Jornada precongressual ORP
Dia: dimecres, 25 de maig de 2016

JUGANT A PREVENIR GAMIFICACIÓ EN L’ÀMBIT DE
LA PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS

Hora: De 09.45 h a 13 h.
Lloc: MC MUTUAL
Av. Diagonal, 394-398, planta 2 (Barcelona)
Inscripcions: CAMPUS UPC PLUS
Accediu aquí a la retransmissió sense inscripció
Places limitades per ordre d’inscripció

PRESENTACIÓ

PROGRAMA

La gamificació és una tècnica innovadora,

09.45-10:00 h. - INAUGURACIÓ DE LA JORNADA

enfocada al canvi d’hàbits, que usa mecàni-

Eduardo Vidal
Director general d’MC MUTUAL

ques de joc en entorns i aplicacions no lúdiques, a fi de potenciar la motivació, l’esforç o
la fidelització, entre altres aspectes. Es tracta
d’una nova estratègia per influir i motivar grups
de persones, que està aconseguint resultats
altament satisfactoris.
Així, aquesta tècnica fomentaria la motivació
dels treballadors, tant extrínseca com intrínseca, a tenir una conducta segura. D’aquesta
manera, es podrien modificar els hàbits de
comportament en tots els estaments de
l’organització i aconseguir una empresa moti-

Pedro R. Mondelo
Director CERpIE – UPC
Director congressos ORP
Moderador de la jornada
Miguel Ángel Pérez
Cap del Departament Gestió de la Prevenció d’MC MUTUAL
10.00 h. Digues-m’ho i me n’oblido, ensenya-m’ho i me’n recordo,
involucra-m’hi i n’aprenc
Gustavo Rosal
Mànager - SGS HFE Consultancy
10.45 h. Introducció a la gamificació: metodologia i sectors
Flavio Escribano
Productor al Departament d’Investigació en Gamificació de GECON.es

vada, sana, segura i sostenible.

11:30-13:00 h. - TAULA RODONA: Empleats amb llicència per jugar: fomentar la motivació i el compromís mitjançant gamificació

En aquesta jornada s’introduirà el concepte de

Alicia Luque
Directora de Prevenció, Medi Ambient i Infraestructures d’Emypro

la gamificació i es presentaran exemples de la
seva aplicació. Organitzacions de prestigi com
l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II o SGS i
experts reconeguts de l’àmbit com Ruth Contreras o Flavio Escribano ens explicaran les
seves experiències amb l’aplicació d’aquesta
tècnica.

Ruth Contreras
Directora de l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment
fundat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Vic
Eva Requena
Mànager de Comunicació i Xarxes Socials d’@attacommunity
Joan Manel Castellà
Cap del Servei de Prevenció i Salut Laboral de l’Associació Nuclear
Ascó – Vandellòs II (ANAV)

