


Vídeo Salut 
És un gestor de descarregues des del qual es té accés a fitxers, que 
anomenem "videocapsules de salut", editats amb textos i imatges dinamics. 

Actualment, molts equipaments san ita
ris de Catalunya compten amb sistemes 
d'emissió de continguts digitals a dins 
de les seves instaHacions, principalment 
pantalles a les recepcions i a les sales 
d'espera. Per mitja d'aquests suports 
volem fer difusió de les campanyes de 
salut i d'altres informacions adrec;ades a 
la ciutadania. 

La producció d'aquestes videocapsules 
s'ha fet pensant amb les característiques 
propies de I'emissió per pantalles a les 
sales d'espera, i s'adapten a les condi
cions deis espais on es projecten, tenint 
en compte el ritme i els temps de lectura 
de les persones, el tipus de lIetra, la se
lecció de les imatges, les iHustracions 
i els grafics que apareixen de manera 
dinamica, amb la intenció de fer-Ies 
atractives per captar I'interes i, alhora, 
millorar la comprensió deis missatges. 
Són produccions que no tenen so. 



Estructura 

El gestor de descarregues s'ha estructurat en quatre blocs de continguts que 
s'aniran actualitzant periódicament: 

- Novetats. Hi trobareu les darreres 
produccions mensuals de capsules 
amb consells de salut i informació 
corporativa. 

- Campanyes estacionals. Hi trobareu una 
selecció de capsules amb continguts 
relacionats amb la estacionalitat anual 
d'algunes campanyes de comunicació. 

- Informació corporativa. Espai dedicat a 
les capsules amb informació sobre les 
prestacions i les novetats del sistema 
de salut. 

- Consells de salut. Espai d'arxiu i 
descarrega de totes les capsules amb 
consells de salut. 



El gestor de descarregues incorpora un enllac; a l'Oficina de Comunicació del 
Departament de Salut amb I'objectiu que, per mitja d'un formulari, ens feu arribar 
els vostres suggeriments per millorar aquest servei. 

Si voleu utilitzar aquestes capsules a les pagines web o les intranets, no és 
necessari descarregar-Ies d'aquest gestor. Podeu utilitzar el YouTube de Salut 
(http://www.youtube.com/user/salutgeneralitat) on, a més d'aquest material, hi 
haura altres vídeos que sí que tenen so. 






















