
                                               

 
 

GAMIFICACIÓ, POTENCIA LA TEVA IDEA AMB ELEMENTS DE JOC 

Adreçat  

Potencials emprenedors, comerç de proximitat, PIMES i altres. 

Objectiu 

Que els assistents coneguin com es poden adaptar els elements dels jocs en entorns no lúdics, sigui 
per modificar conductes o per resoldre problemes concrets, com poden potenciar la motivació, 
participació, interès i la fidelització. Encara que el terme gamificació es coneix poc, el seu ús el fem 
servir cada dia amb uns resultats increïbles. 

Metodologia 

Hi ha una part inicial basada en la història de la Gamificació i el perquè de la seva creació. 
Coneixerem els tipus de motivacions i de jugadors, veurem vídeos on podrem agafar idees i analitzar 
els efectes psicològics.  

Analitzarem diferents casos d’èxit d’emprenedors, com treure profit de les xarxes socials, valorarem 
com es va regular una proposta gamificada d’un cas real. Veurem com amb un simple joc de cartes 
podem treure un rendiment increïble i finalment es proposarà als assistents com gamificar dins la 
seva idea amb un intercanvi d’idees i suggeriments de millora entre els companys. 

Continguts 

Què és la Gamificació i els seus inicis. 

Diferències amb Advergaming, Ludificació, Serius Games. 

Mecàniques i dinàmiques dels jocs. 

Piràmide de Maslow, Teoris del Flux (exemple Candy Crash) 

Efectes psicològics que produeixen els jocs. Dopamina, Serotonina, Oxitocina i Endorfines. 

Tipus de jugadors. 

Tècniques per aconseguir difusió per les xarxes socials. 

Casos d’èxit d’emprenedors modificant conductes gamificades. 

Casos pràctics  

Imparteix 

Àngel Fulquet Sales, Game Designer i CEO de Gamification Games i Vianvi Mobile, empreses 
dedicades al món de les Apps i Software des del 2011. Actualment desenvolupant projectes 
gamificats per institucions, empreses i centres de formació. Publicació de diferents jocs entre els 
quals destaca Image Quiz, un joc d’intuïció visual amb més de 40.000 descàrregues en 20 països on 
va obtenir una puntuació de 4.2 sobre 5 per als usuaris de Google Play. Creador del model 
“Gamification Games”. Forma part del col·legi de periodistes de Barcelona . 

 


