
El microlearning és una estratègia de formació en la qual les idees clau són la base per 
construir l'aprenentatge.  Els continguts es presenten en petites píndoles (byte size 

learning), i se centren en el nucli de la informació.

Estem habituats a 
aquest tipus de 

continguts en entorns 
informals.

I ens agrada!

Ritmes de vida 
accelerats que 
dificulten els 

canvis de rutina.
El 90% del que 
aprenem en una 
formació tradicional 
s'oblida en menys 
d'un any.

SNACKSON proporciona un servei de mobile learning ideat per tal que les organitzacions 
puguin beneficiar-se dels avantatges del microlearning de forma més ràpida, flexible i sense 

grans inversions.

Snackson t'ajudarà a analitzar les necessitats i establir els 
objectius didàctics per la teva organització.

T'asesorarem en la creació de microcontinguts eficaços i 
rellevants.

Back-office des del qual 
poder gestionar els teus 

usuaris, continguts, 
accions formatives.

Total personalització de 
les accions formatives 

(duració, continguts per dia, 
forma de participació...).

Creador de 
continguts 

informatius i 
avaluatius en 

senzills passos.

Informes complets 
del transcurs de les 
accions formatives.

Rebrà petites 
unitats de 
continguts
de forma 
dinàmica i 
pautada.

Disponibilitat 
a qualsevol 
moment.

Tan sols cal que instali 
Snackson al seu 
smartphone.

Participarà en 
dinàmiques pensades 
per fomentar la 
motivació.

El contingut en petites porcions 
s'adapta a l'interval d'atenció en el 

qual ens mantenim concentrats.

Lifelong learning. Permet 
una formació continuada.

Accedir just-in-time als 
continguts.

Obtenir informació rellevant pels 
seus interessos.

Mobile Learning: major facilitat per 
incorporar la formació a la vida 
personal i professional.

Els nous coneixements s'assimilen i 
consoliden amb més facilitat.

S'aprenen habilitats i coneixements 
en menys temps i de manera més 
flexible.

Inmediatesa d'actualització i 
difusió del coneixement.

Complementa altres accions 
formatives (presencials, en 

línia, o mixtes).

Format modular que permet 
crear múltiples seqüències 

didàctiques amb els continguts.

Producció d'accions formatives 
més econòmiques i ràpides.

Per
l’organització

Per
l’usuari

info@snackson.com @SnacksonAppwww.snackson.com

Avantatges del microlearning

Els continguts són la clau

El format micro permet:

Com aplicar-lo?

t’ajuda!

T’acompanyem
en el procés!

Obviar allò que és 
superflu i centrar-se 

en els continguts clau.

Focus

Crear diferents 
accions formatives 
combinant objectes 

d'aprenentatge.

És més senzill 
detectar quan un 

contingut es queda 
desfasat i 

actualitzar-lo.

Actualització

Granularitat

Personalitzar més 
fàcilment el 

contingut en la 
realitat i context dels 

usuaris i de 
l’organització.

Personalització

Organització
Usuari


