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VII Jornada d’Innovacions Infermeres de La Unió 

Transformant les idees en accions 

 

Introducció:   

Symbaloo és una aplicació o plataforma basada en el cloud que permet als usuaris organitzar i categoritzar enllaços web a 
través d’un escriptori virtual. Els usuaris poden crear un escriptori virtual accessible des de qualsevol dispositiu amb 
connexió a Internet, sense necessitat d’instal·lar res. És molt útil per tenir organitzades totes les pàgines web que ens 
interessen, de manera molt visual i atractiva. 

La idea innovadora: 

“No necesito saberlo todo, tan sólo necesito saber dónde encontrar aquello que me hace falta, cuando lo necesite”. Amb 
aquesta frase sorgeix la idea innovadora de crear l’Escriptori Virtual de la Infermera. S’ha creat un entorn únic digital 
d’accés ràpid, útil i eficient a les principals fonts d’informació necessàries per la pràctica del cuidar. Fem servir Internet per 
actualitzar-nos de qualsevol tema infermer. Disposem de nombroses fonts d’informació de gran ajuda per resoldre les 
preguntes clíniques, però repartides per diferents plataformes. Resulta essencial saber seleccionar i gestionar les nostres 
fonts d’informació, aprenentatge i coneixement. L’elaboració de l’Escriptori Virtual de la Infermera és una eina de gestió 
del coneixement i suport pel desenvolupament òptim de les nostres cures. 

Transformant la idea en acció: 

L’Escriptori Virtual de la Infermera és una eina digital, multiplataforma i gratuïta. Es tracta d’un espai virtual únic d’accés a 
la informació que s’ha convertit en un entorn personal d’aprenentatge. Permet accedir a les fonts d’informació de manera 
ordenada, amb una interfície intuïtiva, ràpida i senzilla. Facilita la ràpida resolució de dubtes i esta dirigida a les infermeres i 
estudiants d’infermeria. En només una sola pàgina d’inici, podem trobar tota aquella informació fonamental per les 
infermeres: medicació, guies de pràctica clínica, calculadores, EIR, salut digital, informació pels pacients, cerca bibliogràfica, 
investigació, anatomia, qüestionaris, diagnòstics infermers, revistes d’infermeria... L’enllaç per accedir a l’Escriptori Virtual 
de la Infermera és el següent: www.symbaloo.com/mix/escritorioenfermera 

Resultats: 

L’estrena de l’Escriptori Virtual de la Infermera ha estat molt recent, el 20 de setembre de 2017. Fins al moment l’impacte 
als mitjans de comunicació infermers a estat notable, un exemple és la difusió que n’ha fet el Consejo General de 
Enfermería. La platafarmo Symbaloo també ha seleccionat l’Escriptori Virtual de la Infermera com el webmix de la setmana. 
Pel que fa a la plataforma de Symbaloo, més de 1.000 usuaris han afegit aquest webmix als seus perfils. 

Conclusions: 

Era necessària una eina digital que selecciones i gestiones les nostres fonts d’informació, aprenentatge i coneixement. 
L’Escriptori Virtual de la Infermera permet crear un entorn personal d’aprenentatge. També permet el coneixement 
col·lectiu i col·laboratiu. Amb aquesta nova eina digital per les infermeres, podem compartir informació / recursos fiables i 
segurs amb altres professionals infermeres. Aquesta nova eina digital per les infermeres, facilita molt l’accés a la informació 
més rellevant per cuidar. L’Escriptori Virtual de la Infermera, és un clar exemple de l’ús intel·ligent de les noves tecnologies 
per millorar la manera de com cuidem. 

 

 

 


