actual per aquesta malaltia avui dia és una operació 

quirúrgica, és per aquest motiu que la detecció temprana i el control de la malaltia és clau i objectiu 

per a l’OMS. 

Les treponematosi endèmiques (Pian) 

El Pian és una malaltia crònica desfigurant causada pel bacteri Treponema pallidum, aquesta 

malaltia afecta la pell, ossos i cartílag. La malaltia afecta principalment a les comunitats pobres de 

les regions boscoses càlides, humides i tropicals d'Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i el Pacífic.  

La majoria d'aquestes poblacions, principalment nens, viuen en zones aïllades, allunyades dels 

serveis sanitaris. En 2018 es van notificar a l'OMS 80.472 casos sospitosos, dels quals 888 es van 

confirmar amb la prova doble Dual Path Platform (DPP® Syphilis Screen & Confirm Assay) per al 

cribratge i la confirmació de la sífilis.  

En l'actualitat, es treballa especialment en millorar la capacitat dels laboratoris per confirmar els 

casos i en uniformitzar la recollida de dades sobre el pian a escala nacional i mundial. Aquesta 

malaltia només es pot diferenciar de la sífilis amb el test DPP ja que presenta la mateixa 

simptomatología o al laboratori amb la utilització d’una PCR, per tant, només personal médic poc 

diagnosticar de forma correcta aquesta malaltia. No hi ha vacunes per al pian. L'educació sanitària 

i la millora de la higiene personal són fonamentals per reduir la transmissió.  
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A més, s'ha d'administrar un tractament simptomàtic als contactes dels pacients. L'estratègia 

d'erradicació de la malaltia consisteix en el tractament de tota la població de les comunitats 

(tractament massiu) a les zones on se sap que hi ha pian, amb un objectiu de cobertura de, almenys, 

el 90%. Dues o tres tandes d'aquest tractament podrien ser suficient per interrompre la transmissió. 

La lepra, malaltia de Hansen 

La lepra és una malaltia crònica causada pel bacteri Mycobacterium leprae  amb un periòde 

d’incubació molt lent, al voltant d’uns 5 anys, afecta principalment a la pell, als nervis perifèrics, les 

mucoses i els ulls causant lesions.  

La transmissió d’aquesta malaltia es realitza normalment a través de tots els fluids corporals i per 

tant el contacte proper a persones amb aquesta malaltia augmenta les possibilitats de contagi, 

encara que el seu nivell de propagació és baix en comparació a les altres malalties desateses.  

La lepra es pot tractar amb la combinació de diversos fàrmacs per combatre la infecció, 

majoritàriament antibiòtics com la dapsona, demostrant ser molt efectiu en els pacients que 

detecten la malaltia de forma prematura, reduint d’aquesta manera el 90% dels casos desde l’any 

1985, però el cost del tractament a països com Brasil o India es massa elevat i les persones 

susceptibles de patir aquesta malaltia no es poden permetre els antibiòtics per curar-la i per tant, 

continua el creixement en països en vies de desenvolupament.  

S’estima un cas de lepra cada 10.000 habitants al món. L'OMS realitza diversos programes dins 

d'aquests països per reduir els contagis d'aquesta malaltia però encara estem lluny d'erradicar-la. 

La manera més efectiva de combatre aquesta malaltia és l'accés d'antibiòtics de forma gratuïta a 

tots els pacients.  

L'Informe d'actualització sobre la situació de la lepra al món de l'2014 (el subtítol destaca la 

necessitat d'una detecció primerenca dels casos), publicat al setembre de l'any 2015, es va basar 

en les estadístiques anuals de la lepra provinents de 121 països de cinc regions de la OMS. La 

recopilació i l'anàlisi de les dades van indicar les següents xifres: 

 213.899 pacients diagnosticats en tot el món. 
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 94% dels pacients amb lepra notificats el 2014 es van situar en 13 països: Bangladesh, 

Brasil, República Democràtica de Congo, Etiòpia, India, Indonesia, Madagascar, Myanmar, 

Nepal, Nigeria, Filipines, Sri Lanka i la República Unida de Tanzania. 

A continuació l’OMS descriu les principals dificultats que s'enfronten els serveis de control de la 

lepra: 

 La detecció de pacients pediàtrics indica la persistència de pacients no detectats i la 

transmissió contínua en la comunitat. 

 La detecció actual de pacients que ja presenten discapacitats i l'alta proporció de casos 

multibacilars indiquen un retard de la detecció a la comunitat. 

 L'estigma en relació amb la lepra i la discriminació contra les persones afectades per 

aquesta malaltia segueix obstaculitzant la detecció primerenca i que s'acabi amb èxit el 

tractament. Molts pacients pateixen encara exclusió social, depressió i pèrdua d'ingressos. 

Sovint també les seves famílies pateixen per causa de l'estigma. 

 La baixa proporció de casos nous en dones que es registra en diversos països pot ser indici 

d'un accés.(17) 

La malaltia de Chagas 

La malaltia de Chagas o tripanosomiasis americana és causada pel protozou Trypanosoma cruzi es 

transmet principalment per les vinchucas com animal vector.  

Altres causes d’infecció d’aquest protozou poden ser per altres vies com la transfusió de sang d’una 

persona que ja estigui infectada, aliment en males condicions que hi hagi presència del protozou o 

la transmissió de mare a fill durant la gestació o el part. Aproximadament hi ha entre 6 i 7 milions 

de persones afectades al món per aquesta malaltia, on les poblacions més afectades es troben en 

21 països de Sud-amèrica.  

Aquesta malaltia consta de dues fases ben delimitades, una primera fase d’infecció aguda, que pot 

allargar-se fins a dos mesos després de l’infecció, en aquesta etapa normalment es presenta una 

sintomatología lleu com pot ser febre, dolors musculars lleus i inflor en la parpella. Durant la segona 

fase, la fase crònica, els paràsits ocupen principalment els teixits musculars, produint amb el pas 
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dels anys  un deteriorament del teixit cardíac donant lloc a una arritmia o mort súbita del pacient 

per culpa d’aquesta degradació.  

La malaltia de Chagas es pot tractar amb antiparasitaris que tenen una tassa d’efectivitat molt 

elevada durant la fase aguda de la infecció, al voltant del 90 %, però que disminueix amb el temps 

de propagació pels teixits musculars del pacient. És per aquest motiu que una detecció prematura 

durant la fase aguda és clau per la seguretat del pacient i el control dels vectors, en aquest cas les 

vinchucas, és l'objectiu principal pel control i reducció de casos d'aquesta malaltia.  

La conscienciació de les persones afectades en aquest cas és imprescindible, ja que han de conèixer 

als perills que s'exposen i quines mesures preventives han de realitzar, com el control de 

transfusions sanguines en països on hi ha un elevat risc de contagi o la transmissió congènita, per 

tal de disminuir el nombre de persones infectades. 

La tripanosomiasi africana humana, malaltia de la son 

De la mateixa forma que la malaltia de Chagas, la tripanosomiasi es una malaltia produïda per la 

infecció d’un protozou, en aquest cas del gènere Trypanosoma. El contagi a les persones es realitza 

a través del vector de la mosca tsetsé que prèviament han estat en contacte amb altres humans o 

animals infectats amb aquest paràsit. Aquesta malaltia afecta a 36 països de l’Àfrica subsahariana i 

actualment menys de 1.500 persones a l’any es troben diagnosticades per aquesta malaltia, però 

amenacen a milions de persones a l’any dins dels països afectats. 

Aquesta malaltia pot adoptar dues formes en humans i una tercera per animals, aquesta última 

afecta encara greument al sector primari en els països en vies de desenvolupament. Les dues 

formes que afecten humans depenen de dos protozous diferents, el primer i que afecta el 97% de 

la població infectada és el Trypanosoma brucei, causant d'una infecció crònica que pot afectar el 

sistema nerviós central anys després de la infecció. En canvi amb una infecció pel protozou 

Trypanosoma brucei la malaltia només presenta una fase aguda que ataca directament al sistema 

nerviós central amb uns símptomes molt agressius en poques setmanes després de la infecció. 

Segons l’OMS a la primera etapa de la malaltia, els tripanosomes es multipliquen en els teixits 

subcutanis, la sang i la limfa; es coneix com a fase hemolinfática i es caracteritza per episodis de 

febre, cefalees i dolors articulars. 
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En la segona etapa de la infecció, els paràsits travessen la barrera hematoencefàlica i infecten el 

sistema nerviós central. Això es coneix com la fase neurològica o meningoencefálica. En general, és 

llavors quan es presenten els signes i símptomes més evidents de la malaltia, a saber: canvis de 

comportament, confusió, trastorns sensorials i falta de coordinació. Els trastorns de el cicle de la 

son, que li donen el nom a la malaltia, són una característica important de la segona etapa. Si no es 

tracta, la malaltia es considera mortal, si bé s'han notificat casos de portadors sans. 

Un programa de protecció de l'OMS esperava eliminar de la llista de malalties desateses aquest 

2020 però a causa de la situació sanitària d'urgència produïda pel virus COVID-19 aquest mateix any 

el programa no ha assolit encara l'objectiu marcat. 

La leishmaniosi 

Aquesta malaltia és causada per protozous paràsits del gènere homònim, existeixen 3 formes 

principals d'aquesta malaltia, la més comuna és la cutània, produïda en les zones superficials de la 

pell, donant lloc a úlceres causants de grans discapacitats a les persones afectades, les altres dues 

versions de la malaltia, la visceral i mucocutània, presenten una alta mortalitat, ja que afecten 

l’organisme amb lesions internes que deriven en la mort de la persona infectada si no es tracta de 

forma adequada. 

La gran part dels casos produïts al món es troben distribuïts en 10 països, des de Sud-amèrica, Àsia 

i Àfrica com el continent més afectat per aquesta malaltia amb 1 milió d'afectats de forma anual. 

Aquesta malaltia es transmet a través d'un mosquit com a vector perquè la femella necessita la 

sang dels mamífers per produir ous, i es per aquest motiu que la falta de sanejament a les cases en 

zones més pobres augmenta el risc de contagi. A més, la malnutrició i la falta de vitamines ajuda a 

una ràpida propagació de la infecció per tot l’organisme. 

El tractament depèn del tipus de paràsit i per tant de la regió on s’ha infectat el pacient, però 

l’antiparasitari no és suficient per eliminar de forma completa al paràsit de l’organisme, aquest ha 

d’estar ajudat pel propi sistema immune i això dificulta el tractament en persones que tenen un 

sistema immune deprimit ja sigui per culpa de la malnutrició o altres malalties prèvies. 

El control dels vectors, com moltes de les malalties desateses, es clau per reduir el nombre 

d’infectats anuals i la detecció prematura es imprescindible per augmentar l’efectivitat del 



58   

 

tractament, especialment si parlem de la leishmaniosi visceral que presenta una alta mortalitat si 

no es tractada a temps, aquesta varietat causa al voltant de 65.000 defuncions anuals al món. 

La cisticercosi i teniasis 

Malaltia produïda per la infecció intestinal produïda per cestodes deguda al ingerir carn que no ha 

estat cuinada adequadament, aquesta infecció afecta de forma severa si la ingesta es de ous de 

Taenia solium que es troba en la carn de porc crua o poc cuinada, si l’ou migra des de l’intestí de 

l’hoste fins a la musculatura o el sistema nerviós central on la malaltia es potencialment mortal, ja 

que el paràsit pot arribar al cervell, aquesta fase larvària s’anomena cisticercosi. 

Aquesta malaltia es causant de la mort de al voltant de 2,8 milions de persones a tot el món ja que 

es transmet a través del porc on el consum està normalitzat gairebé a tots els països, però afecta 

especialment a països en vies de desenvolupament degut a la falta de mesures d’higiene o 

sanitàries per tal de prevenir aquesta malaltia, com poden ser la innocuïtat alimentaria, el control 

veterinari dels porcs i un millor control alimentari millorant la inspecció de la carn a la venda i el 

processament dels productes càrnics. 

El tractament a persones infectades que el paràsit no ha arribat al sistema nerviós central és l'ús 

directe d'antiparasitaris per treure del tracte digestiu el paràsit. En el cas de cisticercosi, el 

tractament antiparasitari no és suficient i necessita l'ajut del sistema immunològic per tal d'eliminar 

de forma completa el paràsit, en alguns casos més extrems on el paràsit afecta el sistema nerviós 

central és possible la necessitat d'una cirurgia per tal de superar la infecció. 

La següent figura mostra la distribució de la malaltia, aquest mapa ens mostra una distribució per 

tot el món a causa de la presència de la carn de porc dins la dieta i per tant, la possibilitat de patir 

la infecció a través de la ingesta d’aquest aliment sense les mesures preventives descrites 

anteriorment. 
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A més de conèixer els països on la malaltia és endèmica, l’OMS realitza un gran esforç per tal 

d’obtenir dades més fiables sobre les persones afectades per la infecció, ja que és l’única manera 

de controlar els focus i així disminuir el nombre d’infectats, que en el cas de la neurocisticercosi és 

la causa prevenible d'epilèpsia més freqüent al món, i es calcula que produeix el 30% dels casos en 

els països on aquesta parasitosi és endèmica. 

Dracunculosis 

Malaltia parasitària causada per la ingestió a través d’aigua contaminada de larva de Dracunculus 

medinensis. Afortunadament, aquesta malaltia és possible que sigui eradicada en els pròxims dos 

anys degut al esforç del control i la prevenció d’aquesta, ja que no existeix cap tractament ni vacuna 

efectiva contra aquest paràsit. 

El control per part de organitzacions com el centre Carter, que ha realitzat un seguiment d’aquesta 

malaltia des de l’any 1982 per tota l’Àfrica central, on aquesta malaltia és endèmica, i la seva 

Endèmicitat de Taenia solium, 2015(17) 

 

 

 

 

        exemple 
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prevenció a través d’un estricte programa de detecció en el moment que el primer pacient presenta 

la infecció. Aquest control dura 24h des de la seva notificació buscant el focus d’aigua contaminada 

i la correcta extracció del paràsit de totes les persones infectades per impedir la seva transmissió. 

Durant l’any 2019, només s’han detectat 54 casos d’aquesta malaltia (18) on s’espera l’eradicació 

abans del 2021, sent aquesta la primera malaltia desatesa tropical en ser controlada. 

Equinococcosi o hidatidosi 

Possiblement la propera malaltia en eradicar-se després de la dracunculosi, causada per una larva 

del gènere  Echinococcus on la seva transmissió principal es troba a través de la ingesta d’aliments 

contaminats.  

Aquesta malaltia és un gran exemple de la importància en la conscienciació de la població afectada 

per una malaltia, on el simple fet de realitzar una neteja dels vegetals a consumir per part de les 

poblacions afectades ha creat la reducció d'un 50% dels casos de forma anual des del 2012 (5), on 

el període d'incubació és llarg, al voltant d'uns sis mesos, i els efectes a escala neurològica són molt 

greus en el pacient, o l'equinococcosi poliquística que és nova en l'àmbit mèdic, amb un període 

d’incubació de 3 anys fins a 30 anys, on el pacient presentarà icterícia produïda per una massa al 

fetge d’aquest paràsit que pot derivar en la mort del pacient (19). Això pot derivar en que 

l'eradicació d'aquesta malaltia trigui uns anys més a fer-se una realitat. 

Aquesta malaltia presenta un greu problema a l'hora de realitzar la seva detecció, el principal 

problema és pel fet que la malaltia és endèmica en països on la malaltia de Chagas també ho és, i 

les proves serològiques donen un fals positiu per la malaltia de Chagas que si no és confirmada a 

través d'un examen morfològic per un expert amb l'equip necessari per analitzar les mostres, pot 

ser tractat de forma inadequada. 

Infeccions per trematodes transmeses pels aliments 

En contraposició a les malalties parasitàries pràcticament eradicades, la trematodiasis és una 

infecció causada pel consum d'aliments en mal estat, infectant a 200.000 persones i que causa la 

mort a 7.000 de forma anual (20),els aliments portadors d’aquests paràsits són especialment 

crustacis, peixos i verdures, que després d'un cicle vital complex, on el paràsit ha de tenir un hoste 
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concret per tal de realitzar el seu cicle reproductiu en altres mamífers o peixos per arribar a la seva 

fase adulta en el seu vector que acaba sent infecciós pels humans. 

El continent asiàtic i Sud-Amèrica són els més afectats per aquestes infeccions endèmiques en més 

de 70 països, l’impacte d’aquesta malaltia no és únicament sanitari, sinó també genera un gran 

impacte econòmic a les explotacions afectades pel paràsit, ja que provoquen la pèrdua directa dels 

animals i de forma indirecta per perdre la possibilitat de realitzar exportacions un cop s’ha detectat 

un cas a l’explotació. 

La mortalitat d'aquestes infeccions no és molt elevada en la gran part dels brots, però un cop la 

persona infectada presenta símptomes el pacient quedarà en un estat d'invalidesa temporal o 

permanent depenent de la càrrega de paràsits que, segurament, derivaran en problemes en el seu 

fetge i disfunció en la motricitat, a causa de quists de grans dimensions localitzats en zones on hi ha 

una major quantitat de paràsits. 

Per a la prevenció d’aquesta malaltia és important el control de tots els possibles vectors, 

especialment a explotacions agràries on actualment no hi ha un gran control sanitari i una 

conscienciació sobre la innocuïtat alimentària es clau per acabar controlant aquesta malaltia. 

Segons el tipus de paràsit el tractament de la malaltia es amb diferents antiparàsits i per tant és 

imprescindible un cop s’ha detectat la infecció, realitzar les mostres serològiques pertinents per 

detectar el tipus de paràsit i aplicar el tractament òptim. 

També algunes farmacèutiques com Novartis, des de l’any 2016, tracten de controlar aquesta 

malaltia que afecta a tants milers de persones al món finançant el seu tractament complert i això 

ha provocat un descens de persones afectades però es insuficient per assolir una estabilitat i 

eradicació d’aquesta malaltia (20). 

La filariosi limfàtica 

Aquesta malaltia és coneguda de forma habitual com elefantiasis i la NTD que afecta a més persones 

al món, amb 886 milions de persones afectades per aquesta infecció transmesa per mosquits 

portadors del nematode de la família Filarioidea (21), directament es coneixen 36 milions de 

persones que es troben en una situació de discapacitat greu per culpa d’aquesta infecció. 
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Els paràsits s’allotgen en els vasos limfàtics on provoquen danys en el propi sistema, ronyons i el 

sistema immune del malalt. 

Si la malaltia no es tractada a temps a través d’un programa de quimioteràpia, en el seu estat crònic 

produeix limfedema causant de deformacions que no només presenta un problema de salut sinó 

que també presenta un gran problema socioeconòmic, on les persones afectades i els seus familiars 

propers reben una discriminació promotora de possibles malalties mentals degut al aïllament i un 

augment substancial de la seva pobresa degut a la impossibilitat de realitzar cap feina i alhora de la 

seva família per l’augment de les despeses mèdiques. 

Per reduir i controlar la malaltia, és important que tota la població en risc segueixi un tractament 

de quimioprofilaxi de forma anual, per tal de no transmetre als vectors les larves que infecten a la 

població. 

Aquest programa s’està realitzant de forma simultània a 81 països, on s’ha reduït la transmissió de 

la malaltia un 36%. 

La OMS assegura que amb la suma del control de vectors, la malaltia en els propers 10 anys serà 

focalitzada en regions més petites i per tant, més fàcil per tractar als pacients que han sofert la 

infecció. 

Oncocercosis, ceguesa dels rius 

La causa d’aquesta malaltia és la infecció pel paràsit Onchocerca volvulus, l’OMS estima al voltant 

de 20 milions de persones afectades al món per aquesta infecció, on més del 50% dels malalts 

sofreixen diverses afeccions a la pell que en la seva majoria desfiguren la part afectada. Quan el 

paràsit viatja al teixit ocular, acaba causant la pèrdua gradual de la visió fins a una ceguesa 

permanent. 

Aquesta malaltia es distribueix principalment per la zona d’Àfrica central i Brasil, es a dir, en la zona 

tropical on el paràsit es troba a prop de zones agrícoles i utilitza com a vector la mosca negra, de la 

família Simuliidae, aquesta espècie habita en rius on depositen les larves a les plantes submergides. 

No existeix una vacuna per aquesta malaltia però és efectiu el tractament a la població en risc o 

afectada amb ivermectina, utilitzada com antiparasitària de forma periòdica, sempre que no 
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coexisteixi el paràsit Onchocerca volvulus amb el paràsit Loa Loa endèmic principalment al 

Camerun, Congo i Nigèria, en aquests casos s'ha d'utilitzar antiparasitaris diferents, ja que poden 

ajudar a estendre la infecció per aquest segon paràsit. 

Encara que el tractament a persones en risc es efectiu, per tal de realitzar un bon control de la 

infecció es important realitzar accions antivectorials, amb fumigacions on hi ha més quantitat de 

mosques negres. 

Esquistosomiasi 

Malaltia parasitaria que afecta a més de 200 milions de persones al món de forma estimada per 

l'OMS, transmesa per les mateixes larves que tenen la capacitat de penetrar a la pell, es troben a 

l'aigua de les zones tropicals i subtropicals, especialment a Àfrica i en menor proporció a Sud 

Amèrica. Afortunadament, aquesta és una malaltia amb un grau de mortalitat molt baix, on només 

els casos on aquesta malaltia es troba agreujada per altres arriba a ser mortal, però en contraposició 

molts infectats per aquest paràsit són asimptomàtics el que provoca la contaminació a llarg termini 

de les aigües potables al seu abast. 

Afecta especialment a pacients menors de 12 anys, on es pot veure afectat el seu creixement i la 

seva capacitat d’aprenentatge, als adults comporta un quadre clínic de febres i dolor abdominal 

depenent del lloc on penetrin les larves del paràsit. 

 Algunes institucions com l’OMS troben que la millor solució pel control d’aquesta malaltia, però 

segons el “Banco de Desarrollo de América Latina” amb un informe publicat al 2017, demostra que 

la millor actuació es el control, la prohibició de bany i accés a aigües contaminades o amb la 

presència dels cargols de riu del gènere Biomphalaria i Oncomelania, portadors dels paràsits. 

On s’han analitzat els efectes de creixement en els nens de poblacions afectades i sota tractament 

antiparasitari de forma preventiva i els efectes a curt termini, han sigut “lleugerament positius o 

nuls”(22) i per tant opta per una via de detecció i control dels reservoris naturals. 

Per a la detecció prematura de la infecció es important realitzar controls d’orina de la població en 

risc, ja que el paràsit una vegada ha completat el seu cicle vital es expulsat per l’aparell excretor i 

resulta senzill fer un recompte per determinar la gravetat de la infecció. 
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Helmintiasis transmeses pel sòl 

Aquesta malaltia reconeguda com una de les malalties desateses que més persones afecta per 

l’Organització Mundial de la Salut, uns 1.500 milions de persones es troben afectades en tots els 

continents amb un clima tropical, ja que engloba la infecció per diversos paràsits, aquests tenen en 

comú la transmissió pels fems dels humans portadors i que degut a una mala gestió sanitària, 

contamina el sòl, les fruites i verdures cultivades o l’aigua de pous. 

Els efectes són diversos depenent del paràsit que afecta l'hoste, però pel fet que la població 

afectada tenen uns recursos molt baixos, és a dir, amb menys accés a aigua potable i una bona 

nutrició, podem dir que els nens presenten problemes de creixement deficient, deformitats que 

generen discapacitats si la càrrega de paràsits és molt elevada en l'organisme i en adults diferents 

trastorns que arriben a incapacitar-lo de forma parcial o total i en un percentatge baix, arribar a 

causar la mort del pacient . 

El conjunt de paràsits poden ser tractats amb el mateix antiparasitari d’ampli espectre, en aquest 

cas vermífug, on resulta molt eficaç en les regions endèmiques com a tractament de prevenció. 

La tuberculosi 

Aquesta es una malaltia infecciosa, produïda per la bactèria Mycobacterium tuberculosis, que afecta 

principalment als pulmons del malalt. Aquesta malaltia afecta especialment a persones que 

presenten un sistema immunodeprimit, com passa en casos d'infecció pel VIH, malnutrició o 

diabetis.  

Pateixen símptomes que es comprenen entre la tos i sudoració nocturna, fins a la producció d’un 

esput amb sang. 

La seva transmissió es produeix de forma aèria i entre persones, la pròpia tos del malalt fa arribar 

les bactèries a la persona que potencialment pot ser infectat. Sense el tractament adequat, aquesta 

malaltia es potencialment mortal, amb un tractament d’antibiòtics durant sis mesos, el pacient pot 

recuperar-se totalment de la presència d’aquesta bactèria en el seu organisme. 
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La malària 

És una malaltia parasitària que utilitza com a vectors els mosquits del gènere Anopheles. Sense 

l’antiparasitari un cop apareixen els primers símptomes de la malaltia, es mortal per al pacient.  

Es per aquest motiu que una ràpida diagnosi de la malaltia és crucial per al control i disminució 

d’aquesta malaltia infecciosa. Els primers símptomes del paludisme són la febre aguda que passa 

entre una i dues setmanes de la infecció a través del vector. 

Segons l'OMS la meitat de la població mundial el 2017 es trobava en risc de patir aquesta infecció. 

Amb un nom de morts proper al mig milió de forma anual posiciona a la malària com una de les 

malalties més perilloses del món. La majoria de casos es concentren en el continent africà i gran 

part del sud-est asiàtic. 

La SIDA 

Aquesta malaltia vírica és un dels problemes mundials per a la salut pública, amb un nombre de 

morts total superior als 32 milions de persones. On la formació i les mesures de control són claus 

per al seu control. 

“Els símptomes de la infecció pel VIH difereixen segons l'etapa de què es tracti. Tot i que el màxim 

d'infectivitat es tendeix a assolir en els primers mesos, molts infectats ignoren que són portadors 

fins a fases més avançades. De vegades, en les primeres setmanes que segueixen al contagi la 

persona no manifesta cap símptoma, mentre que en altres ocasions presenta un quadre 

seudogripal amb febre, cefalea, erupcions o mal de coll. 

A mesura que la infecció va debilitant el sistema immunitari, la persona pot presentar altres signes 

i símptomes, com inflamació dels ganglis limfàtics, pèrdua de pes, febre, diarrea i tos. En absència 

de tractament poden aparèixer malalties greus com tuberculosi (TB), meningitis criptocòccica, 

infeccions bacterianes greus o càncers com limfomes o sarcoma de Kaposi.”(23) 

La infecció pel VIH es pot diagnosticar mitjançant proves de diagnòstic ràpid que proporcionen 

resultats el mateix dia.  



66   

 

Això facilita enormement el diagnòstic precoç i la vinculació amb el tractament i l'atenció. Cap prova 

pot proporcionar per si sola un diagnòstic complet de la infecció pel VIH, sempre es requereix una 

prova confirmatòria, realitzada per un treballador sanitari qualificat.  

Es per aquest motiu que l’aplicació SidaJoc pot fer canviar l’estigmatització d’aquesta malaltia i 

empoderar a les persones que es troben en risc de patir aquesta malaltia a realitzar les proves 

pertinents per tal de ser diagnosticades de forma prematura. 
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Annex B. Disseny i codi del programa 

Per descarregar els arxius de disseny es pot fer a través del següent enllaç 

https://drive.google.com/file/d/1fL21GpxSKmKntBiyTemyzwCKZqK6bEGu/view?usp=sharing 

Segons el sistema operatiu utilitzar els següents programes per visualitzar el disseny: 

MacOS: Sketch 

Windows: Lunacy 

Linux: Designer.io 

Per visualitzar tot el codi de la APP es pot fer a través de github amb aquest enllaç: 

https://github.com/Manel095/SidaJoc 

Pots visualitzar-ho des de la pròpia plataforma o clonar el repositori en la memòria local de 

l’ordinador i utilitzar un editor de text que tingui suport de JavaScript per la seva correcta 

visualització. 

Finalment, per accedir a totes les versions d’Android de l’aplicació SidaJoc és pot fer a través del 

següent enllaç: 

 https://drive.google.com/drive/folders/1jYHhvLCrIik4OHEAZ699bV6MA24ZCpTY?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1fL21GpxSKmKntBiyTemyzwCKZqK6bEGu/view?usp=sharing
https://www.sketch.com/
https://iconos8.es/lunacy
https://www.designer.io/en/
https://github.com/Manel095/SidaJoc
https://drive.google.com/drive/folders/1jYHhvLCrIik4OHEAZ699bV6MA24ZCpTY?usp=sharing

