
Com elaborar una 
fórmula de 
gami-emocions
Un curs per aprendre a idear una gamificació des 
de zero en entorns educatius, recursos humans i 
promoció econòmica



Durada: 8 hores

Format: 100% online

Descripció: Curs de caràcter pràctic en el que els 
participants aprendran les bases de la gamificació i la seva 
aplicació a través d’un format learning by doing.
Inicialment, s’exposaran tots els conceptes relacionats amb 
la metodologia i es visualitzaran exemples que ens ajudin a 
entendre aquestes bases. Seguidament, els participants 
dissenyaran una gamificació propia orientada a una 
necessitat seva existent.



Qui som?
Una empresa amb més de 20 anys de carrera en el 
disseny d’experiències lúdiques orientades a sectors 
educatius i empresarials.
Les nostres experteses es centren en trobar solucions a 
problemes complexos utilitzant el joc i la jugabilitat com a 
eix central de desenvolupament.
Paral·lelament a la creació activa, som formadors 
especialitzats en joc, gamificació i creativitat aplicades a 
qualsevol àmbit.

Per saber més...

https://www.jocsalsegon.com/


Qui som?

“Especialista en jocs i educació. Em 
miro el món amb mirada lúdica i 

intento transformar qualsevol 
experiència o aprenentatge en una 

oportunitat per jugar.”

“Dissenyador i enginyer interactiu. 
Graduat en Enginyeria, postgraduat 

en filosofia i especialitzat en UX. 
Penso que el joc pot ser un 

potenciador d'oportunitats de 
diversió a tots i cada un dels 

aspectes de la vida."

ORIOL RIPOLL ADRIÀ 
ALTARRIBA

https://www.linkedin.com/in/adri%C3%A0-altarriba-bertran-971a2b141/
https://www.linkedin.com/in/oriolripoll/
https://twitter.com/oriolripoll


Alguns dels clients...



Metodologia

Metodologia propia Basada en la recerca 
més actual

Participació constant i 
centrada en les necessitats 

reals dels participants

Acompanyament d’un 
dissenyador en actiu

Exemples inspiradors 
adaptats als contextos 

dels participants

Estructurat en reptes 
constants per aprendre 

creant



Continguts

Què és la gamificació? Com es planteja un 
repte?

Quins potencials de joc hi ha 
al meu entorn?

Quines experiències 
lúdiques volen viure els 

meus usuaris?

Quins elements de joc 
em poden servir?

I ara, com començo a 
dissenyar?



El nostre camí de disseny

Anar al 
context a 

observar i/o 
cocrear amb 
els usuaris

Plantejar el 
repte

Dissenyar 
una possible 

solució al 
repte

Avaluar



Materials de treball



Què s’emportaran?

Una proposta conceptual d’una experiència gamificada 
que podran desenvolupar per aplicar i donar resposta a 
les seves necessitats



Què ens diferencia dels altres?

Som dissenyadors en actiu i experiència en el sector del 
joc aplicat i la gamificació amb un gran ventall de 
projectes desenvolupats i un alt coneixement de les 
metodologíes. Basem els nostres processos en la recerca 
més actual. Som rigorosos i centrem les nostres 
formacions en allò que és probable científicament.




