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OBJECTIU DE L’EXPERIÈNCIA
•

Desenvolupar un nou enfocament per a l’aprenentatge de la infermeria
oncològica, basant-se en l’ús de dispositius mòbils que permeten traslladar
l’aprenentatge de la infermera a la seva pràctica diària, garantint que la teoria
està totalment integrada a les habilitats pràctiques.

•

El projecte és una iniciativa d’e-oncología, programa de formació virtual de
l’Institut Català d’Oncologia, presentat a la Unió Europea.

DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA
•

El projecte es centra en avaluar i demostrar la viabilitat de la formació informal
(aprenentatge social) mitjançant el mobile learning en el context de la formació
continuada de l'infermeria oncològica

•

La durada del projecte és de 24 mesos i s’ha creat un consorci, liderat per l’ICO, i
constituït per institucions d’Itàlia, Lituània, Turquia, Eslovènia i República Txeca i
una empresa tecnològica catalana.

•

Es dota als equips d’infermeria oncològica (30 pax) amb dispositius mòbils per
l’ús del app 2.0 SMILEON. Dissenyat per a les necessitats d’aprenentatge i
comunicació de les infermeres compta amb funcionalitats, eines i material
d’interès (continguts, forum, linkedin, etc.).

RESULTATS (beneficis – limitacions)
Beneficis:
• Impacte directe del aprenentatge en la pràctica assistencial de les professionals
d’infermeria.
• L’app SMILEON, desenvolupat per dispositius mòbils, confirma la viabilitat de nous canals
per a la formació continuada en salut.
• Els coneixements es comparteixen en l’app i es poden “empaquetar” per compartir amb els
altres professionals d’interès. El que sabem, ho sabem entre tots.
Limitacions:
• Necessitat d’acompanyament i guiatge per tal de que les infermeres obtinguin el màxim profit
de l’aplicació.
• Les institucions han de valorar i integrar en els seus paràmetres de desenvolupament
professional aquest tipus de formació.

APLICABILITAT
•
•
•

•

Creació d’una comunitat d’aprenentatge col·laboratiu i social que impacta en la
millora del servei assistencial al pacient oncològic.
Millora de la praxis i optimització dels processos de desenvolupament professional
de les infermeres/s.
Base de dades de coneixement e informació estratègica feta amb la participació de
tothom per poder-la aplicar al diagnòstic de noves necessitats formatives en
infermeria oncològica.
Diagnòstic de les necessitats tecnològiques de l’equip d’infermeria en el seu dia a
dia per tal d’introduir canvis organitzatius, d’innovació, etc.

Accedeix a l’app 

CONCLUSIONS
•

Es fa necessari continuar enfortint els canals de formació 2.0 traspassant-los des
de una practica real i informal a sistemes de gestió de coneixement formal que
formin part de les institucions generant i retenint aquest coneixement social com
a valor afegit que té impacte directe en la millora assistencial del dia a dia.

•

Els models de coneixement (generació i gestió) s'entrellacen amb la pràctica
diària com a conseqüència de la tecnologia 2.0. i 3.0.

PARAULES CLAU
•

Aprenentatge col·laboratiu

•

Life Long Learning

•

Tecnologies 2.0 i 3.0

