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INTRODUCCIÓ 

Aquest projecte neix com a motor d’una necessitat real de l’equip d’infermeria en innovar en el 
programa de formació del centre. La disponibilitat de noves eines de filmació i edició de vídeo 

permeten generar continguts informatius breus, atractius, dirigits, actualitzats i fiables. 

I com que és evident que simulant situacions s’aprèn molt més que escoltant o mirant, l’actuació 
en un vídeo es converteix en una manera més d’aprenentatge. 

IDEA INNOVADORA 

La realització de vídeos és una activitat formativa que volem integrar en la formació continua 
del centre, especialment en aquells procediments d’infermeria en els que s’ha detectat una 

major necessitat formativa. 

La participació en l’edició del vídeo com si es tractés d’una situació real, dinamitza la formació, 
presenta un nou enfoc més positiu, dinàmic i participatiu, alhora que genera material pedagògic 
que pot ser emprat per altres professionals que no han pogut assistir a la formació. 

COM HEM TRANSFOMAT LA IDEA EN ACCIÓ 

Per iniciar aquest projecte i en motiu del dia mundial de la higiene de mans es va decidir centrar 
la filmació d’un vídeo on es recordava la tècnica d’higiene de mans amb fricció alcohòlica i 

diferents oportunitats relacionades amb en els 5 moments.  

L’objectiu va ser aproximar als professionals sanitaris a la pràctica de la higiene de mans en el 
seu mateix lloc de treball habitual. També va ser dirigit a diferents categories professionals que 
entren en contacte amb els pacients. 

L’activitat va ser la filmació del vídeo en la que els professionals sanitaris participaven com a 
actors i havien d’interpretar la situació que se’ls demanava, incloent aspectes com la ubicació 
de la solució alcohòlica, la correcta tècnica d’higiene de mans, la identificació d’oportunitats i 

l’ús de guants en els cinc moments de la higiene de mans.  

Es va demanar la participació de manera voluntària. I es va filmar en el context assistencial real, 

sempre respectant els pacients que indirectament es poguessin veure afectats. 

El guió, la planificació, la producció i l’edició final va anar a càrrec d’un grup de tres infermeres. 
I finalment el vídeo es va penjar de la xarxa interna i externa del centre per poder accedir als 
continguts formatius.  

RESULTATS 

Hem comprovat que podem dissenyar, planificar, filmar i editar amb el telèfon mòbil com a eina 

principal. 

La participació en l’acció formativa de 24 professionals sanitaris de diferents categories. El vídeo 

ha tingut 170 visites al youtube.  

Actualment el vídeo, és un reforç en les sessions d’acollida dels professionals de nova 

incorporació del centre. 

CONCLUSIONS 

La participació en el vídeo ha estat una nova acció formativa en higiene de mans dirigida als 
professionals sanitaris que tenen contacte amb els pacients, i alhora ha generat material didàctic 

inèdit. 


