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Estem creant experiències de formació adequades? 

El 40% dels treballadors asseguren que no tenen temps
per a realitzar la formació que necessiten.

Quan realitzem una acció intel·lectual, els primers 8 
minuts el nostre nivell d’atenció està al màxim. En 20 
minuts ja comencem a distreure’ns, i en 60 la capacitat
decreix significativament.

El mòbil s’ha convertit en la primera pantalla per al 
consum d’informació i de coneixement informal. Ens
permet estar sempre connectats i facilita el 
desenvolupament d’accions cada cop més complexes i
més properes al lloc de treball.



Microlearning is coming.

Segons un estudi de la University of California, el lapsus 
de temps que un adult navega en una web sense
distraccions és de 9 segons.

L’umbral de les persones per assimilar grans quantitats
de contingut textual és del 6% - 7%. Aquest percentatge
decreix encara més quan la informació no resulta de 
rellevància per la persona.

Segons les últimes estadístiques el temps promig de 
permanència dels usuaris en un vídeo, abans de canviar
o tancar la pantalla està entre els minuts 1:04 i 2:43.



Microlearning per crear continguts en formats petits, modul·lars i fàcils
de reutilitzar. 

Objectes

Crear diferents accions
formatives combinant

objectes d’aprenentatge.

Personalització

Personalitzar més fàcilment
el contingut a la realitat i
context dels usuaris i de 

cada organització.

Focus

Obviar tot allò que sigui
superflu, i centrar-se en 

els continguts clau.

Actualització

És més senzill detectar 
quan es queda 

desfasat i actualitzar-
lo.



Health Mobile Learning

Des d’Unió Consorci Formació
utilitzem el mòvil com un canal prioritari per impulsar formació i apropar el 

coneixement als professionals i el lloc de treball.

Utilitzem una eina com Snackson, una eina de microlearning, amb un disseny
interactiu i adequada gamificació, per impulsar formació dinàmica que pugui

usar-se amb el mòvil amb tant sols uns minuts al dia.



RCP, LOPD, 
i 30 títols
més

Des d’UCF ja 
estem
incorporant
ràpidament
l’eina.

Health Mobile Learning

Una eina amb moltes possibilitats:

- Complement de formació
presencial (abans, durant o després
de la presencialitat)
- Suport a programes de formació
online
- M-Learning: accions recordatòries
de formació realitzada
- Material de consulta 
- Plans d’acollida
- Actualització de protocols,  guies
de cures, i documents interns de la 
organització
- Altres



Health Mobile Learning

Els programes s’estructuren en reptes

Es desenvolupen al llarg de diferents dies i/o poques setmanes, i que impliquen no 
més de 5 minuts al dia.

Els participants reben notificacions en el seu mòbil quan arriben nous
microcontinguts (objectes d’aprenenattege)

Aquests objectes poden ser informatius (textos, imatges, animacions, vídeos, …) o 
avaluatius (activitats, preguntes, …).



Unió Consorci Formació

partner estratègic d’Snackson pel sector salut,
ajuda a les organitzacions del sector a desplegar iniciatives de 

Health Mobile Learning

Es poden consultar 
informes de seguiment i
d’avaluació dels reptes i
usuaris.

Els participants interactuen
amb els continguts.
Tot es va emmagatzemant en el 
back-office

Quan el repte comença, 
l’usuari rep els continguts

en el seu mòbil

Des d’UCF ajudem en la 
creació pedagògica de 
continguts formatius a les 
organitzacions.

Creem els reptes i assignem els participants que hi
estiguin vinculats.



Si vols més informació contacta’ns a…  UCF.

HEALTH MOBILE LEARNING

Unió Consorci Formació & Snackson


