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Una innovadora iniciativa liderada por la Universitat de Lleida 
 

Un projecte de RecerCaixa impulsa la creació 
de videojocs educatius per resoldre 

conflictes i prevenir el bullying  
 
 

• Ignasi López, director del Departament de Ciència i Beques de l’Àrea de 
Recerca i Coneixement de la Fundació Bancària ”la Caixa”, i Gemma Filella, 
investigadora de la Universitat de Lleida i líder del projecte Elaboració i 

avaluació d’un videojoc educatiu com a eina per a la millora del benestar 

emocional i social, han presentat avui el videojoc Happy, una iniciativa que 
s’emmarca en el programa RecerCaixa, amb la col·laboració de 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). 

 
• La prova pilot del videojoc es va dur a terme al llarg del curs escolar passat 

en 10 instituts i 7 escoles de la demarcació de Lleida i un institut d’Osca. 
En total, hi han participat més de 1.470 alumnes (574 de primària i 903 de 
secundària) i 59 mestres i professors.  

 
• El personatge principal del videojoc Happy (per a nens i nois de 8 a 16 

anys) es veu immers en 25 conflictes quotidians que poden tenir lloc tant 
dins l’àmbit escolar com familiar. A més, els joves poden adoptar el rol 
d’agressor, víctima o espectador.  
 

• Segons dades del 2015 de Save the Children, organització internacional en 
lluita pel respecte dels drets dels infants al món, 1 de cada 10 infants de 
l’Estat espanyol ha patit algun tipus d’assetjament escolar, i el 7% han 
sofert ciberbullying a les xarxes i al món digital.  

 
• Els videojocs desenvolupats pel GROP (Grup de Recerca en Orientació 

Psicopedagògica) de la Universitat de Lleida han esdevingut una eina molt 
útil per al professorat i molt motivadora per a l’alumnat, la finalitat de la 
qual és reduir el nombre de conflictes, disminuir l’ansietat de l’alumnat i 
millorar el seu rendiment acadèmic. 

 
• Els resultats obtinguts en les entrevistes posen de manifest que els 

professors necessiten més formació en competències emocionals per 
assumir el repte de millorar la convivència escolar i la resolució de 
conflictes entre iguals. 

 



Barcelona, 17 de juny de 2016. Ignasi López, director del Departament de Ciència i 
Beques de l’Àrea de Recerca i Coneixement de la Fundació Bancària ”la Caixa”, i 
Gemma Filella, investigadora de la Universitat de Lleida i directora del projecte 
Elaboració i avaluació d’un videojoc educatiu com a eina per a la millora del benestar 

emocional i social, han presentat avui al Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” els 
videojocs Happy 8-12 i Happy 12-16, que són el resultat d’aquest projecte impulsat 
pel programa RecerCaixa. 
 
Aquests videojocs, desenvolupats a partir de la recerca duta a terme en els últims vint 
anys pel Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP) i basada en els 
estudis de la neurociència tant a escala nacional com internacional, són l’única eina 
que treballa la gestió emocional enfocada a la resolució assertiva de conflictes.  
 
L’objectiu d’aquests videojocs és ajudar els alumnes a aprendre a resoldre conflictes 
quotidians amb assertivitat per millorar la convivència i la cohesió social a l’aula i, per 
extensió, a tot el centre. L’objectiu general d’aquest software és entrenar les 
competències emocionals per reduir el nombre de conflictes. 
 
El desenvolupament d’aquests jocs consisteix en un fil conductor en què el 
personatge principal es veu immers en 25 conflictes quotidians, que poden tenir lloc 
dins el context tant educatiu com familiar. Durant el transcurs del joc, els alumnes 
poden protagonitzar els tres rols diferents que intervenen en una situació de 
maltractament: el d’agressor, el de víctima i el d’espectador.  
 
La metodologia que hi ha darrere d’aquest software es basa en les competències de 
l’educació emocional proposades pel GROP: consciència emocional, regulació de les 
emocions, autonomia emocional, competència social i competències de vida i 
benestar. D’altra banda, tots els conflictes presenten el mateix esquema de resposta i 
s’adapten a la situació conflictiva que s’estigui desenvolupant. 
 
Aquest projecte s’ha dut a terme com a prova pilot amb 574 alumnes d’educació 
primària i 903 alumnes de secundària. Els resultats quantitatius indiquen que els 
videojocs milloren significativament les seves competències emocionals, el clima del 
centre i el rendiment acadèmic, i disminueixen l’ansietat de l’alumnat. Les mitjanes de 
les diferents dimensions augmenten significativament pel que fa a les estadístiques al 
grup experimental després de la intervenció, cosa que no passa al grup de control. 
 
El professorat també ha valorat l’experiència qualitativament, i ha considerat que 
Happy és una eina eficaç per ensenyar a resoldre conflictes interpersonals als 
alumnes, i que el joc entrena i millora les seves competències emocionals. El 71% del 
professorat considera que hi ha situacions d’assetjament als seus centres escolars, i 
el 57% opina que caldrien més hores de formació de professors i alumnes per 
resoldre conflictes. 
 
Els alumnes també han valorat aquesta activitat. El 100% han pres consciència de la 
importància de resoldre els conflictes de manera assertiva, han posat en pràctica 
estratègies de regulació emocional i se senten satisfets amb el programa. 
 



Les conclusions dels resultats obtinguts en aquest projecte són que aquest programa 
és una eina útil per al professorat i molt motivadora per a l’alumnat amb la finalitat de 
reduir el nombre de conflictes, disminuir l’ansietat de l’alumnat i millorar el seu 
rendiment acadèmic. 
 
 
Publicacions del GROP: http://www.ub.edu/grop/catala/publicacions/ 
Enllaç amb el tràiler dels videojocs: 
https://www.youtube.com/watch?v=8mwVbAs0J3c 
 
 
Més informació:  
 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 /apelayo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  
       @FundlaCaixaCAT  

 
Comunicació RecerCaixa 
Clara Armengou: 933 160 912 / 628654185 / comunicacio@recercaixa.cat 
www.recercaixa.cat 
 
 


