
Realitat virtual per a la formació de reclusos

Virtual reality for traning Inmates és una iniciativa de Greta du Velay (FR), del CIRE, Centre d'Iniciatives
per a la Reinserció (ES), d’Innovative Prison Systems (PT) y de SQLearn (GR) recolzada por el programa
Erasmus+ de la Comissió Europea (2020-2022).

El nostre projecte

El projecte Realitat Virtual per a la Formació de Reclusos (ViRTI) va néixer de la necessitat d'ampliar 
l'oferta formativa als reclusos, que tenen un accés limitat a les instal·lacions tècniques i a les empreses. 
Així, ViRTI pretén utilitzar la realitat virtual per a superar la falta de recursos a les presons, amb una 
aplicació en el sector de la construcció per a conèixer els diferents oficis, les seves condicions i requisits. A
més, les característiques d'interactivitat i ludificació incorporades al contingut d'aprenentatge haurien 
d'atreure a més participants i mantenir-los motivats, reduint així la taxa d'abandó.

Què es la realitat virtual?

La realitat virtual li permet submergir-se en un món artificial creat digitalment. Pot ser una reproducció del
món real o un entorn construït.  L'experiència és tant visual com auditiva a través d'uns auriculars d'alta
resolució  amb  un  ampli  camp  de  visió  i,  en  alguns  casos,  hàptica  amb  la  producció  d'un  efecte  de
retroalimentació. Quan s'equipa amb interfícies com a guants o roba, l'usuari pot experimentar sensacions
relacionades amb el tacte o determinades accions (cop, impacte...). Això permet als alumnes experimentar
diferents situacions i formatar els continguts mitjançant la immersió.

¿Por qué utilizar la realidad virtual en entornos de formación?

 Els alumnes poden participar en escenes virtuals i enfrontar-se a riscos en un entorn segur, en el qual
poden prendre decisions que no afectin els equips, els treballadors o als usuaris. Això els permet
desenvolupar  habilitats  en  àrees  que  d'una  altra  manera  serien  massa  perilloses,  costoses  o
perjudicials per a estudiar.

 Pot  augmentar  la  motivació  per  a  aprendre  i  la  motivació  per  a  participar  en  les  activitats
d'aprenentatge, especialment a través de les característiques d'interacció i ludificació que permeten
els entorns virtuals.

 Pot captar i mantenir l'atenció dels alumnes, la qual cosa permet retenir millor la informació.

 Els alumnes poden adquirir experiència pràctica en activitats com el muntatge de productes i en la
manipulació de maquinària complexa. Poden desplaçar-se i utilitzar els comandaments per a agafar,
empènyer i explorar objectes virtuals. La realitat virtual evita la necessitat de màquines costoses i
també permet l'evolució de la tecnologia.

• Facilita l'adquisició de competències professionals: per exemple, el personal de la cadena de 
subministrament pot situar-se en una línia de producció virtual per a practicar la col·locació correcta 
dels articles. El programari pot identificar i corregir els errors, permetent als alumnes realitzar 
l'activitat correctament en el món real.
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• Atès que els nostres processos motors i visuals estan vinculats, les teories de la cognició sostenen 
que els senyals fisiològics i les interaccions en un món virtual podrien estimular un nivell superior de
processament cognitiu.

Utilització de la realitat virtual amb els reclusos 

En els últims anys, els usos de la realitat virtual a les presons han augmentat i s'han diversificat:

- Usos terapèutics

 ◦ combatre l'estrès i l'ansietat

 ◦ actuació contra la dependència de l'alcohol i les drogues basada en la teràpia d'exposició

 ◦ tractar als autors de la violència de gènere experimentant el delicte "en les sabates" de la víctima

- Usos culturals (per exemple, per a participar en una obra de teatre)

- Desenvolupar habilitats socials i de comportament a través de la narració de contes.

- Mantenir un vincle amb la família que es filma amb una càmera de 360°.

- Preparar l'alliberament dels interns condemnats a llargues penes per a desenvolupar la seva consciència del
món.

- Descobrir les professions a partir de vídeos de 360°.

- Prevenir la reincidència treballant en un projecte de vida satisfactori

El potencial de la realidad virtual para la educación y la formación en las prisiones

Aunque todos los expertos y profesionales destacan los beneficios potenciales de la realidad virtual para la
educación y la  formación de los  reclusos,  no hemos podido identificar ninguna iniciativa  dirigida a las
competencias profesionales, sino sólo algunas destinadas a desarrollar competencias generales. Entre ellas se
encuentran:

-  STEPs,  Suppοrting  Ties  in  the  Educatiοn  οf  Prisοners,  para  desarrollar  la  autoestima  a  través  de  la
comprensión del propio comportamiento y las motivaciones (con el apoyo de Erasmus+).

- TRAIVR, Training of Refugee Offenders by Virtual Reality to improve their coping skills (problem solving
and emotion regulation), apoyado por Erasmus+.

-  En  la  cárcel  de  Lledoners,  las  habilidades  blandas  (habilidades  sociales,  reestructuración  cognitiva,
resolución  de  problemas,  regulación  emocional,  valores  y  autoestima)  se  desarrollan  construyendo  una
historia en un entorno 3D basado en vídeos de 360º.

Si quiere saber más sobre estas actividades y leer el informe sobre la realidad virtual para la educación y la
formación en las prisiones, con estudios de casos de Europa y otros lugares, y conocer los requisitos para
integrar la realidad virtual en su oferta de formación:

Visite nuestro sitio web: https://virtual.reality.for.inmates.training/

Contacto: CIRE, Centre d’Iniciatives per a la Reinserció / mcmargarit@gencat.cat

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido,
el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda

hacerse de la información contenida en la misma.


