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Introducció

Per  als  interns,  els  avantatges  de  participar  en  activitats  d’educació  i  formació  són
múltiples.  En  general,  amb  un  nivell  educatiu  baix  i  sense  qualificacions,  els  interns
guanyen  confiança  adquirint  competències  bàsiques  i  desenvolupant  habilitats
transversals i vocacionals. Aquests èxits contribuiran a les seves possibilitats de feina una
vegada que surtin de la presó. Per a una rehabilitació amb èxit, l'accés a l'ocupació és un
aspecte crucial, ja que augmenta l'autonomia i redueix el risc de reincidència. Tot i això,
les oportunitats de formació poden ser limitades perquè no totes les presons compten amb
les eines tècniques i els recursos necessaris per impartir cursos professionals. Així mateix,
davant l'oportunitat de participar en cursos de formació professional, els interns s'hi poden
mostrar  reticents  i,  malgrat  que  expressin  la  voluntat  de  participar,  les  taxes
d'abandonament són elevades.

Virtual Reality for Training Inmates (ViRTI)1 La Realitat Virtual destinada a la formació
dels Interns (ViRTI) sorgeix de la necessitat de millorar l’entorn educatiu i ampliar l’oferta
de formació per a qui té generalment un accés limitat als mitjans tècnics al trobar-se en un
ambient  tancat  i  restringit.  Així  doncs,  ViRTI  té  com a objectiu  utilitzar  tecnologies  de
Realidad Virtual (VR) mitjançant la creació d’entorns virtuals, compensant l’escassetat de
recursos (com laboratoris, materials i eines) en les instal·lacions penitenciaries. A més, a
l’introduir  característiques interactives i  de gamificació en els continguts d’aprenentatge
que s’ofereixen als  interns,  serà possible atraure a més participants i  mantenir  la seva
motivació,  reduint  així  les  taxes  de  dissertació.  A  través  d’aquest  projecte  es  podrà
potenciar  cada  vegada  més  l’aplicació  de  continguts  basats  en  la  RV  en  els  centres
penitenciaris, que col·laboraran amb els equips de educació y formació preparats par a
aquesta  finalitat.  De  esta  forma,  més  reclusos  es  beneficiaran  d’aquest  valor  afegit  i
desenvoluparan habilitats i competències i adquiriran coneixements sobre sectors de la
economia on  hi ha escassetat de ma d’obra, augmentant d’aquesta manera l’ocupabilitat. 

ViRTI  està format per quatre socis  de França, España, Grècia i  Portugal:  un expert  en
sistemes penitenciaris, dos centres d’educació i formació amb una llarga experiència en la
formació  d’interns  i  un  desenvolupador  de  continguts  d’aprenentatge  interactiu  amb
experiència en RV. Junts formant el Consorci que té els següents objectius.  

1 https://virtual.reality.for.inmates.training
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1. Analitzar el potencial de la RV per a l'educació i la formació a les presons i especificar-
ne alguns casos d'ús;

2. Desenvolupar una ruta de formació interactiva gamificada en el sector de la construcció,
utilitzant VR basada en vídeos de 360 °;

3.  Posar-ho a prova en tres contextos penitenciaris diferents: condemnes a curt termini,
centres de justícia juvenil i centres de detenció que acullen a reclusos sentenciats a més
d'un any amb perspectives positives de rehabilitació;

4. Com a guia de a) Administracions penitenciàries, b) Entitats finançadores, c) Educadors
i formadors, d) Centres d'ensenyament de tecnologia perquè puguin introduir eines de RV
per a la formació d'interns.

Després  de  la  implementació  del  projecte,  s'espera  que  es  pugui  disposar  de  més
continguts  basats  en  realitat  virtual  a  les  presons,  i  que  més  centres  l'introdueixin  en
col·laboració amb els Formadors dels centres penitenciaris o Escoles de Formació, així
doncs,  més  reclusos  es  beneficiaran  del  seu  valor  afegit.  S'espera  que  els  interns
desenvolupin habilitats i competències i adquireixin coneixement dels sectors econòmics
que  manquen  de  mà  d'obra,  augmentant  les  seves  oportunitats  d'ocupació.  Aquest
projecte s'aplicarà als països participants, ja que tots els resultats estaran disponibles en
francès, espanyol, català, grec i portuguès. Les versions en anglès publicades permetran
transferir  els  coneixements  adquirits  a  la  resta  de  països  interessats  en  el
desenvolupament i resultats d'aquest projecte.
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1. Conceptes i Indicadors

En els últims anys s'ha incrementat la incorporació de noves tecnologies en el  context
penitenciari  pels  seus beneficis  en rehabilitació,  reintegració  i  educació  (Cornet  & Van
Gelder, 2020). La realitat virtual és una de les últimes eines digitals, generalment definida
com “una representació tridimensional de la realitat artificial o generada per computadora,
que s'experimenta a través dels sentits i que és interactiva” (Van Gelder, Otte & Luciano,
2014). El propòsit de la realitat virtual és proporcionar una simulació interactiva de la vida
real  a  través  d'escenaris  virtuals,  que  l'usuari  pot  visualitzar  amb HDM (un  dispositiu
col·locat  al  cap /  visor amb una pantalla  incorporada i lents que proporciona un ampli
angle  de visió  virtual),  accionant  el  control  amb els  moviments  de la  mà (utilitzant  un
dispositiu controlat per la mà, Kami ska et al., 2019). Amb aquestes característiques, lań

realitat  virtual  ofereix  als  usuaris  una  gran  experiència  de  “transportació”,  immersiva,
present i lligada a la vida real. Així mateix, la tecnologia VR ha avançat considerablement
en els últims anys a causa de la reducció de les despeses del maquinari i l'avanç de la
tecnologia,  la qual  cosa es tradueix en una millora en la qualitat  dels gràfics i  la seva
interactivitat. 

Des que la realitat  virtual  és més accessible  i  s'utilitza  en un entorn segur,  controlat  i
predictible,  aquesta  eina  s'ha  incorporat  en  diferents  entorns,  com  la  indústria  de  la
construcció,  recreativa,  en  la  formació  quirúrgica,  la  planificació  urbana,  els  esports,
l'enginyeria, l'exèrcit, la rehabilitació física, la salut mental i l'educació (Cornet i Van Gelder,
2020;  Martirosov  i  Kopecek,  2017).  Per  exemple,  en  el  camp  de  la  psicologia,  els
investigadors  utilitzen  la  realitat  virtual  específicament  per  a  avaluacions,  teràpies  i
tractaments (Ticknor, 2019a), com la teràpia d'exposició (ET) i teràpia cognitiu-conductual
(TCC). Des del punt de vista de la teràpia, l'estrès, l'ansietat social i els trastorns de pànic,
la realitat virtual s'ha utilitzat comunament (Ticknor, 2019b). Els resultats del tractament han
estat positius en diversos estudis, la qual cosa indica que la RV redueix considerablement
els nivells d'ansietat i estrès i, en conseqüència, pot considerar-se una valuosa eina de
millora (Grillon et al., 2006; Krisch et al., 2016; Powers & Emmelkamp, 2008). També ha
estat  eficaç  en  el  tractament  de  trastorns  sexuals  (Botella  et  al.,  2004),  aracnofobia,
aerofobia,  agorafòbia,  acrofobia,  trastorn  per  “fartanera”,  trastorn  dismórfico  corporal  i
glosofobia (Riva, 2003). En aquesta Teràpia de Realitat Virtual (VRET), les persones que
pateixen aquests problemes s'enfronten a les seves pors en forma d'objecte o situació en
representacions virtuals.  Encara que les persones són conscients que es troben en un
escenari  virtual  immersiu,  la  realitat  virtual  pot  desencadenar  les  mateixes  emocions,
respostes i reaccions a les pors com si estiguessin en una situació de la vida real (Bowman
i McMahan, 2007). 
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La  RV  també  s'ha  utilitzat  en  procediments  mèdics  sensibles  mitjançant  la  creació
d'estratègies  de  control  del  dolor,  com  en  el  treball  dental  (Furman  et  al.,  2009),  la
quimioteràpia (Schneider & Workman, 2000) i la cura de ferides per cremades (Hoffman et
al.,  2000),  re  adreçant  l'atenció  dels  pacients  del  dolor  a  diferents  escenaris  virtuals.
També hi ha troballes encoratjadores amb l'aplicació de la realitat virtual en el tractament
de l'abús de substàncies, així com, el tabaquisme i l'addicció a l'alcohol. En comparació
amb els mètodes tradicionals, l'exposició a situacions virtuals va revelar més indicadors de
desitjos (Lee et al., 2004); un altre estudi va mostrar resultats positius amb una reducció en
els nivells de dependència de la nicotina (Girard et al., 2009), secundant fortament la idea
d'usar la RV com una eina per als professionals de la salut, com a treballadors socials i
clínics (Bordnick et al., 2013). La realitat virtual també pot ser útil en el marc de l'addicció a
l'alcohol,  ja que s'ha descobert que augmenta la validesa del tractament d'exposició a
senyals (CET) i redueix la dependència de l'alcohol (Lee et al., 2007).

 Des d'una perspectiva educativa, la RV pot ser un mètode eficaç per a crear consciència
sobre els diversos perills associats amb l'alcohol i la conducció alcohòlica (Montgomery et
al., 2006).

Donada  la  complexitat  d'alguns  problemes  i  trastorns,  la  tecnologia  VR  ofereix  als
investigadors l'oportunitat de dissenyar i crear entorns i condicions virtuals personalitzats
que probablement serien difícils de practicar a la vida real, sense riscos invasius associats
(Tal i Wansink, 2011). Essencialment, es poden crear entorns per simular escenaris de la
vida real (com ara una sala d'estar, un carrer, una sala de tribunals, una escena del crim),
així com escenaris que no existeixen (com ara mons de ciència ficció o de fantasia) (Riva i
Gaggioli,  2008). A més, la realitat virtual també crea una encarnació virtual amb usuaris
que encarnen avatars (Cornet i Van Gelder, 2020). La substitució del cos físic d'un usuari
per un de virtual es coneix com a encarnació virtual (Slater i Sanchez-Vives, 2016), que pot
donar la il·lusió que el cos virtual pertany a l'usuari (Bombari et al., 2015; Mol, 2015). 2019;
Slater  et  al.,  2010).  Seinfeld  i  els  seus  col·legues  (2018)  van  desenvolupar  un  estudi
rellevant  per  a  la  pràctica  de la  justícia  penal.  Van documentar  que el  reconeixement
emocional  dels  homes  autors  de  violència  domèstica  va  augmentar  significativament
després que van experimentar un esdeveniment de violència domèstica des del punt de
vista (i del cos) d'una víctima femenina. Amb la RV, aquest tipus d'investigació permet un
món completament nou de descobriments i possibilitats d'intervencions correctives. Ara
també és possible tenir nombrosos usuaris al  mateix entorn de realitat  virtual al  mateix
temps, cosa que obre noves oportunitats per a la investigació de la interacció social (p.
ex., la co-delinqüència), així com noves maneres d'intervenció i aplicabilitat en la pràctica
de la justícia penal (p. ex., l'infractor i l'entrenador tots dos en el mateix escenari virtual). A
més, la realitat virtual es pot aplicar simultàniament amb altres tipus de tecnologies, com

ara l’eye-tracking (seguiment ocular) per detectar on es dirigeix l'atenció dels usuaris i cap
a on dirigeixen la seva mirada (això pot oferir als investigadors una millor comprensió dels
processos cognitius, i de l'enfocament de l'agressor o de a víctima Cornet i Van Gelder,
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2020;  Jacques,  Lasky  i  Fisher,  2015).  Una  altra característica  interessant  de la  realitat
virtual és que els usuaris poden percebre el món virtual com a real en qüestió de minuts
(Pan i Hamilton, 2018; Slater, 2009; Slater i Sanchez-Vives, 2016).

La tecnologia VR ha demostrat ser una eina amb gran potencial dins del context educatiu,

facilitant  el  procés  d'ensenyament  i  aprenentatge.  Kami ska  i  els  seus  col·laboradorsń

(2019) van revelar que “la majoria dels estudiants van recordar el que van veure en la

realitat virtual i van concloure que la realitat virtual és un entorn més fàcil de recordar que

les  demostracions  en  un  laboratori”  (una  idea  també  sostinguda  per  Cochrane,  2016;

Neden et al., 2011; Slavova I Mu, 2018). A més, els escenaris d'interacció multi sensorial i

les representacions visuals del món real són algunes de les característiques que faciliten

els  processos  d'aprenentatge  dels  estudiants  (Mikropoulos  &  Natsis,  2011).  La  realitat

virtual permet accedir a recursos d'aprenentatge essencials que en les pràctiques diàries

serien difícils o fins i tot impossibles d'aconseguir a causa dels seus costos (per exemple,

mecanismes electrònics, robòtica, components químics, materials mèdics, etc.) (Kami skań

et al.,  2019).  Els  mestres /  educadors /  formadors també tenen accés a una eina que

facilita  les activitats  d'aprenentatge que es consideren difícils  d'implementar  durant  les

classes  pràctiques  habituals  (Petkovska  et  al.,  2018).  Per  tant,  aquesta  funció  de

gamificació de la realitat virtual permet l'aprenentatge en el món real i sembla mantenir als

usuaris  més motivats  per  a  continuar  participant  en una  experiència  de  realitat  virtual

(Ticknor i Tillinghast, 2011). 

La  recerca  mostra  que  la  població  reclusa  en  general,  té  poca  formació  i  manca
d'habilitats educatives (Davis et al., 2014). Alguns fins i tot esmenten haver estat expulsats
de l'escola, tenir antecedents de fracàs escolar (Coates, 2016). Segons Crabbe (2016),
dos terços dels reclusos tenen habilitats numèriques iguals o inferiors a les d'un nen d'onze
anys;  A  més,  gairebé  una  tercera  part  va  reportar  sofrir  dificultats  o  handicaps  per  a
l’aprenentatge (OLASS, 2015). Els informes també indiquen que la majoria dels centres
penitenciaris  desconeixen  l'existència  de  reclusos  amb  discapacitats  i  dificultats
d'aprenentatge (Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans,
2009). Així, els reclusos amb aquests problemes també poden presentar dificultats en la
parla  i  la  comunicació  que poden indicar  trastorns no diagnosticats  (com a dislèxia  o
autisme).  Tant  la  falta  de  formació  com  les  discapacitats  en  relació  a  l'aprenentatge
representen un obstacle important perquè els reclusos tinguin la possibilitat de trobar un

9



lloc de treball després del seu alliberament, la qual cosa, al seu torn, pot conduir a una
reinserció  social  deficient  i  una  major  reincidència  (Clarke,  2010).  Malgrat  l'escenari
general advers de l'educació a les presons, a Europa (particularment als països nòrdics)
s'han incrementat els esforços per a brindar més formació en les presons, la qual cosa
sembla  produir  resultats  positius  (Consell  Nòrdic  de  Ministres,  2005).  La  formació
penitenciària  ofereix  un  propòsit  per  als  reclusos  que  compleixen  condemna:  permet
realitzar més estudis i brinda l'oportunitat d'obtenir una ocupació més profitosa una vegada
finalitzada  la  condemna  (Duwe,  2017).  Aquesta  és  una  mesura  important  ja  que  s'ha
comprovat  que la formació penitenciària  redueix la probabilitat  de reincidència,  la qual
cosa representa un camí esperançador  en la  prevenció  del  delicte (Davis  et  al.,  2013;
Sokoloff, Jay & Fontaine, 2013; Runell,  2017). Malgrat que la formació ocupacional a la
presó es reconeix com un factor que contribueix a l'ocupació posterior a la llibertat i, en
conseqüència, una disminució en les probabilitats de reincidència dels reclusos (Bhuller et
al.,  2019),  encara  hi  ha  interns  que  senten  prejudicis  respecte  la  incorporació  en
programes formatius.  No sols a causa dels  problemes d'aprenentatge no diagnosticats
(Skues et al., 2019), sinó que els interns també solen ser poc inclinats a participar en un
entorn d'aprenentatge per temor a mostrar les seves fragilitats i limitacions educatives a
altres companys (Ricciardelli, Maier & Hannah-Moffatt, 2015). Per aquestes raons, pot ser
un desafiament per als reclusos inscriure's a activitats formatives sense l'abandó d'aquests
durant  el  procés.  Les  tecnologies  de  la  realitat  virtual  permeten  una  recreació
personalitzada i una experiència de múltiples escenaris de vida sense sortir del seu mitjà.
Donada la naturalesa de l'entorn en la presó, a vegades pot ser un desafiament oferir als
reclusos accés a escenaris que representaran la formació professional de la vida real, com
ara la mecànica, l’arranjament de boscos i la fusteria (McLauchlan i Farley, 2019). A més,
l'element dels jocs de realitat virtual contribueix a la motivació de l’intern  per a augmentar
i, per tant, estar més disposat a participar en activitats d'aprenentatge (Ticknor i Tillinghast,
2011).

En aquest sentit,  la realitat virtual té un gran potencial  per a millorar la formació de les
persones que es troben en els centres penitenciaris, específicament aquelles que sofreixen
dificultats d'aritmètica / alfabetització (McLauchlan & Farley, 2019). Dolven i Fidel (2017)
van crear un programa per a reclusos en el qual van desenvolupar habilitats informàtiques i
van aprendre a administrar els seus recursos a través de l’ús amb ús de la realitat virtual.
Aquesta tecnologia també oferia la possibilitat de mostrar als interns que tenien sentències
llargues (alguns d'ells de 20 anys) tot el diferent que era el món i com havia canviat des de
la seva detenció (per exemple, com realitzar un auto pagament en un supermercat). Un
programa d'alfabetització i aritmètica desenvolupat a Nova Zelanda (McLauchlan & Farley,
2019) utilitzant configuracions de realitat virtual en una aula per a representar el taller d'un
mecànic va revelar que els participants no van trigar a aprendre les seves funcionalitats (p.
ex., Identificar peces d'automòbils, manipular instruments, seguir instruccions): “No obstant
això, ho preparava amb anticipació a la  primera sessió, és realment fàcil una vegada que
saps el que estàs fent ". (pàg. 7). A més, els investigadors van observar un compromís
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d'activitat d'alt nivell  en comparació amb l'aprenentatge convencional, amb els reclusos
sentint-se més motivats per a assistir a classes i menys propensos a retirar-se. Diversos
interns van expressar la seva voluntat de continuar el seu procés formatiu de realitat virtual
després de la seva posada en llibertat, desenvolupant confiança en si mateixos dins d'un
context d'aprenentatge. Finalment, els investigadors van documentar un augment en les
puntuacions  d'alfabetització  /  aritmètica  de  tots  els  reclusos  que  van  participar  en  el
projecte,  expressant  comentaris  positius:  “Molt  bé.  Definitivament  he  millorat  algunes
habilitats  i  après  sobretot  alfabetització  ".  (pàg.  7).  La  tecnologia  de  realitat  virtual  va
contribuir  al  desenvolupament  personal  dels  reclusos  i  els  va  empoderar  amb  noves
oportunitats de formar-se i participar de continguts que possiblement ajudaran a adquirir
habilitats per a accedir al mercat de treball i a la reinserció social.

L'ús de la RV en els centres penitenciaris té nombrosos avantatges des del punt de vista
de la formació professional. Sense sortir de les seves cel·les, els interns poden participar
d'una  experiència  immersiva  amb  accés  a  eines  i  jocs  de  rols  i  familiaritzar-se  amb
diferents coneixements que, d'una altra manera, no podrien experimentar dins d'una presó.
Poden visitar un lloc de construcció virtual o una cuina comercial (Zoukis, 2016), fer un joc
de rols com a mecànic, fuster, xef o assistent de botiga en un ambient atractiu i segur, apte
fins i tot per a participants que tenen alfabetitzacions digitals reduïdes (aquests tipus de les
habilitats són les mateixes que els empresaris han valorat cada vegada més al llarg del
temps) (Herold, 2018).
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2. Panorama actual de la Realitat 
Virtual als centres penitenciaris.

El següent contingut es refereix a l'evidència de l'ús educatiu de la realitat virtual en les
presons  europees,  específicament  a  França,  Grècia,  Portugal  i  Espanya.  Pel  fet  que
l'aplicació  de la  realitat  virtual  a les presons és innovadora i  recent,  encara existeix  la
necessitat de desenvolupar més la recerca. Com a tal, existeixen pocs exemples d'ús de la
realitat virtual en el context penitenciari amb finalitats educatives. 

2.1. Ús de la realitat virtual en contextos 
penitenciaris

2.1.1. França

Realitat virtual per prevenir la reincidència en matèria de violència de gènere (IPV)

Un projecte francès titulat  “La realitat  virtual per prevenir  la reincidència en matèria de
violència de genere (IPV)” va ser moderat per Puerto Solar i presentat per Géraud De La
Brosse  a  la  4a  Conferència  de  Tecnologia  en  centres  penitenciaris  “Disrupting
Corrections”,  organitzada  per  ICPA (International  Corrections).  i  Prisons Association),  a
l'abril de 2021.

Segons Insider, la tecnologia d'immersió VR es va utilitzar com a "màquina d'empatia" en
homes  condemnats  per  delictes  de  violència  domèstica  per  evitar  la  reincidència.
L'objectiu era que aquests delinqüents veiessin com es cometen els seus crims des de la
perspectiva de la seva víctima i, així, desenvolupin empatia cap a ells. Tots els participants
masculins  van  informar  de  sentir-se  inserits  en  un  "interior  aparentment  innòcu"  de  12
minuts de vídeos virtuals de 360  graus mentre portaven les ulleres de la realitat virtual
dissenyats  per  la  start-up  francesa  Reverto.  Aquests  escenaris  virtuals  "feien  que  els
homes entenguin la por", segons el cofundador de Reverto, Guillaume Clere.
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Aquesta iniciativa es va provar amb 30 participants l'octubre de 2021, i es durà a terme
durant un any amb els interns que tenen "més probabilitats de reincidir".

Descobrint ocupacions

Descobrint ocupacions

A l'abril de 2021, una vintena de reclusos (menors de 25 anys) del centre de detenció de
Oermingen  a  Alsàcia  van  utilitzar  la  realitat  virtual  per  a  aprendre  sobre  treballs  que
mancats de mà d'obra. Els va acompanyar la Missió Locale de Saverne (encarregada de la
integració sociolaboral de menors de 25 anys). Van utilitzar el dispositiu Métiers 360 activat
en  diversos  locals  de  la  Missió  i  centres  de  treball  a  França.  Funciona  mitjançant
subscripcions mensuals, que inclouen l'adquisició o lloguer de tres cascos VR, ús d'una
WebApp o un lloc web per a descobrir els entorns professionals.

Videos curts en 360° presenten cent  deu treballs  en més de 30 entorns professionals:
durant 3 a 5 minuts, un treballador parla al seu entorn professional on pot mostrar les eines
i els equips utilitzats. L'usuari ha d'asseure's en una cadira giratòria. Es mou dins de l'oferta
d'entorns professionals – treballs amb comandament a distància.

Al centre de detenció, en col·laboració amb l'insertor laboral, els interns havien seleccionat
prèviament tres treballs que volien indagar perquè el dia de l'experiment, de manera que
no deambulessin d'una feina cap a l’altra. Van ser ubicats després per grups de quatre,
cadascun amb unes ulleres. El temps necessari va ser d'uns 30 minuts per familiaritzar-se
amb l'eina i examinar quatre feines (totes tres preseleccionades + una opció oberta).

Tot i que aquesta experimentació no ha estat avaluada formalment, sí que s'ha expressat
una satisfacció general tant per part dels interns com dels insertors laborals.

Vivint una experiència teatral

Les falaises de V. és una obra de realitat virtual creada per Laurent Bazin i representada a
diferents teatres. L’actuació de 40 minuts es basa en una pel·lícula seqüencial  de deu
minuts. L'espectador viu una història de 360°, com a protagonista principal i no com un
simple espectador, amb unes ulleres L'acció té lloc a un hospital de la presó, ja que el
personatge principal serà sotmès a una extracció d'ulls a canvi de la llibertat.

Els  altres  personatges  interactuen  amb  el  personatge  principal  parlant  i  mirant.  Amb
aquesta experiència, se sent en un estat a mig camí entre allò real i allò virtual. El punt de
vista es pot canviar gràcies a la vista de 360° de les escenes.

Encara hi ha poques experiències teatrals en realitat virtual, però permet obrir aquest art a
un nou públic  que no necessàriament  pot  anar  al  teatre;  el  visor  de realitat  virtual  és
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suficient per veure l’obra sense necessitat d’un escenari o altres espectadors. Aquest és,
és clar, el cas dels reclusos.

Com  a  part  de  l'educació  digital,  la  cultura  i  els  camps  artístics,  l'escola  del  Centre
Penitenciari  de Toulon-La Farlède va proposar  a 18 interns  el  2017 visualitzar  aquesta
pel·lícula en cascos de realitat virtual. El visionat de la pel·lícula es va preparar a classe i
va ser seguit d'un intercanvi amb els professors i l'equip de filmació sobre la realitat virtual.
S’introdueix  la  discussió  sobre  els  temes  següents:  la  seva  relació  amb  allò  real,  la
mercantilització del cos i el preu de la llibertat.  Alguns dels interns també van abordar
qüestions tècniques sobre el tractament de la imatge, sobre les càmeres utilitzades, els
enregistraments de so o l'elecció  de l'escriptura  per  captar l'atenció  de l'espectador  a
l'espai i animar-lo a mirar en una direcció determinada.

Aquí, a més que l'element cultural a què s'accedeix es basa en la realitat virtual, la realitat
virtual també es fa servir per facilitar l'expressió dels interns sobre la realitat, la llibertat i
altres qüestions filosòfiques.

Pel que sabem aquesta experiència no s'ha renovat, encara que va ser positiva. No sabem
si és pel desinterès d'altres centres, perquè no ens en hem assabentat o perquè part del
valor pedagògic resideix en l'intercanvi amb l'equip de filmació, la disponibilitat dels quals
probablement estigui limitada per altres compromisos. 

L’ús de la realitat virtual per intentar prevenir la reincidència

FRED  és  un  entorn  virtual  on  el  subjecte  “el  jo”  es  materialitza  i  comparteix  una
representació amb el professional que articula la seva experiència actual, projeccions de
futur  i  pla  de  suport  en  evolució.  Va  ser  construït  per  acompanyar  el  subjecte  en  el
desenvolupament  d'un  pla  de  vida  que  satisfaci  les  seves  necessitats  personals
identificades i pensar en la seva identitat social i estimular la seva disposició i compromís
cap al canvi.

En definir-se a si mateix de tal manera i entorn, el subjecte dona substància als seus valors
i necessitats fonamentals. Encara que aquests elements no han passat, contribueixen a la
definició actual del jo i  creen ancoratge de memòria positiva. Aquest ancoratge permet
observar fortes manifestacions positives que impacten en les actituds i els comportaments
actuals. El subjecte es projecta cap al futur en base als seus valors i, així, construeix una
vida coherent  amb la seva identitat  i  no una vida on s'hagi  d'adaptar a les limitacions
externes. La projecció de futur permet al subjecte compondre sense els factors estressants
o desencadenants que actualment bloquegen la seva capacitat de percebre o visualitzar la
vida  sense  la  transgressió.  L'absència  del  terapeuta  a  l'entorn  visual  de  la  persona
afavoreix  la  producció  lliure  d'un  discurs  sobre  si  mateix.  Així,  doncs,  el  seu  relat  es
recupera més ràpidament que en un context visual cara a cara.
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FRED es basa en el  mètode Life Pla suggerit  pel Good Lives Model  juntament amb la
projecció temporal del model TIM-E (Dieu, 2016) i té com a objectiu optimitzar els seus
acompanyaments:

● El model Good Lives assumeix que un subjecte amb una vida satisfactòria ja no tindria
un raó per comportar-se malament. Per tant, l’objectiu primordial de la intervenció ja no és
l’estricta prevenció de la reincidència sinó el desenvolupament del subjecte com a garantia
davant l’ocurrència de fets posteriors.

● El model TIM-E d'Identitat Temporal (Dieu, 2016) fa del temps una dimensió central de
suport com a variable que sustenta la definició d'identitat.

““FRED es divideix en dos espais virtuals: una platja amb pantoon, dedicada a exercicis de 
relaxació, i una casa, àrea de treball per a entrevistes i exercicis sobre identitat temporal i 
pla de vida. En aquests espais hi ha disponibles diversos objectes virtuals: avatars i esferes 
de la vida.
 Els avatars representen el subjecte en una forma humanoide sense gènere. L'avatar,
comandat  pel  subjecte,  s'utilitza  per  materialitzar-lo  en  el  pla  de  vida  o  per  a
exercicis que impliquen un descentrament de persones o temps (jo en el passat o en
el futur).
 Les esferes de la vida, bombolles transparents, representen els dominis (categories
de persones i activitats. Cadascú representat per un símbol) invertits concretament
pel subjecte en la seva vida diària. Aquestes esferes s'utilitzen per representar els
elements del pla de vida del subjecte en las diferents temporalitats.
La ubicació i aparença de les esferes pot ser modificada pel subjecte únicament i segons la
codificació, cosa que permet representar: el temps dedicat a aquesta esfera de la vida a la
vida quotidiana; la qualitat del sentiment del subjecte en relació amb l'esfera, en un continu
que va desagradable a agradable; la importància qualitativa de l'esfera als ulls del subjecte
(la intensitat de la necessitat o el valor en termes d'identitat que se'ls associa). Tot i així,
quant  a  l'aparició  de  les  esferes,  una  modalitat  permet  precisar  la  temporalitat  a  què
pertanyen:  present,  passat  o  futur,  permetent  exercicis  de  descentració  del  temps  i  la
construcció del pla de vida futur. El subjecte pot crear vincles, connectant esferes entre si,
un avatar i una esfera,  avatars entre si  i  qualsevol altra combinació,  que simbolitza les
seves relacions” (Dieu, 2020).
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2.1.2. Grècia

S'han realitzat seriosos esforços i diversos projectes i iniciatives a Grècia, en els darrers
anys, amb l'objectiu de proporcionar formació a grups socials vulnerables,  com ara els
reclusos. No obstant això, la tecnologia de realitat virtual, malgrat els múltiples beneficis
que podria oferir,  no és un mitjà  comú per  utilitzar-se amb finalitats  educatives,  sense
parlar de la capacitació dels reclusos.

Hi  ha dos projectes implementats amb el  suport  de fons europeus que han utilitzat  la
realitat virtual per als interns o per als professionals que treballen al sistema penitenciari a
nivell nacional. Aquests projectes, que compten amb socis grecs, van ser precedits per
altres accions que es van implementar a Grècia anteriorment. 

Tot seguit, es presenta més informació sobre aquests projectes:

STEPs,  “Reforçant  vincles  en la  formació  dels  reclusos”,  és  un projecte  innovador  del
programa Erasmus+ de Cooperació i Innovació i intercanvi de bones pràctiques, promogut
i finançat per la UE. El projecte es va iniciar el novembre del 2018 i va finalitzar l'octubre
del 2021. Va ser implementat per quatre socis interessats en els camps de l'educació i la
reinserció, de quatre països europeus. El projecte va ser coordinat per EEPEK de Larissa,
Grècia, amb la participació d'escoles a presons de Grècia (a Larissa) i Itàlia (a la Sala
CPIA1), així com organitzacions d'educació no reglada, Kerigma in Barcel s (P rtugal) iο ο

C.I.P. Citizens in P wer in Nic sia (Xipre).ο ο

STEPs, orientats a promoure accions efectives de reeducació, inclusió social i prevenció
de recaigudes. Els socis del projecte "STEPs" van treballar junts per crear un material de
formació innovador per ser utilitzat a escoles de presons, centres de rehabilitació i altres
estructures relacionades. En el marc del projecte, es va desenvolupar una unitat de realitat
virtual amb sis pisos de realitat  virtual digitals.  A cada unitat  de realitat virtual se li  va
proporcionar un marc on cada reclús o exreclús es va traslladar a una sala virtual a través
de dispositius de realitat virtual. En aquesta sala virtual, els usuaris van veure una sèrie
d'elements  que  estaven  relacionats  amb  el  seu  perfil  i  historial.  En  general,  aquests
elements estaven relacionats amb la causa de l'empresonament d'un reclús.

Els usuaris van fer servir ulleres de realitat virtual i van interactuar amb la unitat a través de
sensors portàtils  i  interfícies d usuari  dedicades.  Podien triar un element en particular  i
escoltar-lo,  veure'l  o llegir-lo.  Podien moure's dins de la sala física (on es va allotjar  la
instal·lació) i pel seu moviment per interactuar amb la Sala Virtual i tots els elements que
apareixien a la Sala Virtual. L'usuari es va poder moure en un conjunt de deu sales virtuals
diferents simulant les sales de presó, el lloc on es va cometre el delicte, els llocs interns o
externs, etc. Els usuaris van tenir la impressió de ser al món virtual i alhora tenir la capacitat
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per navegar i interactuar amb els elements, on tots dos es van convertir en testimonis i
protagonistes en històries potser similars a les seves.

L'objectiu  era  identificar-se  emocionalment  amb  l'estat  mental  d'un  altre  reclús,
comprendre'n  el  comportament  i  les  motivacions,  i  a  través  d'això,  comprendre'n  el
comportament propi, les motivacions i, en última instància, l'autoestima.

Tot el concepte del projecte es va basar en el fet que la investigació ha demostrat que el
lliure intercanvi d'històries de diferents individus dona suport al seu estat psicològic, els
ajuda a revaluar 

les seves actituds, a redefinir les seues prioritats i valors, a guanyar-se el respecte a si
mateixos  i  a  poder  portar-los  a  prendre  decisions  que  finalment  conduiran  a  la  seva
reintegració a la societat.

En el marc del projecte es van desenvolupar sis estudis de realitat virtual digitals. D'acord
amb les declaracions de l'interessat del projecte grec, els aprenents de la Secnd Chance
School (SCS) de Larissa, van compartir o escriure juntament amb altres reclusos d'Europa
la història de la vida i amb l'ús de la tecnologia de realitat virtual.

Els socis grecs van assenyalar  que, a través de les històries de realitat  virtual,  l’usuari
s’adona que els errors, les percepcions estereotípiques i les experiències d’un reclús. A
més, qualsevol que vulgui participar en aquesta experiència té l'oportunitat de contactar
amb el  seu instructor,  compartir  els  seus  sentiments  i  impressions  i  fins  i  tot  narrar  o
escriure la seva pròpia història. El que és més important, però, és la possibilitat d'empatia i
d'autoreflexió de les pròpies eleccions i decisions a través d'aquesta experiència fortament
emocional.

El  director  del  2n  SCS de  la  Presó  de  Larissa,  George  Trantas,  va  destacar  que  “el
programa STEP no pretén mostrar què és la realitat virtual, no és un documental de realitat
virtual. El seu propòsit és ajudar els reclusos a veure la història d'un altre reclús i poder i
canviar a si mateixos prenent millors decisions millorar a les seves vides”.

Projecte J-SAFE 

Aquest  és un altre projecte innovador  titulat  “Estratègia  judicial  contra totes les formes
d'extremisme violent (J-SAFE)” finançat pel Programa de Justícia Europea (JUST-AG-2016-
03) i implementat durant gener de 2018 – gener de 2021. Aquest projecte tenia com a
objectiu  analitzar  la  situació  actual  de  les  mesures  de  persecució  i  detecció  de
l'extremisme a totes les fases del procediment penal als països participants (un soci grec
es trobava entre els membres del consorci).

Aquest projecte va tenir com a objectiu generar eines, protocols i  guies d’avaluació de
riscos  d’acord  amb la  normativa  europea  per  al  seu ús  per  part  de  jutges i  personal
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penitenciari.  Durant  aquest  projecte,  es  va  oferir  formació  al  personal  judicial  i
professionals del personal penitenciari i  es va avaluar l’impacte de les eines creades a
cada país.

En el marc d'aquest projecte, es van dur a terme diverses activitats formatives que van
incloure un nou enfocament per capacitar les LEA en la comprensió dels processos de
radicalització a les presons, operacions de prevenció i investigació en el medi penitenciari,
així com activitats relacionades amb la vigilància de dades dins de les presons. Per això, i
per  tal  d'explotar  el  potencial  dels  riscos,  així  com  formar  els  responsables  de
contrarellotge i el personal administratiu penitenciari, es van crear diversos escenaris en
entorns virtuals. 

Els  escenaris  tenien  com  a  objectiu  millorar  les  capacitats  de  presa  de  decisions,
consciència de la situació i resiliència emocional durant escenaris perillosos d'amenaça
per a la vida.

En aquest marc, el Centre d'Estudis de Seguretat (KEMEA), el soci grec del projecte, va
celebrar un taller a Atenes titulat “Cerca de presons de simulació de realitat virtual (VR)”.
En aquesta activitat  formativa hi  van participar  set  agents penitenciaris  del  Sistema de
Presons de Körydall (Grècia). Els executius que van participar com a formadors-experts
van ser funcionaris del Servei Penitenciari Hel·lènic i KEMEA.

Les  activitats  de  formació  es  van  dur  a  terme  utilitzant  una  metodologia  innovadora,
anomenada VR Blended Solution.  Aquesta  solució  altament  immersiva  va permetre  als
seus usuaris simular i experimentar el procés de cerca i investigació de primera mà, en
una cel·la de la presó. Per tant, l'ús d'equips de realitat virtual va permetre l'oficial de la llei
i el compliment de mirar l'entorn en 360 graus complets per cercar indicadors de possible
activitat terrorista i signes de radicalització i aprendre a comprendre els fenòmens físics
digitals. Un altre aspecte d'aquesta formació també va ser l'avaluació dels beneficis de la
RV combinada per a les capacitacions de seguretat i justícia.

2.1.3. Portugal

A  més  del  projecte  STEPS  descrit  anteriorment,  a  Portugal  s'estan  implementant  dos
projectes més de la realitat virtual.

Projecte TRAIVR 
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L´ús de la realitat virtual en contextos penitenciaris és un tema recent a Portugal. A finals
del 2020, es va aprovar un nou programa Erasmus + - TRAIVR: Formació de infractors
refugiats per realitat virtual (2020-2023). El projecte TRAIVR té com a objectiu tancar la
bretxa  de  la  barrera  de  l´idioma  i  proporcionar  rehabilitació  per  als  refugiats  amb
problemes  d’abús  de  substancies  mitjançant  el  desenvolupament  d´un  programa  de
realitat  virtual  per  millorar  les  seves habilitats  d´afrontament  (habilitats  de resolució  de
problemes  i  regulació  d´emocions)  .  L'enfocament  principal  de  TRAIVR  és  ensenyar
habilitats  d'afrontament  en  comptes  de  treballar  directament  en  el  comportament  de
substàncies. El sistema de realitat virtual ofereix una oportunitat d'aprenentatge millor per a
adults en eliminar la barrera de l'idioma, i es garantirà la confidencialitat. A més d'aquests
avantatges, el mateix escenari de realitat virtual es pot adaptar a diferents idiomes; per
tant, és rendible. La tècnica es podria fer servir en una àmplia gamma d'habilitats, per la
qual cosa està oberta al progrés. 

La tecnologia de la realitat virtual té la capacitat de reutilitzar-se, ja que el mateix escenari
es pot fer servir en entorns diferents.

Els principals objectius que cerca assolir TRAIVR són:

1. Realitzar un estudi sobre els problemes de rehabilitació dels refugiats derivats de les
barreres de l'idioma, fent servir un qüestionari d'anàlisi de necessitats;

2. Definir i recopilar la biliografia sobre l’ús de la tecnologia de realitat virtual per entrenar el
control de l’estrès en rehabilitació;

3. La creació d’un programari de la realitat virtual per a infractors refugiats, desenvolupant
una metodologia de tecnologia de realitat virtual en l’ensenyament d’habilitats i adaptant el
sistema  recentment  estructurat  als  camps  de  llibertat  condicional  com  una  nova
metodologia. S'estructurarà la nova metodologia que utilitza la tecnologia de realitat virtual
per rehabilitar els refugiats que mostren deficiències en les habilitats d’afrontament. Atès
que la barrera de l'idioma és la dificultat principal per ensenyar al grup les habilitats de
resistència, la realitat virtual serà una solució eficaç. La realitat virtual proporcionarà una
forma alternativa de els casos dels refugiats (ensenyant-los habilitats que els ajudaran a
tractar l'estrès a les seves vides lliures de delicte).

El projecte TRAIVR finalitzarà el 2023 i, si la nova tecnologia resulta ser eficaç, té el poder
de  generalitzar-se  tots  els  refugiats  en  llibertat  condicional  (inclosos  els  de  parla
estrangera) i fins i tot els refugiats en general. 

VRforDrugRehabilitation Project
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Donat  l'ampli  consum de drogues entre els  joves interns els  entorns penitenciaris  i  de
llibertat condicional són essencials per donar respostes que tractin l'ús de drogues. La
investigació ha demostrat l'efectivitat del tractament a través de noves tecnologies, com
ara la realitat virtual, la realitat augmentada i els videojocs. El projecte assumeix que els
usuaris estan exposats repetidament a senyals i se'ls anima a ignorar la resposta ansiosa
fent servir escenaris realistes en entorns virtuals.

El projecte VRforDrugRehabilitation (Desenvolupament i ús de tecnologia de realitat virtual
per  a  la  rehabilitació  d'usuaris  de drogues al  servei  de llibertat  condicional)  té  com a
objectiu donar suport als treballadors joves mitjançant la promoció de tecnologia de realitat
virtual de qualitat per a la rehabilitació d'addiccions a les drogues en el sistema de llibertat
condicional  per  a  reclusos joves  i  promoure  l'apoderament  per  canviar  les  vides.  Els
principals objectius del projecte són:

1. Disminuir l'ús de drogues entre els joves en llibertat condicional mitjançant un programa
de tractament de drogues de RV;

2. Desenvolupar una eina d’avaluació per provar els efectes de les sessions de realitat
virtual;

3. Millorar la consciència i la capacitat sobre el servei de llibertat condicional per crear una
metodologia de rehabilitació mitjançant l’ús de la realitat virtual;

4. Incrementar la motivació dels joves adults per canviar la vida;

5. Reduir els estereotips a la comunitat que les persones addictes a les drogues no poden
canviar;

6.  Donar  difusió  als  resultats  del  projecte  a  altres  serveis  penitenciaris  i  de  llibertat
condicional.

El projecte VRforDrugRehabilitation es va iniciar al febrer de 2019, i està previst que finalitzi
el desembre del 2021. El consoci del projecte inclou socis Portugal, Romania i Turquia.

Projecte VISION 

El projecte VISION té com a objectiu pal·liar una de les dificultats més sentits de la post-
alliberament dels interns, que és l'obtenció d'una feina gratificant. Amb aquesta finalitat, el
projecte VISION pretén desenvolupar les competències dels interns mitjançant programes
d'FP, recolzats en l'aplicació de la tecnologia de Realitat Virtual (RV). Aquesta intervenció
de rehabilitació  prediu  l'assoliment  de resultats  positius  mitjançant  el  desenvolupament
d'un  programa  de  formació  adequat  per  als  educadors/formadors,  que,  per  tant,
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proporcionarà  la  formació  necessària  que  necessiten  els  interns.  En  conseqüència,
aconseguint  els  objectius  proposats  del  projecte,  donarem  suport  als  interns  perquè
estiguin millor preparats per trobar i conservar una feina, donant lloc a una reinserció social
reeixida i evitar el encarcerament.

Els objectius principals del projecte són:

1. Incrementar l'adhesió als programes d'FP (mitjançant el desenvolupament de diferents
escenaris virtuals relacionats amb la matrícula i la motivació dels cursos);

2. Augmentar el compromís dels interns en els programes d'FP (educació dels interns i
desenvolupament de competències professionals);

3.  Augmentar  l'èxit  (preparació  dels  reclusos  per  a  la  integració  al  mercat  laboral,
l'ocupació després de l'alliberament, la reinserció i evitar l’encarcerament);

4. Millorar les habilitats educatives/formadors per formar els interns.

El projecte VISION preveu la participació de 320 interns/professionals/parts interessats en
la implementació de les activitats i  esdeveniments del  projecte.  El  resultat  del  projecte
inclou  diverses  activitats  en  les  quals  s'inscriuran  per  aportar  aportacions  al  seu
desenvolupament i perseguir els objectius del projecte.

El projecte va començar el novembre de 2021 i està previst que finalitzi el maig de 2024.
Els  països  socis  que participen  en el  projecte  són Portugal,  Grècia,  Romania,  França,
Espanya i Itàlia.

MIRAD Project

L'objectiu  principal  del  projecte  MIRAD,  basat  en  l'IRS  (Individual  Radicalization
Screening), és construir un instrument d'avaluació del risc de radicalització. L'IRS forma
part  del  conjunt  d'eines  d'avaluació  del  risc  de  radicalització  a  les  presons  (conegut
comunament  com  a  RRAP),  que  la  Comissió  Europea  va  considerar  una  pràctica
esperançadora en aquest camp. Per tant, MIRAD té la intenció d'elaborar fulls d'avaluació
específics i complementaris a l'IRS, tenint en compte dues tipologies extremistes diferents
(extremisme de dreta i extremisme islamista), així com el paper del gènere. MIRAD també
té com a objectiu formar professionals de presons, llibertat condicional i organitzacions no
governamentals mitjançant escenaris d'aprenentatge electrònic i realitat virtual. A més, el
projecte  també preveu el  desenvolupament  d'un instrument  per  avaluar  la  fiabilitat  i  la
capacitat de les ONG que treballen amb individus extremistes/radicals, que posteriorment
podria ser utilitzat pels sistemes penitenciaris i de llibertat vigilada a la UE.

Els objectius principals del projecte són:
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1. Construir  i  pilotar  un enfocament metodològic  d'avaluació  (i  instrument associat)  per
garantir la fiabilitat  i la capacitat de les ONG com a socis no institucionals implicats en
programes de desvinculació i reinserció;

2.  Dissenyar  i  validar  fitxes  complementàries  específiques  d'ideologia  a  l'IRS,
adequadament  adaptades  als  fenòmens d'extremisme de dretes  i  islamista,  per  tal  de
millorar  l'avaluació  del  risc  de  radicalització  dels  reclusos,  des  de  les  vulnerabilitats
individuals fins a una implicació més avançada i aprofundida amb grups radicals;

3.  Aprofitar  i  complementar  les  intervencions  de creació  de  capacitat  desenvolupades
prèviament sobre l'ús d'instruments d'avaluació de riscos (és a dir, l'eina IRS), la formació i
l'aprenentatge  sobre  estratègies  de  sortida  per  a  professionals  de  presons,  llibertat
condicional i no governamentals;

4.  Oferir  ofertes  formatives  innovadores  en  l'àmbit  de  l'avaluació  de  la  radicalització,
aprofitant els beneficis dels avenços tecnològics;

5. Dissenyar i  promoure l'adopció de models i protocols de col·laboració intersectorial i
interinstitucional,  cridant  l'atenció  de  les  diferents  categories  professionals  sobre  la
rellevància central de la col·laboració interinstitucional per a l'eficiència dels programes de
desvinculació.

El  projecte  està  finançat  pel  Fons  de  Seguretat  Interna  -  Policia,  Comissió  Europea.
Començarà el gener de 2022 i està previst que finalitzi l'abril de 2024. Els països socis que
participen en el projecte són Portugal, Grècia, Bulgària, França, Espanya, Polònia i Bèlgica.

2.1.4. Espanya

La tecnologia VR relativament nova ha guanyat importància en els últims anys. A més de
ser un motivador per a la gamificació, aquest mètode s'utilitza cada cop més amb finalitats
terapèutiques.  El  que  és  particular  i  característic  de la  tecnologia  VR és presentar  un
entorn artificial que es pot experimentar com a real.

Tanmateix,  els  fonaments  de  la  realitat  virtual  no  consisteixen  necessàriament  en  el
realisme dels objectes presentats; més important és que la percepció del món virtual és el
més proper a la percepció que tenim de les coses a la nostra vida quotidiana. D'aquesta
manera, els primers passos fets a les presons espanyoles han estat molt útils: tant per a la
formació en ocupacions i prevenció de riscos laborals com per crear una nova realitat que
ajudi els interns a recordar paisatges quotidians pels quals feia temps que no trepitjaven.  

Tres exemples poden il·lustrar el que s'ha aconseguit en els darrers anys:

Centre Penitenciari Quatre Camins– Catalunya
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Aquest projecte es va posar en marxa el desembre de 2018 amb el suport de la direcció
de  Serveis  Penitenciaris  i  la  col·laboració  de  tot  el  personal  del  Centre.   Per  al
desenvolupament del projecte es va utilitzar una càmera INSTA360 ONE, recolzada amb
un trípode al mig de cada unitat i activada de forma remota via Bluetooth amb un iPhone 8.
La finalitat era que només aparegués la imatge de l'espai sense la presència de persones
(encara que no sempre s'ha aconseguit amb èxit). Es varen fer les fotografies i després es
va organitzar una ruta mitjançant el recurs en línia ROUND ME.

Quan els reclusos entren a la presó, passen temps a la zona d'acollida fins que es decideix
la seva cel·la i a quina unitat residencial els destinaran. Durant aquest temps, els interns
solen estar molt angoixats (sobretot en el cas dels que ingressen per primera vegada a la
presó). No saben on són, ni s'imagina com serà la seva vida quotidiana durant la seva
estada a la presó.

Mitjançant aquesta visita virtual, des del primer moment, en l'entrevista d'acollida (que fa
habitualment un pedagog del centre),  els interns estableixen el primer contacte amb el
centre,  situant-se en l'espai  on passaran algun temps de la  seva vida.  Si  s'ofereix  als
reclusos l'oportunitat de visualitzar els diferents espais on viuran durant el compliment de la
pena, pot ajudar-los a calmar-se, dissipar dubtes i expectatives incertes. La visita virtual
pot esvair la incertesa d'unir-se a una realitat desconeguda i mediar entre el professional
que realitza l'acollida i l'intern en la primera orientació. Així mateix, aquesta visita virtual
permetrà  a  la  família  saber  on  viu  el  reclús.  Així  doncs,  el  coneixement  de  l'espai
contribuirà a una millor comprensió de la realitat a la presó.

Així, amb aquest projecte, volem aconseguir els següents objectius:

1. Obrir les portes de la presó a la societat. 

2. Amb un sol clic al navegador, oferim la possibilitat a tothom de passejar per l'interior de
la presó. Les fotografies en 360° donen l'oportunitat de veure amb detall cadascun dels
espais interiors, entretenint-se contemplant allò que ens pot cridar l'atenció;

3. Així mateix, en conèixer com és físicament el centre, la seva distribució i el significat que
s'atribueix  a cada espai  és molt  interessant  per  a aquells  que han de realitzar  alguna
activitat, com substituts, pràctiques acadèmiques, voluntariat, etc.;

4. També és una oportunitat per a la societat, en general, d'apropar-se al món penitenciari,
per tant un element de transparència i de coneixement de la institució.

Centre Penitenciari Lledoners – Catalunya

Dins de l'àrea de drogodependències (situada en els mòduls 7 i 8 del CP Lledoners), es
proposa  treballar  els  programes  “Desenvolupament  del  pensament  prosocial”,
concretament  els  subprogrames  de  “Habilitats  socials”,  “Reestructuració  cognitiva”,
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“Problemàtica”.  “Resolució”,  “Autocontrol  emocional”,  “Valors  i  autoestima”.  Aquests
subprogrames s'han de treballar  des d'un  format  més experimental,  desenvolupant  un
projecte  de  manera  global  que  pugui  abordar  els  objectius  de  cada  subprograma.
D'aquesta  manera,  es  pot  posar  en  pràctica  en  un  entorn  controlat  amb  una  finalitat
estàndard i participativa per assolir el coneixement. Es durà a terme en diferents fases: 

• El punt de partida serà la generació d'una història que segueixi l'estil del llibre “TRIA LA
TEVA  AVENTURA”,  on  comença una  història,  i  a  mesura  que  avança  es  van  donant
opcions perquè la història evolucioni d'una manera o altra.

•  Un cop generada per consens la història del marc, triaran els escenaris i les imatges
necessàries per convertir-la a format digital i 3D.

En aquest punt s'introduirà als participants 3D ROUND ME i altres programes perquè el
llibre es pugui digitalitzar:

a. Els reclusos que puguin gaudir de sortides programades faran fotografies dels escenaris
a través dels quals transcorre la història, utilitzant recursos per aplicar programari 3D;

b. Paral·lelament, s'enregistrarà l'àudio i es redactarà la història;

c. S’agruparà tot el material per crear una història 3D de consulta oberta a tothom.

Caldrà utilitzar una aula del mòdul 7 o 8 i també accedir al punt TIC, per tant, el programa
ROUND ME i programes relacionats de suport a la generació del conte;

Càmera de 360° o, a falta d'ella, un telèfon mòbil sense SIM que tingui una càmera amb
bona definició;

Caldrà fer servir material bàsic d'oficina (paper, bolígrafs, etc.);

Tres o quatre ordinadors amb accés a programari 3D.

Centr Penitenciari Acebuche – Universitat d’Almería

La Universitat d'Almeria, juntament amb el Centre Penitenciari El Acebuche, ha creat un
grup de programa específic de reeducació i reinserció social de 25 interns de l'anomenada
“Unitat Terapèutica” que han participat en un taller de RV impartit pel professor José L.
Rodríguez del  Departament de Matemàtiques,  juntament amb un estudiant  d'Enginyeria
Informàtica. El professor ha expressat que “l'activitat ha estat qualificada d'un gran èxit,
perquè els interns es van sentir una estona lliures, com al carrer', la qual cosa ha explicat
les peculiaritats d'aquest mòdul a la presó: “És una unitat especial en el que són normes
especials de compromís personal, no amb les drogues, ni amb la violència, per intentar
canviar els hàbits i la vida... és una unitat especial amb molta cura de les persones”.

Després d'una breu introducció sobre VR, realitat augmentada i mixta, els professors van
explicar als interns algunes de les aplicacions que aquestes noves tecnologies emergents
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tenen en diferents àmbits de la societat i van presentar el seu programari educatiu “Neotrie
VR”. Hem de dir que és la primera vegada que els interns d'aquesta unitat han provat la VR
totalment immersiva, per la qual cosa “l'impacte inicial ha estat impressionant”. L'escenari
virtual  dissenyat  a  'Neotrie'  és  un  temple  grec,  envoltat  d'un  petit  bosc  i  mar,  on  els
reclusos han pogut crear i manipular alguns objectes geomètrics i models 3D mitjançant
els controls de l'equip de RV. "La sensació d’immersió" és increïble". A diferència d'altres
programaris  estàndard,  "'Neotrie  VR'  permet  visualitzar  i  també  editar  objectes  3D
directament en realitat virtual, tant per a l'estudi com per a la posterior implementació en
altres programaris  o entorns,  impressió  3D o realitat  augmentada".  ,  ha explicat  a uns
alumnes molt atents, d'aquesta manera poden entrar a les figures o sobrevolar-les i tota
l'escena virtual mostrant una gran emoció.

Precisament aquestes accions signifiquen que la rutina penitenciaria ha canviat per hàbits
saludables  o  actes  interessants  per  a  l'alliberament  dels  reclusos  ja  que  aquí  la  seva
llibertat està restringida. No obstant això, les activitats formatives, socials o recreatives no
es  limiten  perquè  els  interns  s'acostumin  a  fer  coses  que  es  poden  fer  en  general  a
l'exterior.

La realitat virtual com a tractament en la rehabilitació d'agressors en violència de
gènere - investigació al Departament de Justícia de Catalunya

Un punt crucial sobre la realitat virtual és que el nostre cervell reacciona de la mateixa
manera o gairebé de la mateixa manera que una experiència autèntica. Com a tal, pot ser
útil com a teràpia. La visió estereoscòpica tridimensional genera respostes fisiològiques i
de comportament. S'utilitza en tractaments mèdics i psicològics.

Després de 25 anys d'experiència, la realitat virtual s'utilitza amb més freqüència, tot i que
encara calen més experimentacions.

Projecte europeu sobre RV en violència de gènere

L'ús de la realitat virtual pot ajudar en la prevenció de la violència i la intervenció, tant amb
les víctimes com amb els infractors.

Tenint  en  compte  l'etapa  de  prevenció,  la  RV  es  pot  utilitzar  per  modificar  actituds  i
comportaments mitjançant  la  metodologia  de la  "encarnació".  El  concepte d'encarnació
descriu l’encarnació en un cos/avatar en un escenari virtual, que pot ser una víctima i/o un
infractor,  i  quan el  cos de la  persona es mou,  l'avatar  també es mourà en la  mateixa
direcció.  Aquesta  tècnica  permet  que  un  reclús  s'incorpori  a  l'avatar  d'una  víctima  i
experimenti  un  episodi  de  violència  com  a  víctima  i  no  com  a  infractor.  La  tècnica
immersiva associada a l'encarnació permet als participants processar estímuls i sentiments
que canviaran/modificaran la seva perspectiva respecte a la violència i les perpetracions
de violència.
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Els participants reaccionen com si fossin situacions reals en lloc d'imaginar; els permet
viure la situació des d'una altra perspectiva, permetent, per exemple, que un delinqüent
reconegui els sentiments de por de la víctima. 

Necessitats criminològiques i objectius de tractament

• Responsabilitat;

• Sistema de creences i valors;

• Autocontrol emocional;

• Empatia;

• Resolució de conflictes i habilitats socials;

• Prevenció de recaigudes.

Com  s'ha  descrit  anteriorment,  la  realitat  virtual  millora  l'empatia  (tant  cognitiva  com
emocional), reflectint l'emoció d'una altra persona. L'índex de reactivitat interpersonal de
l'experiment IRI proporciona una mesura multidimensional de l'empatia i és una eina útil
per avaluar els resultats.

Alguns punts crítics del projecte

• Cal ampliar la mostra;

• Alguns dubtes sobre si l'IRI és adequat per mesurar l'empatia;

• L'entorn penitenciari probablement no afavoreix els resultats, ja que és molt estressant;

• Cal analitzar en quin moment del tractament la RV és més adequada.

S'estan  desenvolupant  noves escenes per  a  la  joventut  per  prevenir  també problemes
pares-fills.

Les escenes en VR ajuden en el reconeixement del crim.

A Lledoners, han aplicat la VR als agressors, i la reacció ha estat en pocs minuts.

Aquesta investigació  avalua un projecte pilot  realitzat  en dues presons per  millorar  els
resultats dels programes de tractament especialitzat en violència de gènere. Mitjançant la
RV immersiva,  la  persona que participa  en el  tractament  viu  una situació  de violència
psicològica  en  primera persona,  que es  creu  que  afecta  el  seu nivell  d'empatia  i  així
afrontar  millor  la  comprensió  del  delicte  comès i  comporta un canvi  de comportament
després de realitzar-lo. el programa.

L'objectiu  principal  és  avaluar  si  la  introducció  de  sessions  de  RV  millora  els
comportaments  dels  condemnats  per  delictes  de  violència  masclista  en  àmbits  com
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l'empatia i la millora de la conducta social. Paral·lelament, amb la introducció de les noves
tecnologies  en els  programes de rehabilitació,  es pretén potenciar-ne l'eficiència  en la
conducta de l'intern i, per tant, en els índexs de reincidència.

La violència de gènere és un fenomen social i cultural complex d'eradicar i requereix un
tractament multidisciplinari. Per tant, cal innovar davant la radicalització actual.

Diferenciació entre ser i fer. Aquí és on la VR pot mediar.

2.2. Països fora de la UE
2.2.1. Xile

La realitat virtual com a vincle familiar

El 2017, dotze recluses de la presó de dones de San Joaquín, Xile, es van beneficiar de 
tallers audiovisuals que incloïen experiències de realitat virtual. Anteriorment, un cineasta 
xilè va passar dues setmanes recorrent les cases i els barris de sis reclusos, amb una 
càmera de 360° donada a un membre de la família de la casa, que anava per l'espai i li 
explicava el que volia dir-li. coses quotidianes. L'objectiu era permetre'ls "tornar a casa", 
romanent dins la presó.
La VR reforçaria el vincle entre els interns i les seves famílies i milloraria la reinserció dels 
que se'n beneficien.

2.2.2. USA

Infractors amb Trastorns d'Ansietat

La Comissió Nacional d'Atenció Sanitària Correccional (2002) ha demostrat que més del
14% dels presos federals i més del 22% dels presos de les presons estatals han presentat
trastorns d'ansietat. Si no s'aborda adequadament, l'ansietat pot contribuir a les taxes de
reincidència, ja que aquestes persones solen tenir més dificultats per adaptar-se a l'entorn
penitenciari i seguir programes de resocialització (Listwan-Johnson et al., 2004). Per tant,
la  realitat  virtual  ajuda  a  resoldre  aquest  problema:  al  Departament  de  Correccions
d'Oregon, s'utilitza un programa de mediació anomenat "Provata VR" per abordar l'ansietat
i la depressió dels presos i del personal (Peters, 2018).

Abusos de substàncies
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Com que l'abús de substàncies és un predictor de reincidència (Andrews i Bonta, 2010),
no va sorprendre quan un estudi nacional de 2002 (Karberg i James, 2005) va mostrar que
al  voltant  del  70%  de  les  persones  empresonades  complien  els  criteris  d'abús  de
substàncies,  avaluats segons el  Manual  diagnòstic  i  estadístic  dels  trastorns mentals 5
(DSM-V) (American Psychiatric Association, 2013). El 2015, l'Administració de Serveis de
Salut Mental i Abús de Substàncies (2015) va estimar que al voltant de 17 milions d'adults
abusen o depenen de l'alcohol i 7 milions de persones (de 12 anys o més) consumeixen
drogues il·lícites. Un dels tractaments més comuns per a l'abús de substàncies implica
l'exposició basada en senyals (Cho et al., 2008), que exposa els individus a l'activació
generada  per  les  substàncies  i  ensenya  a  fer  front  als  impulsos  de  consumir/beure
(Bordnick et al., 2008). ., 2009). Aquests estudis han demostrat ser eficaços, ja que tenen
com  a  objectiu  desenvolupar  mecanismes  d'afrontament  estimulant  visualment  els
individus i utilitzar la RV per introduir situacions d'alt risc que indueixen desitjos d'alcohol
i/o drogues (Hone-Blanchet, Wensing i Fecteau, 2014).

Millora de la teràpia cognitiva-conductual tradicional per a delinqüents juvenils

El 2013, el pilot Virtual Environment for the Treatment of Ofenders (VETO) va tenir lloc en
una instal·lació juvenil a Ohio (Ticknor, 2018). Aquest pilot tenia com a objectiu avaluar la
viabilitat  d'utilitzar  la  realitat  virtual  per  millorar  la  CBT  tradicional  per  als  delinqüents
juvenils.  Aquest  pilot  es  va  desenvolupar  en  múltiples  sessions,  de  manera  que  cada
sessió  es  va  centrar  en  diferents  conjunts  d'habilitats,  com  la  comunicació  efectiva  i
l'escolta activa, utilitzant la realitat virtual.

Ajudar els interns a la reinserció social

El  2020,  l'estat  de  Colorado  va  iniciar  un  programa  per  a  persones  que  van  ser
condemnats en la seva joventut i que ja han complert 20 anys de la seva condemna. Per tal
d'estar preparats per viure la seva vida fora del centre penitenciari, els interns es preparen
per a la seva rehabilitació a través de la RV. Durant tres anys, estan immersos en escenes
quotidianes  (que eren del  tot  desconegudes  per  a ells).  Alguns  sistemes i  normes no
existien quan eren adolescents, en el moment de la seva condemna. Molts tenen por de la
vida fora de la presó. Per exemple, tenen por de no saber com comportar-se com a adults.

La 4a Jornada de Tecnologia en Correccions: Disrupting Corrections

L'abril  de  2021  va  tenir  lloc  la  4a  Jornada  Tecnològica  en  Correccions  “Disrupting
Corrections”,  organitzada per l'ICPA (International  Corrections and Prisons Association).
Aquesta conferència virtual va oferir l'oportunitat d'assistir i debatre diferents presentacions
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i tallers (des de la perspectiva pública i privada) sobre els reptes i solucions de l'ús de
tecnologies dins de la configuració de correccions.

El programa va incloure diverses presentacions interessants sobre VR, com ara:

o  "Realitat  virtual  per a la rehabilitació de la violència  de parella  a la  presó"  de
Håkan Klarin, Nicolas Barnes i Tania Johnston.

o "La realitat virtual a la presó: com serà el futur?" per Håkan Klarin, Marina Caneva,
Zvi Tubul-Lavy i Serena Bianchi.

o “Realitat virtual per prevenir la reincidència en matèria de violència de parella
(IPV)” de Puerto Solar i Géraud De La Brosse .

o  "Fast  Cars  and  Fast  Learning:  Using  Virtual  Reality  to  Learn  Literacy  and
Numeracy in Prison" de Jarrod Letch, Jimmy McLauchlan i Helen Farley.

o "El  regne virtual  (E-DALAW):  ús de plataformes virtuals  en el  procediment  de
casos per a persones privades de llibertat (PDL) a les presons filipines, interaccions
entre famílies de PDL i  relacions laborals  del personal",  de Ser Leng Kuai,  April
Rose Ayangwa i Jake Basilan.

Conferència  anual  virtual  de  l'ICPA  2021:  compartir  coneixements  i  establir
connexions als centres penitenciaris.

La conferència anual virtual de l'ICPA 2021, "Compartir coneixement i establir connexions a
les presons” va tenir lloc a l'octubre de 2021 i va presentar 70 tallers de 130 ponents a tot
el  món. En aquesta conferència en línia,  el  públic  va tenir  l'oportunitat  de veure temes
tractats des del lideratge c fins a les intervencions basades en la comunitat, incloent-hi la
realitat virtual:

o  “La  realitat  virtual:  una  maledicció  i  una  benedicció”  d'Edouard  Delaplace  i  Paul
Blanchard. Aquesta presentació va revelar la innovadora eina de formació en realitat virtual
desenvolupada  per  a  identitats  penitenciaries  com  ara  els  Mecanismes  Nacionals  de
Prevenció, escoles penitenciaries, Societats Nacionals de la Creu Roja i de la Mitja Lluna
Roja, les ONG que treballen en entorns penitenciaris, etc. Aquesta eina de realitat virtual es
va desenvolupar amb l'objectiu d'ajudar el personal. Exploreu els entorns de la presó i el
tracte dels reclusos mitjançant escenaris virtuals segurs.

Formació professional en entorns penitenciaris

29



Segons l'estudi realitzat per Smith i col·legues (2020), els Serveis Penitenciairs de Michigan
ha tingut resultats positius amb el desenvolupament de Vocational Villages. Els Vocational
Villages  són  programes  de  formació  en  centres  penitenciaris  que  utilitzen  eines
tecnològiques com la realitat virtual. Concretament, en aquest estudi, els investigadors van
centrar en la formació en entrevistes de treball, un component essencial per a l'ocupació
després de l'alliberament. Els resultats sobre l'eficàcia de la formació en entrevistes de
treball de realitat virtual (VR-JIT) van suggerir que VR-JIT es va associar positivament amb
un augment de les competències d'entrevistes de treball i una probabilitat més gran de
rebre ofertes de feina en els sis mesos posteriors a la publicació (en comparació amb les
tècniques  convencionals  d'entrevistes  de  treball).  ).  En  conseqüència,  els  interns
matriculats a les Aldees Professionals també tenien una menor probabilitat de reincidència.

Reduir la reincidència juvenil amb tecnologia VR

Tractant d'abordar el problema de la reincidència juvenil i la reinserció social sense èxit,
els Serveis  Penitenciaris  de Pennsilvania van desenvolupar  una sèrie de programes de
rehabilitació, com ara classes, formació i ús de la tecnologia VR. Per ajudar els menors
infractors (alguns condemnats abans dels  18 anys),  l'empresa Nsena va desenvolupar
escenaris virtuals amb vídeos de 360º on els joves podien "visitar" (amb ulleres VR) les
seves  noves  cases  abans  de  sortir  de  la  presó.  Segons  el  director  de  l’oficina  de  la

Community Corrections de Pennsilvània, Daniel McIntyre, "El nostre objectiu als centres i a
tot arreu és canviar la vida de les persones i proporcionar seguretat a la comunitat", cosa
que  es  pot  "aconseguir  canviant  el  comportament  de  les  persones  que  supervisem  i
gestionem". S'han equivocat, [però] has de creure que volen canviar." En aquest cas, la
realitat virtual va ajudar aquests reclusos a gestionar els seus nivells d'estrès i ansietat, ja
que podien familiaritzar-se amb el seu entorn i els nous entorns abans de sortir de la presó.

Els  agents  penitenciaris  també  utilitzen  la  tecnologia  VR  per  motivar  el  comportament
positiu dels reclusos, per exemple, l'excursionisme o el busseig. L'empresa Nsena també
està  enfocada  a  desenvolupar  escenaris  virtuals  on  els  reclusos  puguin  practicar  i
desenvolupar situacions de gestió de conflictes i tensió.

2.2.3. Canada

Agressors sexuals

La realitat virtual s'ha consolidat recentment com una tècnica esperançadora en psiquiatria
forense.  Des del  2006,  la  realitat  virtual  s'utilitza  per  avaluar  els  delinqüents  sexuals  a
l'Institut  Philippe-Pinel  de  Mont-real  al  Canadà,  un  hospital  psiquiàtric  especialitzat  en
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psiquiatria forense. Aquest és el primer laboratori amb altes tecnologies (com ara una volta
immersiva de tipus Cave) dedicat explícitament a la psiquiatria forense i equipat per rebre
pacients forenses que representen diferents nivells de risc de seguretat (Benbouriche et
al., 2014). Els mateixos autors van afirmar que calen inversions per crear noves eines que
permetin  als  responsables  de  la  presa  de  decisions  un  millor  coneixement  del
comportament violent i, eventualment, millorar les opcions de tractament dels delinqüents
violents per reduir  la  reincidència  i  salvaguardar  la  societat.  La RV, entre altres coses,
preveu una renovació metodològica i conceptual.

La prevalença dels desitjos sexuals desviats és la pedra angular de la presa de decisions
sobre  recomanacions  de  diagnòstic,  tractament  i  supervisió  en  entorns  terapèutics
(American  Psychiatric  Association,  2013).  Una  de  les  categories  diagnòstiques  més
importants  és  qualsevol  atracció  sexual  aguda  i  sostinguda  que  no  sigui  l'estimulació
genital  o  l'acariciament  anticipat  amb parelles  humanes  fenotípicament  consentides.  A
més, una gran quantitat d'evidències suggereix que tenir preferències sexuals desviades
és  un  dels  factors  de  risc  més  crítics  per  a  la  reincidència  sexual.  No  obstant  això,
l'enfocament d'intervenció de resposta al risc-necessitat, un model de tractament establert
empíricament  per  als  delinqüents,  emfatitza  la  necessitat  d'orientar  explícitament  els
factors de risc relacionats amb la delinqüència (Fernandes, 2011).

La capacitat de la realitat virtual per crear entorns personalitzats, personatges virtuals i
proporcionar un gran control experimental és probable que superi algunes dificultats per
avaluar les inclinacions sexuals desviades (Fromberger, Jordan i Müller, 2018). La realitat
virtual  crea  condicions  d'avaluació  que  s'assemblen  molt  a  les  característiques
ecològiques de situacions del món real.  Això és fonamental perquè s'han de presentar
determinades circumstàncies contextuals perquè s'activin els factors de risc individuals i
que es produeixi una conducta sexual desviada (Rizzo i Bouchard, 2019). El mateix autor
va  esmentar  que  la  realitat  virtual  sembla  ser  una  eina  valuosa  per  comprendre  i
comprendre els processos fonamentals de l'ofensa sexual. En conclusió, la realitat virtual i
el seguiment ocular semblen viables per resoldre algunes dificultats i entendre millor els
elements d'interacció que contribueixen a l'agressivitat sexual en situacions naturals.
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2.3. Resultats esperats per als reclusos

Una  de  les  tecnologies  més  utilitzades  a  l'educació  pública  és  la  realitat  virtual
(Borovanska et al., 2020). En salvar les llacunes entre els enfocaments teòrics i pràctics, la
realitat virtual ha demostrat un gran potencial per donar suport a l'educació, fins i tot quan
es produeixen reptes logístics i ètics (Codd i Choudhury, 2011). No obstant això, hi ha una
manca d'estudis relacionats directament amb els seus resultats sobre els reclusos, ja que
els  estudis  desenvolupats  s'han  realitzat  sobre  la  base  de  lliçons  virtuals  basades  en
tasques (p. ex., rentar roba, conduir  un cotxe, etc.).  Tot i  així,  la realitat virtual ajuda a
entendre millor i recuperar la informació (Freina i Ott, 2015), augmentant la participació de
l'usuari en les activitats i motivant-les induint i augmentant la sensació d'emoció (Riva et al.,
2007). Huang i els seus col·laboradors (2016) afegeixen que algunes característiques, com
la immersió i la imaginació, quan s'utilitzen en i amb VR, estan directament connectades
amb els resultats d'aprenentatge dels usuaris, és a dir, els seus beneficis.

3. Com elaborar i utilitzar material 
d'aprenentatge/conscienciació basat 
en la realitat virtual2

3.1. Diferent possibilitats de la Realitat  
Virtual3

2 La realitat virtual és diferent de la realitat mixta (MR) i la realitat augmentada (AR). MR és una
combinació  d'objectes del  món real  i  objectes virtuals.  El  terme abasta una àmplia  gamma de
tecnologies,  des de la RA fins a la Virtualitat  Augmentada (AV).  La RA és essencialment afegir
contingut digital a un entorn real, mentre que AV està afegint contingut físic a un entorn virtual. Com
que  abasta  una  àmplia  gamma  de  tecnologies,  es  pot  visualitzar  mitjançant  visors,  telèfons
intel·ligents, ulleres, etc.
3 La realitat virtual és diferent de la realitat mixta (MR) i la realitat augmentada (AR). MR és una
combinació  d'objectes del  món real  i  objectes virtuals.  El  terme abasta una àmplia  gamma de
tecnologies, des de la RA fins a la Virtualitat Augmentada (AV). La RA és essencialment afegint
contingut digital a un entorn real, mentre que AV està afegint contingut físic a un entorn virtual. Com
que  abasta  una  àmplia  gamma  de  tecnologies,  es  pot  visualitzar  mitjançant  visors,  telèfons
intel·ligents, ulleres, etc.
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La RV és una tecnologia que ha sorgit a l’actualitat , i les noves funcions de programari i
maquinari s'afegeixen constantment a l'estat actual de maquinari i programari de RV. 

La raó per la qual la tecnologia VR s'està desenvolupant tan ràpidament, jugant un paper
important  en el  món i  l'economia digitals,  és l'experiència  real que pot  proporcionar  la
capacitat  de l'usuari  final  per  simular  totes  les  situacions  i  entorns  possibles.  Aquesta
característica impressionant ha fet de la tecnologia VR una part vital de l'entreteniment i
una eina molt prometedora per a l'educació i la formació.

Els tres tipus principals de VR són els següents:

• Totalment – immersiu

Una realitat virtual totalment immersiva s'utilitza habitualment per a jocs i altres finalitats
d'entreteniment. Aquest tipus de VR ofereix als usuaris l'experiència més realista possible,
completa amb visió i so, mentre que les ulleres VR ofereixen contingut d'alta resolució amb
un ampli  camp de visió. Aquest tipus de tecnologia VR dona la sensació de presència
física en aquest món virtual i que tot us està passant de veritat.

Malgrat els seus molts avantatges, la realitat virtual totalment immersiva és costosa i encara
no és tan àmpliament creada.

• Semi-immersiu

El tipus de realitat virtual semi-immersiva ofereix als usuaris un entorn parcialment virtual
amb  el  qual  interactuar.  Aquest  tipus  de  VR  s'utilitza  principalment  amb  finalitats
educatives  i  formatives.  Les  simulacions  de  RV  semi-immersives  encara  ofereixen  als
usuaris la percepció d'estar en una realitat diferent. Això pot tenir la forma d'un espai 3D o
d'un  entorn  virtual  on  us  podeu  moure  pel  vostre  compte  a  través  d'una  pantalla
d'ordinador o d’unes ulleres VR. No obstant això, no teniu cap moviment físic real a part de
la vostra experiència visual.

Sovint, en aquest tipus de RV, es creen entorns físics per complementar la RV. Algunes
experiències  de  realitat  semi-immersives  es  consideren  realitat  mixta,  on  els  objectes
digitals interactuen amb els objectes físics.

Aquest tipus de VR és el més rendible i el més utilitzat entre tots els tipus de VR després
de la VR no immersiva.
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No immersiu

La realitat virtual no immersiva és refereix a una experiència virtual a través d'un ordinador
a l'entorn no interactua directament amb el teu, però pots controlar alguns personatges o
activitats dins del programari. El videojoc mitjà és considera tècnicament una experiència
de realitat virtual no immersiva, ja que està assegut en un espai físic interactuant amb un
de virtual.  Aquest  tipus  d'experiències  s'han  avançat  en els  últims anys on el  sistema
detecta el teu moviment i el tradueix a la pantalla.

 

Quan s'utilitza amb finalitats formatives, la realitat virtual permet als estudiants i aprenents
experimentar, mitjançant la immersió, qualsevol situació possible i continguts formatius que
derivin en l'educació en sectors que ningú no podia imaginar fa uns anys. Com a resultat
dels nombrosos avantatges que ofereix aquesta tecnologia, moltes empreses del sector
tecnològic han llançat els seus equips VR.
Oculus ha llançat Oculus Quest 2 (que substitueix Oculus Quest i Oculus Go que es va
suspendre),  unes ulleres de la realitat  virtual autònoms per promoure la portabilitat  i  la
independència, ja que es pot utilitzar sense necessitat d'un ordinador personal.
HTC va llançar el segon dispositiu més popular. HTC ha llançat Vive, Vive Pro i Vive Pro
Eye com a dispositius principals, que requereixen un ordinador per utilitzar-los. HTC també
ha llançat Vive Focus i Vive Cosmos com a dispositius autònoms.
Altres empreses que han llançat el seu equip de RV són Valve, amb Valve Index, Sony amb
PSVR  per  a  PlayStation  Console,  Lenovo  amb  Mirage  i  Samsung  amb  Gear  VR  en
col·laboració amb Oculus.

3.1.1. Requisits d'elaboració

Equip seleccionat

Tenint en compte la popularitat dels productes d'Oculus i els consells dels nostres experts
en realitat virtual per a equips de realitat virtual autònoms (no cal ordinador) per reduir els
costos d'entrada per a les organitzacions, hem decidit utilitzar-lo al projecte ViRTI:

• Oculus Quest 2

Oculus Quest 2 són unes noves ulleres de realitat virtual de la família d'Oculus llançat a
l'octubre de 2020. El principal avantatge d'aquest nou dispositiu és que són unes ulleres
autònomes, és a dir, us permet experimentar aplicacions de realitat virtual sense necessitat
d'un ordinador o telèfon mòbil potent. Aquest dispositiu és una eina eficaç per a tot tipus
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de formació en RV i una opció ideal per als propòsits i  requisits del projecte ViRTI. En
comparació amb altres dispositius,  Oculus Quest 2 ofereix el millor  equilibri  general de
maquinari, funcions i preu.

Avantatges principals

L'Oculus Quest 2 té una òptica nítida i gràfics 3D d'última generació que fan que les ulleres
dels usuaris se sentin més com un teatre personal. A més, la portabilitat, això vol dir que no
hi ha ordinador, telèfon, cables ni molèsties. Finalment, l'Oculus Quest 2 té una navegació
fàcil a l'entorn de realitat virtual mitjançant els controladors manuals intuïtius del dispositiu.

3.1.2. Requisits de funcionament

Per poder visualitzar els escenaris de RV a desenvolupar en el marc del projecte, caldrà un
procediment de configuració inicial.

Configuració inicial

• Requisits:

o 02.11 b/g/n accés a internet sense cable.
o A un compte de Facebook.
o A un iPhone (iOS 10 or higher) or Android™ (5.0 Lollipop or higher) un smartphone

per executar l'aplicació Oculus (descàrrega gratuïta) per configurar el dispositiu;
o Entre altres passos, la configuració inicial del dispositiu Oculus Quest 2 requereix

que  l'usuari  disposi  d'un  telèfon mòbil  amb connexió  a  Internet.  L'usuari  ha  de
descarregar l'aplicació mòbil d'Oculus i iniciar la sessió a Oculus mitjançant el seu
compte de Facebook.

Un  cop  completada  la  configuració  inicial  de  les  ulleres  i  descarregat  prèviament  els
escenaris de realitat virtual,  el  dispositiu Oculus Quest 2 funcionarà fora de línia sense
connexió  a  Internet.  Així,  els  usuaris  podran  visualitzar  els  6  escenaris  de  RV  a
desenvolupar en el marc del projecte offline.

Preu i on comprar el dispositiu

• Preu:

L'Oculus  Quest  2  comença  a  350  €  per  al  model  de  64  GB.  Si  l'usuari  vol  més
emmagatzematge a bord, pot optar per la versió de 450 € amb 256 GB d'espai. Als efectes
d'aquest projecte, l'equip d'experts en realitat virtual de SQLearn va proposar l'opció amb
els  64GB.
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• On comprar-ho:

L'usuari pot comprar les ulleres Oculus Quest 2 VR des del web d'Oculus, així com dels 
webs  dels principals minoristes com Amazon, Best Buy i GameStop.

3.2. Evolució i Tendències4

• Les ulleres ofereixen una experiència més real

La generació d’ulleres que va aparèixer el 2016 és el primer producte de consum que
ofereix una experiència acceptable. En cinc anys, els models d'HTC, Oculus, Sony i Valve
han avançat, però només són una petita part del camí cap al que algun dia pot ser una
sensació gairebé realitat.

El primer repte és ampliar el camp de visió. Els models existents donen la impressió que
esteu mirant la imatge amb parasols perquè el seu camp de visió estret és d'entre 90 i 110
graus. Per reproduir un camp de visió natural, s'ha d'augmentar a 240 graus. La intensitat
de la lluminositat de les pantalles encara és 100 vegades inferior a la de la llum natural en
ple estiu (120.000 lux).

L'altre gran repte és mostrar imatges perfectament nítides. Si els televisors i els telèfons
intel·ligents ja són capaços d'això, les ulleres encara estan molt lluny de la distància des
d’on els mirem. Tot i que la resolució de les seves petites pantalles (una davant de cada
ull)  s'ha  duplicat  en  cinc  anys,  fins  a  uns  quatre  milions  de  píxels,  encara  és  molt
insuficient, i encara podem veure la quadrícula dels petits cubs lluminosos. Les imatges
semblen borroses i el text no és gaire llegible. Es necessitaria una resolució de 16K per ull,
el que significa que una pantalla ampla de set centímetres hauria d'incloure 132 milions de
píxels. Això augmentaria considerablement la capacitat necessària per calcular imatges.
Per reduir la necessitat de potència de càlcul, hi ha dues possibilitats: Les ulleres podrien

adoptar una renderització foveated que es va començar a utilitzar el 2019. Les ulleres que
s’utilitzen en aquesta tecnologia fan un seguiment dels moviments dels ulls per detectar
l'àrea que estan mirant i mostrar la màxima qualitat gràfica alhora que degraden la qualitat
als costats, on veiem amb menys precisió.

4 https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/03/27/realite-virtuelle-les-casques-gardent-une-enorme-
marge-de-progression_6074665_4408996.html

36

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/03/27/realite-virtuelle-les-casques-gardent-une-enorme-marge-de-progression_6074665_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/03/27/realite-virtuelle-les-casques-gardent-une-enorme-marge-de-progression_6074665_4408996.html


o To compute the images on powerful remote computers and transfer them, either by
fibre or by 5G.

• Proporciona controls naturals

Els controladors segueixen força bé els moviments de la mà i permeten agafar un objecte
d'una manera relativament natural prement els dits a la seva agafada. Però els moviments
precisos de cada dit  tot  just  es comencen a fer  un seguiment,  sobretot  per l'índex de
vàlvules, com també ho fan les articulacions (canells, colzes, espatlles, genolls, pelvis) del
cos humà. S'estan explorant diverses vies per aconseguir el seguiment del moviment del
cos sencer: la primera, que és restrictiva, és posar-se un vestit equipat amb sensors; el
segon és utilitzar càmeres que controlen els moviments de les extremitats en temps real.
"Probablement necessitarem diverses càmeres externes per treballar juntes. Les que hem
incorporat al casc no poden veure totes les parts del cos al mateix temps", diu Wheeler.

Per oferir una interacció perfectament natural, també s'ha de tenir en compte el tacte. La
mà ha de trobar una resistència variable d'un objecte a un altre; no és el mateix quan sosté
un ganivet o una bola d'escuma. D'altra banda, el cos és capaç de percebre tot tipus de
contacte i sent resistència quan un obstacle li impedeix moure's lliurement. "Aquest és el
problema  que  més  ens  costa  imaginar  resoldre".  Les  pistes  que  tenim  ens  permeten
començar a pensar en l'estimulació per ultrasons del tacte, per donar una sensació de clic.
Però aquest és només un petit començament d'aquest problema tan complex.

• Alliberant moviment

Els  visors autònoms com l'Oculus  Quest  ofereixen la  possibilitat  de moure's  lliurement,
sense que un cable restringeixi els moviments. Per evitar xocar amb mobles o parets, ara
algunes ulleres ofereixen la possibilitat  de definir  una zona de moviment segura.  Quan
sortiu d'aquesta zona, la realitat virtual s'atura i els visors emeten una imatge de l'entorn
que l'envolta com si  es tornés transparent.  Tot  i  que és convenient,  aquesta funció no
soluciona el problema bàsic de caminar uns quants metres sense ser interromput. Tot i que
moltes aplicacions s'utilitzen asseguts, la sensació d'un moviment natural és, de moment,
inassolible.  De  moment,  només  hi  ha  solucions  feixugues  i  rudimentàries  a  aquest
problema, com la catifa d'“Omni On” sobre la qual es pot moure fent lliscar els peus, o
solucions molt cares, com les cintes elèctriques omnidireccionals imaginades per la NASA
o per Infinadeck.
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• Evitant nàusees

Per  evitar  sentir  nàusees,  la  imatge  ha  de  seguir  el  moviment  immediatament  i  els
moviments que es mostren els visors han de correspondre perfectament als del cos. En
cas contrari,  l'oïda interna es confondrà.  De moment,  la  solució  principal  és limitar  els
moviments.

• Considerant la comoditat

Molts visors com l'Oculus Quest 2, pesen mig quilo. Per augmentar la comoditat de les
sessions de realitat virtual, hauran de ser considerablement més lleugers. Vol dir que el
marge de millora és enorme i que només estem a la prehistòria de la realitat virtual. A més,
la  majoria  dels  visors  anomenats  "VR"  probablement  evolucionaran  cap a  visors  de  la
realitat mixta que barregin VR i realitat augmentada en els propers anys.

4.  Com  desenvolupar  i  utilitzar  els
recursos formatius de Realitat Virtual

4.1. Les diferents realitats virtuals
La realitat virtual és una tecnologia informàtica que simula la presència física d'un usuari en
un entorn generat artificialment amb el qual l'usuari pot interactuar. Per tant, reprodueix
artificialment una experiència sensorial, que inclou la vista, el tacte, l'oïda i l'olfacte (visual,
audible o hàptic). Segons el grau d'interacció, es distingeix entre:

• VR totalment immersiva: ofereix als usuaris l'experiència més realista possible, no només
amb la vista i el so, sinó també amb les sensacions corporals;

• VR semi immersiva: dona la sensació d'estar en una realitat diferent però només a través
de la vista i el so. No hi ha moviment per part de l'usuari.  Els entorns digitals es creen
normalment  per  complementar  imatges  reals.  També  s'anomena  realitat  mixta,  on  els
objectes digitals interactuen amb els objectes físics;
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• VR no immersiva: es refereix a una experiència viscuda a través d'un ordinador sense
interacció amb l'entorn però on l'usuari pot posar-se en el lloc de diferents personatges.

La Realitat Augmentada és la superposició de la realitat i elements (sons, imatges 2D o 3D,
vídeos, etc.) calculats per un sistema informàtic en temps real. Es refereix als diferents
mètodes que permeten incrustar objectes virtuals de manera realista en una seqüència
d'imatges. S'aplica a la percepció visual (superposició d'imatges virtuals sobre imatges
reals) i a la percepció tàctil o auditiva.

4.2. Usuari d’Interface
La  realitat  virtual  s'implementa  mitjançant  diferents  interfases  sensorials.  La  simulació
audiovisual, tàctil, olfactiva i de moviment permet percebre el món virtual i submergir-s'hi.

Les principals interfícies visuals són les següents:

• Les sales immersives esfèriques o cúbiques (CAVE, Icube, SAS Cube) són pantalles de
retroprojecció o projecció directa estereoscòpica i sincronitzada. L'usuari està immers en
una habitació on es projecten imatges a les parets, terra i sostre. Un sistema per capturar
la posició de l'usuari permet calcular la perspectiva en temps real per respectar el punt de
vista de l'usuari;

• Pantalles estereoscòpiques, amb o sense sistema de seguiment de l'usuari. L'usuari està
equipat  amb  visors  estereoscòpiques  que  amaguen  alternativament  la  visió  d'un  ull  i
després  de  l'altre,  l'ordinador  encarregant-se  de  mostrar  la  imatge  corresponent  de
manera sincrònica. Si hi ha un sistema de seguiment, les imatges es tornen a calcular en
temps real perquè coincideixin amb el punt de vista de l'usuari;

• Els visors VR abasten tot el camp de visió de l'usuari mitjançant la difusió d'una imatge
per a cada ull. El cervell recull aquestes dues imatges per transformar-les en una visió 3D.
A més d'aquesta estimulació del sistema visual, localitzen el cap de l'usuari en orientació i
traducció.

Per  interactuar  en 3D amb l'entorn virtual,  l'usuari  pot  utilitzar  interfícies  de motor  com
sensors  d'ubicació,  interfícies  d'ubicació  corporal  específiques  i  interfícies  de  motor
manuals. Les interfícies de retroalimentació d'esforç són interfícies sensoriomotores, que
permeten la interacció amb l'entorn virtual mentre el perceben.

Els visors VR es venen amb dos controladors, un per a cada mà. Per l'ús que ens ocupa,
amb les limitacions d'accés a Internet  i  a les estacions informàtiques de la  majoria  de
centres penitenciaris, només ens interessaran els visors autònoms.

La noció d'autonomia d'un casc de realitat virtual es refereix tant a l'autonomia pel que fa a
la percepció de l'entorn (equipat amb diverses càmeres, no necessita sensors externs per
detectar l'entorn), com a la capacitat de ser utilitzat sense estar connectat a un ordinador,
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que també permet una major llibertat de moviment. Aquests cascos són menys potents i
generalment  tenen  menys capacitats,  ja  que la  capacitat  informàtica  està  integrada  al
casc.

Tenint en compte les actualitzacions de versió, l'oferta de visors autònoms es limita a dos
models,  l'Oculus  Quest  2  de  Facebook  i  l'HTC  Vive  Focus  3,  reservats  per  a  usos
professionals, per als quals oferim una comparació tècnica i funcional. 

Lenovo va llançar els visors Mirage Solo el 2018, que ja no està disponible i encara no té
successor. Pico's Goblin 2 ja no està disponible i tampoc té cap substitució.

Oculus Quest 2 HTC Vive Focus 3

Disponible des de Finals 2020 Mitjans 2021

RAM 6 GB 8 GB

Capacitat
d'emmagatzematge

128 GB or 256 GB
128 GB amb suport microSD fins a

2 TB

Pantalla Single LCD screen Pantalla Dual 2.88 inch LCD s

Camp de visió 110° 120°

Display frequency
(refresh rate)

90 Hz

(Velocitat prevista 120 Hz)
90 Hz

Resolució per a l’ull 1832 x 1920 pixels 2448 x 2448 pixels

Pes 503 g 785 g

Dimensions 191.5 x 102 x 142.5 mm 245 x 149 x 356 mm

Sensors
4 càmeres, acceleròmetre,

giroscopi, sensor de proximitat
4 càmeres, acceleròmetre,

giroscopi, sensor de proximitat

Sistema operatiu Android Vive Reality System 2.0

Bateria

No extraïble (temps de
càrrega d'aproximadament
una hora per una autonomia

de 2-3 hores)

Extraible (recarregable fora del
casc)

Inter-pupillary
distance

3 posició ajust 58, 63 and 68
mm)

Ajustable des de 57 to 72 mm

Price (in euros) 300-350 > 1400
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Destacats

Lleuger,  còmode,  ben
construït,  calefacció
moderada.

Impressionant  nitidesa  de  la
pantalla,  gairebé  sense
efecte de quadrícula.

Molt intuïtiu i fàcil d'utilitzar.

Seguiment  de  moviment  d'alt
rendiment  dels  visors,
controladors i  fins i  tot  de les
mans.

El  camp de visió  més ampli  del
mercat dels visors tot-en-un

Una  pantalla  de  5K  prou  nítida
per llegir text

Un fort sistema de fixació

Pes ben distribuït

Bateria extraïble

Carregant  els  controladors  del
casc The microSD slot

Molt fàcil de netejar.

Febleses

Durada  de  la  bateria  baixa
(entre 2 i 3 hores).

Poc  còmode  per  als  que
porten ulleres.

No  hi  ha  ajust  fi  de  la
distància interpupilar.

El sistema de fixació.

Cal  tenir  un  compte  de
Facebook

Preu

Ventilador molt sorollós

Rendiment reduït de vegades

Refraccions  de  la  llum  a  la
pantalla

Ergonomia del controlador

Per raons de compatibilitat i relació qualitat-preu, el projecte se centra en l'Oculus Quest 2
en la  seva versió  bàsica  de 64 GB.  Per  veure els  escenaris  de realitat  virtual  que es
desenvoluparan, cal un procediment de configuració inicial amb accés a Internet sense fil,
un compte de Facebook i un iPhone (iOS 10 o posterior) o un telèfon intel·ligent Android™
(5.0  Lollipop  o  posterior)  per  executar  l'aplicació  Oculus.  (descàrrega  gratuïta)  per
configurar el dispositiu. El dispositiu funcionarà fora de línia sense connexió a Internet amb
aquesta configuració inicial completada.

4.3. Creació d'una aplicació de realitat 
virtual

4.3.1. Una base de vídeo de 360°
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En un vídeo de 360°, és possible canviar l'angle de visió en qualsevol direcció des d'un 
punt de vista determinat. Cal tenir en compte que això queda d'un punt ancorat al vídeo: 
no podem moure el cos a l'escena. Si la càmera avança, el punt d'ancoratge també es 
mourà cap endavant. Hi ha dos tipus de càmeres de vídeo capaços de fer imatges de 
360°.

• Les càmeres de vídeo monoscòpiques de 360° ofereixen representacions planes 
capturades per càmeres esfèriques de 360°. L'espectador es pot moure a la vista 
capturada però no té percepció de profunditat. Aquest és el tipus de vídeo de 360° més 
comú que es troba a Google Street View, per exemple. El vídeo monoscòpic, o vídeo 2D, 
s'utilitza progressivament en molts àmbits com l'immobiliari o el turisme i es pot veure en 
una pantalla d'ordinador. L'espectador no té cap impressió de profunditat o relleu.

• Càmeres de vídeo estereoscòpiques de 360°, utilitzades en aplicacions de realitat virtual.
Es basen en imatges monoscòpiques creant representacions en 3D de cada pla mitjançant
una entrada independent per a cada ull. Es necessiten dues càmeres, a 2 X 360°, per a 
cada camp de visió per veure el producte final en un auricular VR. A la pràctica, una única 
càmera amb múltiples lents que filmen els angles superposats simultàniament permet 
aquesta captura. La fusió en dos vídeos esfèrics es fa ja sigui per la pròpia càmera o amb 
l'ajuda d'un programari d'edició de vídeo especialitzat (com Adobe Première Pro) que pot 
analitzar les imatges i els sons habituals per tal de sincronitzar i enllaçar els diferents fluxos
de càmera.

El vídeo estàtic ofereix una experiència més còmoda per a l'usuari, ja que el moviment pot 
ser vertiginós. No obstant això, filmar des d'una posició estàtica permet recrear efectes de 
panoràmica i fins i tot ampliar un subjecte en moviment amb eines d'edició.

L'oferta de càmeres assequibles 3D 360° (entre 4000 i 5000 euros) es limita a uns quants 
models:

• Insta360 Pro 2 , que pot gravar vídeos en 8K, és l'estàndard actual per als vídeos 
professionals 360, ja siguin 2D o 3D (monoscòpics/estereoscòpics). Una resolució màxima 
pot capturar una escena en 8K 60fps per a 2D i 8K 30fps per a 3D. Gràcies a una extensió 
dedicada, el muntatge d'imatges es pot fer a Adobe Premiere Pro;

• El Kandao Obsidian ofereix una resolució màxima de 3800x3000 (8K) a 30 fps 3D o 
1900x1500 (4K) a 60 fps 3D;

• Kandao QooCam 8K 360° amb resolució 8K 30fps i 4K 60/120 fps.

Les càmeres 3D de 180° es venen per uns 500€. L'oferta també és limitada, al voltant de la
GoPro Max i l'Insta360 ONE X2. La seva definició és de 5,6K i 5,7K, respectivament, amb 
un màxim de 30 fps. Necessiten una aplicació per a Android o iOS per controlar. No estan 
destinats a un ús professional.
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4.3.2. Desenvolupament de l'aplicació ViRTI 
El desenvolupament de l'aplicació VR requereix les tasques esmentades a continuació:

•  Edició  de  vídeo  360°:  processament  de  vídeos  per  fer-los  adequats  per  al
desenvolupament de realitat virtual. Els vídeos de 360° han de ser programables i estar
preparats per importar-los al programari de realitat virtual (és a dir, Unity);

• Programació de l'entorn VR. Aquesta tasca inclou les activitats de desenvolupament de
programari per crear l'entorn VR, on es produiran els mecanismes i les interaccions;

• Disseny de la dimensió lúdica: es crearà un storyboard específic que es seguirà en cada
mòdul d'aplicació;

• Disseny gràfic: elements gràfics utilitzats per a la part interactiva;

• Creació d'avatars que el reclús pot triar per ser representats a l'aplicació VR;

• Creació de la Interface d'usuari:  mecanismes que ajudaran els reclusos a interactuar
amb l'entorn VR, com ara menús;

• Desenvolupar els mecanismes necessaris perquè el reclús interaccioni amb els elements
interactius mitjançant un controlador o mirant l'element;

• Implementació d'elements educatius com ara textos, preguntes, imatges, gràfics, etc.;

• Ajust de so i efectes sonors per a l'aplicació VR final.

•  Desplegament  al  dispositiu  VR:  després  d'implementar  tots  els  elements  anteriors  a
l'aplicació VR, l'aplicació s'ha de configurar per desplegar-se al dispositiu VR.

Tots els socis tindran l'oportunitat de provar l'aplicació. S'espera que tots els socis puguin
oferir  comentaris i  suggerir  qualsevol  canvi  o modificació.  SQLearn avaluarà els canvis
proposats i implementarà les correccions. Un cop finalitzades aquestes tasques, la primera
versió de l'aplicació per a una càpsula estarà preparada per a la prova. Això servirà de
base per desenvolupar la versió final de l'aplicació per a totes les vinyetes, que després
estarà llesta per utilitzar-la en el pilot.

El programari que s'utilitzarà al programari Unity 3D s'empra per a aplicacions de realitat
virtual i s'ha aplicat amb èxit per a diversos projectes de realitat virtual per SQLearn. Unity
és un dels motors de joc més utilitzats a la indústria dels videojocs. Desenvolupat per Unity
Technologies,  és multiplataforma (telèfon intel·ligent,  ordinador,  consoles  de videojocs i
web).

4.3.3. Creació d'escenaris i afegint 
interaccions
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Les interaccions que es poden afegir a l'entorn de RV són preguntes, imatges, qüestionaris
i altres eines d'aprenentatge, depenent del context del vídeo. En funció de les necessitats
del projecte, proposem almenys una interacció per vídeo de 2 minuts. Això vol dir  que
cada vídeo té almenys cinc interaccions.

El  guió  és  el  conductor  de  la  gravació  del  vídeo,  i  també  preveu  les  interaccions
educatives que ha d'incorporar el mòdul.

Exemple d'un marc d'escenari (amb un registre de vídeo reduït):

Title Scenario 1 - Bricklayer Trade

Caràcter I localització Un paleta treballa a les obres d'una casa unifamiliar

Location Construction site (more information to be added here)

Contacte

Data prevista de
rodatge

Resum

L'usuari observarà les seqüències següents:
Seqüència 1: Portar equip de protecció individual
Seqüència 2: erigir un mur de blocs de brisa
Seqüència 3:...

Objectius
d'aprenentatge

Coneix l'EPI necessari i com portar-lo
Comprendre les diferents etapes del muntatge d'una paret de blocs
de brisa
Conèixer els diferents materials
Conèixer les eines utilitzades

Detail of the sequence n°1
Durada 30 s

Accions: Què ha de fer
el protagonista?

Deixa la seva furgoneta i es dirigeix cap a l'obra
Porteu casc i ulleres de seguretat
Porteu samarretes de mànigues, pantalons llargs de treball i sabates 
de seguretat.
Utilitzeu guants de protecció

Posició del Camara A la planta baixa de la casa, davant del paleta que arriba
Qüestions  1  i
comentaris

 Seria  acceptable  que  el  paleta  portés  pantalons  curts  i
sandàlies?

 Si
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(exemples)

 No
Feedback:
No es permeten camises sense mànigues ni  samarretes de tirants,
pantalons curts, pantalons de xandall, sabatilles esportives, sandàlies
i sabates de taló alt o oberts.

Qüestions  2  i
comentaris

Quins dels següents equips podria ser necessari?
 Protecció auditiva
 Protecció facial al tallar, esmolar o desbarbar
 Ulleres de protecció contra esquitxades químiques
 Protecció per a la respiració
 Equips de protecció contra caigudes

Comenta després de la resposta:
Es poden requerir tots els EPI següents. Les condicions laborals les
determinen.

Final  de  la  seqüència
n°1  -  Finestra
emergent  per  resumir
la informació principal.

Cal portar EPI en tot moment!
Com a mínim, casc i ulleres de seguretat i calçat
S'han de portar samarretes d'alta visibilitat en tot moment
El  vostre  supervisor  pot  exigir-vos  que  porteu  un  EPI  addicional,
depenent de les circumstàncies
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A l'aplicació, els reclusos tindran una visió de 360° del procediment amb el visor VR i,
durant la tasca, apareixeran preguntes sobre el procediment. Els interns hauran d'escollir
entre diverses opcions per continuar utilitzant el controlador, i es crearà una puntuació en
funció de les seves eleccions durant l'activitat, que es resumirà al final del mòdul.

Quan s'iniciï l'aplicació, es crearà un menú en el qual els interns podran triar el seu avatar.

5. Analysis of the Virtual Reality use
5.1. Impact and added value
Pot ser un repte sortir de la presó i reintegrar-se a la societat, especialment per a persones que han

complert condemnes llargues. La realitat virtual fa possible que els reclusos siguin transportats amb

èxit  al  món  exterior  sense  sortir  dels  murs  de  la  presó,  aconseguint  dur  a  terme  situacions

considerades desafiants i desenvolupant competències rellevants per al seu retorn social. A més,

activitats  com  ara  la  compra  automàtica  del  supermercat,  les  responsabilitats  de  la  llar  i  les

interaccions  socials  requereixen  pràctica  per  desenvolupar  habilitats  bàsiques  diàries.  Atès  que

l'ocupació  posterior  a  l'alliberament  és  un  factor  crític  per  reduir  la  reincidència,  la  pràctica

d'entrevistes de treball en escenaris virtuals específics fa que l'aplicació de RV a la presó sigui una

eina amb un gran potencial. Encara que actualment es troba en fase de proves, el Virtual Interactive

Training Agent (VITA), desenvolupat per l'Institut de Tecnologies Creatives de la Universitat del Sud

de Califòrnia  (USC),  és una entrevista  de treball  de  RV amb diversos escenaris  que permet  una

pràctica personalitzada amb diferents personatges i nivells de dificultat (Burke et al., 2018). Tot i que

s'aplica a adults joves amb autisme o altres discapacitats del desenvolupament, aquest programa ha

produït resultats preliminars positius per a les entrevistes de feina (Bresnahan et al., 2016). El valor

afegit  de  VITA  s'està  estudiant  actualment  entre  els  menors  interns  que  practiquen  habilitats

d'entrevista de feina per anticipar-se al seu alliberament.

Una altra il·lustració del potencial de la realitat virtual per a la reinserció dels joves de Justícia Juvenil

és el projecte denominat “Back Home”, desenvolupat per la cineasta xilena Catalina Alarcón. Aquest

projecte pretén oferir als reclusos l'oportunitat de visitar les seves llars a través d'escenaris virtuals

proporcionant als seus familiars càmeres de 360 graus perquè aquesta organització artística pugui

gravar la seva rutina habitual. Així, els interns poden visitar les seves cases amb detall sense sortir de

les seves cel·les i sentir-se més connectats i reintegrats socialment.
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L'eficàcia de l'eina de rehabilitació de realitat virtual també es demostra en els reclusos que pateixen

problemes d'abús de drogues, com ara l'abús d'alcohol. Com que hi ha un gran nombre de reclusos

que compleixen la seva pena que lluiten contra aquesta addicció (Belenko i Peugh, 2005), i després

de l'alliberament, hi ha diverses trobades socials amb què es poden enfrontar i desafiar (com beure

en una festa, pressió dels companys, entre d'altres), els interns han d'estar preparats i desenvolupar

un autocontrol per evitar eventuals recaigudes. Com a tal, la Cue Exposure Therapy (CET) basada en

VR utilitza VR exposant les persones a les addiccions dels  seus desencadenants per ajudar-los a

desenvolupar habilitats d'afrontament per estar més ben disposats per fer front a situacions que

poden desencadenar les seves  addiccions.  El  VR-CET permet  als  reclusos preparar-se  per  al  seu

retorn social i  reinserció dins dels  entorns penitenciaris,  amb una eficàcia similar i  possiblement

superior a les teràpies CET tradicionals (Giovancarli et al., 2016; Lee et al., 2004; Park et al., 2014). 
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5.1.1. Avantatges d'utilitzar la realitat virtual

A  mesura  que  les  noves  generacions  neixen  i  es  nodreixen  en  un  món  digital  amb
importants desenvolupaments tècnics, sens dubte adoptaran la tecnologia i s'oposaran als
mètodes  d'aprenentatge  convencionals.  Com  a  resultat,  la  tecnologia  VR  pot  millorar
l'educació de les generacions futures (Harrington et al., 2018).

Els  avantatges  d'utilitzar  l'entrenament  en  realitat  virtual  es  poden  descriure  en  els
aspectes següents (Ticknor, 2019a; 2019b):

o Poc o fins i tot cap risc associat.

o És segur d'utilitzar i es pot utilitzar en una àrea controlada.

o Proporciona escenaris realistes.

o Es pot utilitzar/fer de forma remota (estalviant així temps i diners).

o Millora la retenció i la recuperació de la informació.

o Simplifica problemes o situacions complexes.

o És adequat per a diferents estils d'aprenentatge i contextos d'aprenentatge.

o És innovador i agradable.

Finalment, però no menys important, hi ha un punt essencial a destacar. És més senzill 
aprendre si l'experiència és agradable o plaent, donant com a resultat un millor grau 
d'implicació i comprensió.

5.1.1.1.  Visualització  d'una  manera  que  no  és
possible en una aula tradicional
La realitat virtual és increïble perquè permet explorar nous mons i experiències. Un visor de
realitat virtual exposa imatges d'alta qualitat que poden afectar positivament la vida. Les
tècniques d'ensenyament tradicionals no aconseguiran mai tanta eficàcia en l'accentuació
dels conceptes com a través del camp visual (Van Gelder, Otte i Luciano, 2014).
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5.1.1.2. Crea un interès en l’estudiant/aprenent
Independentment de l'edat, l'estudiant sempre optarà per seure a veure alguna cosa en
lloc de llegir-la. La tecnologia VR és intrigant perquè pot generar experiències increïbles
que  mai  es  podrien  "experimentar"  a  la  vida  real.  Amb  l'ús  d'aquesta  tecnologia,  els
estudiants estaran més motivats per aprendre (Harrington et al., 2018).

5.1.1.3.  Augmenta  la  implicació  Implica  de
l’estudiant/aprenent 

Els professors d'avui dia tenen dificultats per crear una interacció constructiva. Amb la
introducció de la tecnologia VR a l'escola, aquest factor anirà disminuint.   ja que la majoria
dels estudiants estarien atractius per parlar de les seves experiències de RV (Cornet i Van
Gelder,  2020). La formació en la realitat virtual ajuda a captar i  mantenir  l'atenció dels
estudiants, donant lloc a una millor retenció de la informació (Martirosov i Kopecek, 2017).

5.1.1.4.  Millora  la  qualitat  de  l'educació  en
diferents àmbits

La realitat virtual és un mètode apassionant i nou per aprendre sobre qualsevol tema. Els
llibres  de text,  les  pel·lícules  i  fins i  tot  Internet  estan obsolets.  Els  estudiants/alumnes
poden  experimentar  la  història,  la  ciència  i  altres  disciplines  com  si  hi  fossin.  Els
estudiants/alumnes poden participar en activitats virtuals pràctiques mitjançant dispositius
addicionals  (Pan i  Hamilton,  2018;  Slater,  2009; Slater  i  Sanchez-Vives,  2016).  Aquesta
tecnologia pot educar professionals com metges, cirurgians, dentistes, professors i altres.
Com  hem  dit  anteriorment,  la  realitat  virtual  millora  la  creativitat,  el  compromís  i  la
participació, millorant la retenció del coneixement i millorant així la qualitat de l'educació
(Cornet i Van Gelder, 2020; Jacques, Lasky i Fisher, 2015).

5.1.1.5. Elimina les barreres de la llengua.
Quan es tracta de formació,  la  barrera lingüística  és sovint  un problema important.  La
realitat virtual permet la incorporació de qualsevol idioma al programari. Com a resultat, la
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llengua deixarà de ser una barrera per als objectius educatius dels aprenents/estudiants
(Krisch et al., 2016).

5.1.1.6. Crea un entorn d'aprenentatge segur

Els estudiants poden participar amb escenaris virtuals i riscos en un entorn segur, que és
un dels avantatges principals de l'ensenyament de la realitat virtual. La realitat virtual és
una eina fantàstica per experimentar l'aprenentatge en àrees complicades que d'una altra
manera seria massa perillós, costosa o perjudicial per estudiar d'una altra manera (Grillon
et al., 2006; Krisch et al., 2016; Powers i Emmelkamp, 2008). Els estudiants poden prendre
decisions que no afectin l'equip, els treballadors o els consumidors de l'organització.

5.1.1.7.  Pràctica  realista  de  les  habilitats
tècniques

Els estudiants poden adquirir  experiència  pràctica amb activitats  tècniques com ara el
muntatge de productes i la maquinària de funcionament complexa. Els estudiants poden
moure's físicament en el seu entorn de realitat virtual i utilitzar controladors de realitat virtual
de mà per recollir, empènyer i explorar elements virtuals. Pel que fa a la instrucció tècnica,
la  realitat  virtual  ofereix  diversos  avantatges,  com  ara  l'escalabilitat,  l'evitació  de  la
maquinària del món real i l'oportunitat perquè els estudiants tornin a realitzar activitats del
món real (Cornet i Van Gelder, 2020; Martirosov i Kopecek, 2017). Per exemple, la realitat
virtual pot col·locar el personal de la cadena de subministrament en una línia de fabricació
virtual per practicar l'apilament d'articles correctament. El programari de realitat virtual pot
identificar  i  rectificar  errors,  assegurant  que  els  estudiants  completen  l'activitat
correctament al món real.

5.1.1.8.  Recollida  d'informació/dades  de  la
formació

Una  característica  distintiva  de  la  formació  en  realitat  virtual  és  la  sèrie  de  mètriques
sòlides que no estarien disponibles  en la  formació presencial.  Per exemple,  informació
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tècnica bàsica, com ara qui utilitza la formació, amb quina freqüència l'utilitzen i quant de
temps triguen a completar una feina (Cornet i Van Gelder, 2020; Jacques, Lasky i Fisher,
2015).  Com  són  els  indicadors  de  progrés  dels  estudiants  (indicadors  quantitatius  si
l’estudiant va en bon camí o no) i de rendiment (les decisions, el temps, els moviments
corporals i el seguiment ocular de la retina són tots marcadors numèrics de productivitat i
compromís)? Aquestes dades són importants perquè avaluen l'eficàcia del programa de
formació, detecten i corregeixen errors i  garanteixen que els aprenents estan aprenent.
Aquesta informació també pot proporcionar comentaris en temps real als aprenents (Pan i
Hamilton, 2018; Slater, 2009; Slater i Sanchez-Vives, 2016).

5.1.1.9. Beneficis cognitius

Com que els nostres processos motors i visuals estan inextricablement lligats, les teories
de la cognició encarnada afirmen que els senyals fisiològics i les interaccions en un món
virtual podrien augmentar un nivell més alt de processament cognitiu. Les emocions també
poden  afectar  significativament  la  presa  de  decisions  i  la  resolució  de  problemes,
especialment en situacions perilloses (Ticknor, 2019a; 2019b).

5.2.  Inconvenients  i  limitacions  de  la
realitat virtual

5.2.1. Nàusees
L'efecte més estès és probablement una sensació de nàusees després d'uns minuts d'ús
de la realitat virtual, amb més risc que es produeixi a mesura que augmenta la quantitat de
temps dedicat. Les nàusees són causades principalment pel mareig en les experiències
més turbulentes. També pot ser causada per la malaltia del sim, que es produeix quan la
visió i  l'oïda perceben elements que els altres sentits no poden detectar. Després d'un
temps, aquesta desincronització sensorial pot provocar nàusees.

Els avenços tecnològics dels darrers anys han mitigat aquest fenomen. És més una feblesa
que un risc real, ja que la sensació desapareix fent una pausa.
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5.2.2. Pèrdua d'orientació a l'espai

Després de trenta minuts o fins i tot menys, els usuaris de visors de la realitat virtual perden
el sentit d'orientació a l'espai físic que els envolta. Si es mouen en una habitació, poden 
topar amb obstacles i fer-se mal.

5.2.3. Ulls secs i problemes de visió

L'ús prolongat de la realitat virtual pot causar ulls secs i altres problemes de visió. Per
exemple,  quan  traieu un visor  de la  realitat  virtual  després  d'un  període prolongat,  és
possible  que es vegi  borrós durant  uns moments.  Un casc de realitat  virtual  amb una
pantalla de mala qualitat amb una definició estàndard és més probable que provoqui fatiga
ocular o migranya. La solució per evitar aquestes molèsties és fer pauses regulars. També
és  important  ajustar  l'enfocament  quan  sigui  possible.  Alguns  experts  creuen  que  l'ús
intensiu de la realitat virtual podria tenir efectes a llarg termini i afectar la capacitat dels ulls
de canviar el seu focus entre objectes propers i llunyans.

5.2.4. Aprenentatge menys efectiu

Els usuaris de RV sovint informen d'un alt grau de compromís amb el contingut immersiu
(Harrington  et  al.,  2018).  Tanmateix,  aquest  augment  del  compromís  no  garanteix  una
millora en la memorització i el rendiment posterior. Fins i tot podria provocar un augment
del temps d'aprenentatge (Smith & Salmon, 2017). De fet, la interacció de la realitat virtual
en escenaris  d'entrenament  és tan apreciada  i  incentivada  que l'usuari  hi  dedica  més
temps que altres  mètodes d'entrenament.  Si  augmentar  el  compromís  és  rellevant  per
recrear la motivació, també es corre el risc de perdre l'eficiència de l'aprenentatge.

5.2.5. Problemes d'equilibri
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S'ha demostrat que l'ús de la realitat  virtual pot causar problemes d'equilibri  (Im et al.,
2019), especialment entre els adults grans (Borger et al., 1999) i ancians (Chiarovano et al.,
2017), augmentant el risc de caigudes. a causa del desajust sensorial. Tot i que la RV pot
causar problemes d'equilibri, aquesta eina s'utilitza per a la rehabilitació vestibular de la
malaltia de Menière (trastorn de l'oïda interna que sol provocar marejos –vertigen– i pèrdua
auditiva) (Garcia et al., 2013; Matsumura i Murofushi, 2021; Miziara et al., 2019).

5.2.6. Epilèpsia fotosensible

De la mateixa manera, a la televisió i als dispositius mòbils, la tecnologia VR pot provocar
atacs de convulsions. No obstant això, un estudi recent realitzat en nens ha demostrat que
tot i que els visors VR es porten a prop dels ulls i una seqüència de parpelleig pot afectar
l'escorça visual (South & Borkin, 2020), la informació mèdica no admet que l'ús dels visors
VR  pugui  suposar  un  problema.  risc  que  es  desencadenin  episodis  provocats  per
convulsions fotosensibles (Tychsen i Thio, 2020).

5.2.7.  Cibermalaltia  o efectes de la malaltia
induïts per la realitat virtual (VRISE)

La cibermalaltia pot afectar significativament l'eficiència de les tècniques d'aprenentatge
de  la  RV  a  causa  del  desajust  sensorial.  Aquest  desajust,  causat  pels  missatges
contradictoris que el cervell rep del sistema visual, informa al cervell que el cos es mou,
mentre que el sistema vestibular contradiu aquesta informació en informar que el cos està
estacionari (Howarth i Costello, 1997). S'ha assabentat que produeix efectes similars als
del mareig (Gavgani et al., 2018) i els seus efectes poden durar hores.

La cibermalaltia es caracteritza per sensacions de nàusees, desorientació, mal de cap,
fatiga, malestar,  dificultat per concentrar-se, problemes de visió, entre altres símptomes
(Rebenitsch & Owen, 2016). En un estudi realitzat per Mosadeghi i col·legues (2016), el
40% dels participants van experimentar molèsties generals i marejos, al voltant del 33% va
informar tenir visió borrosa i dificultats per concentrar-se i el 21% va experimentar visió
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doble (prevalença de símptomes d'efectes secundaris de RV en comparació). amb realitat
augmentada i ús de tauletes).

5.2.8. Errors al reflectir situacions d'IRL

El rendiment desenvolupat sota simulació no sempre pot reflectir com reacciona l'individu
en el món real, per molt realista que sigui la simulació o la probabilitat que coincideixi amb
el  món real (Moroney i  Lilienthal,  2009).  Això pot  passar perquè els nivells  d'estrès es
mantenen  estables  (ja  que  la  situació  virtualment  presentada  no  es  considera  una
amenaça potencial),  els  participants  estan pendents d'esdeveniments  no programats o
d'emergències per fer front al  simulador i  per ser avaluats en aquestes circumstàncies
( estar hipervigilant), o fins i tot la incapacitat per simular les emocions diàries que es viu
(avorriment, cansament, excitació, entre d'altres).

Tot i que els simuladors ens permeten manipular la realitat, aquesta tecnologia encara es
considera que no és realista. Tanmateix, la manca de realisme en aquestes simulacions
contribueix a l'efectivitat (Moroney i Lilienthal, 2009).

5.2.9. Costos

La realitat virtual encara requereix equips de gamma alta, com ara un ordinador potent
amb una targeta gràfica forta i un visor (HMD), tot i que costa una fracció del que costava
fa deu anys (HMD). Quan s'utilitzen de manera intensiva i in situ, l'equip de realitat virtual
també és susceptible de patir danys, augmentant les possibilitats de necessitar reparació
(Cornet i Van Gelder, 2020). L'ús de la RV també pot implicar costos addicionals a l'hora
de gestionar l'equip,  els nivells  de presència,  la qualitat  gràfica,  etc.,  per la qual  cosa
requereix coneixements especialitzats quan s'utilitza (en cas contrari, pot provocar que els
usuaris experimentin mal de cap, molèsties físiques, fatiga visual i cibermalaltia). (Cornet i
Van Gelder, 2020).

5.2.10. Consideracions ètiques

Un dels  reptes per utilitzar  la  realitat  virtual  en l'entorn  de la  justícia  penal  és que les
empreses privades poden crear l'equip que requereixi la recollida de dades amb finalitats
comercials (Madary i Metzinger, 2016). Aquesta recollida de dades entra en conflicte amb
l'ètica  de  les  garanties  de  privadesa  de  les  dades  dels  usuaris,  sent  important  ser
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conscient  de  com la  protecció  de  dades  i  l'avaluació  de  dades  es  proporciona  i  es
comunica als seus usuaris (especialment quan es necessita Internet per al funcionament
de l'equip de RV, ja que hi ha canals en línia que potser no són segurs pel que fa a l'accés
i  la  recollida  de  dades,  i  tenint  en  compte  la  política  de  dades  de  justícia  penal)
(Fromberger,  Jordan  i  Müller,  2018).

5.2.11. Limitat en el temps
La tecnologia VR ofereix als usuaris una experiència intensa i fascinant; tanmateix, portar
un visor RV durant massa temps podria ser incòmode i provocar algunes conseqüències
negatives  per  a  la  salut.  Aquesta  eina  innovadora  no  s'ha  d'utilitzar  durant  hores,
especialment si els usuaris utilitzen aquesta tecnologia per primera vegada.

Diversos resultats de la investigació afirmen que l'exposició a la realitat virtual durant més
de 10 minuts pot estar associada a símptomes de malaltia i que el grau d'aquest símptoma
augmenta amb un temps d'exposició a la realitat virtual més llarg (Liu & Uang, 2012; Lo &
So, 2001; Stanney et al., 2003; So & Lo, 1999; So, Lo et al.,  2001). Els estudis relatius
també  subratllen  que  "una  immersió  més  llarga  en  entorns  de  realitat  virtual  induirà
segurament  una  inestabilitat  postural  més  severa  i  més  símptomes  de  mareig"  i  una
(oscil·lació  corporal)  que  la  condició  d'immersió  més  curta".  les  immersions  poden
estimular majors nivells de cibermalaltia  (Murata, 2004), per tant,  com en el  nostre cas
s'utilitza  amb finalitats  formatives,  la  realitat  virtual  s'ha  de dissenyar  com una activitat
curta.

A l'hora de dissenyar una activitat de RV, hauríem de tenir en compte les recomanacions
de durada que la majoria dels fabricants de visors de RV que ho suggereixen per tal que
els usuaris evitin la desorientació i la possible malaltia del simulador. Els fabricants de RV
més coneguts recomanen als usuaris que facin pauses breus entre les seves immersions
en VR, fins i tot si no creuen que ho necessiten. Oculus, el fabricant de visors de realitat
virtual  del  dispositiu  seleccionat,  ha  publicat  un  manual  de  seguretat  i  salut  amb
advertències relacionades amb l'ús dels seus dispositius. Algunes d'aquestes advertències
estan relacionades amb el temps que l'usuari ha de passar utilitzant el dispositiu, sobretot
si fa servir  aquest tipus d'equips per primera vegada. Aquestes advertències subratllen
una limitació de  temps que cal tenir  en compte durant  la fase de desenvolupament.  A
causa d'aquesta  limitació,  els  desenvolupadors  de VR de SQLearn han decidit  que  la
durada de les càpsules VR no serà superior  a 10 minuts cadascuna per evitar efectes
secundaris negatius per a la salut dels nostres usuaris.
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Time-related limitations from the Oculus Quest 2 Health and Safety Warnings Manual5:

• Comenceu utilitzant els visors només uns minuts seguits, i només augmenteu la quantitat
de temps gradualment a mesura que us acostumeu a l'experiència.

•  Feu  una  pausa  almenys  cada  30  minuts  mentre  us  acostumeu als  vostres  visors  o
continguts  nous.  Preneu  els  frens  amb més  freqüència  que  cada  30  minuts  si  sentiu
molèsties.

• Feu sempre una pausa si sentiu molèsties i no torneu a començar fins que ja no sentiu
molèsties.

• L'ús prolongat sense pauses adequades pot augmentar el risc de lesions, altres efectes
adversos o danys a la propietat.

6. Metodologia
Les metodologies  escollides  per  al  desenvolupament  de l'IO1 han sigut  la  investigació
documental i l'anàlisi de dades. El focus de la investigació va ser el potencial de l'aplicació
de  la  realitat  virtual  en  el  context  penitenciari,  el  valor  afegit  per  al  desenvolupament
personal dels reclusos, les competències educatives i professionals, la seva confiança i
motivació, l'ocupació posterior a l'alliberament, la reducció de la reincidència i la reinserció
social amb èxit.

Amb aquesta finalitat, la selecció d'articles, llibres, capítols, manuals, notícies i informes es
va basar en aquest objectiu de sortida, que està relacionat amb l'ús de la realitat virtual en
el  context  penitenciari.  La recerca s'ha recollit  a  través de diferents canals  de recerca
científica  (p.  ex.,  mèdica,  psicologia),  tenint  en  compte  els  resultats  d'èxit  en  la
teràpia/tractaments amb RV, el desenvolupament personal i d'habilitats, l'augment de la
confiança  i  la  motivació,  el  progrés  de  l'aprenentatge  més  facilitat,  la  connexió  amb
l'economia. sector, ocupació i evidència sobre rehabilitació social dels interns. La selecció
d'articles també s’ha basat en els inconvenients de la realitat virtual, concretament a nivell
físic (com ara símptomes de nàusees, problemes de visió i equilibri, malaltia potencial dels
usuaris i baix realisme, disponibilitat de solucions tècniques i costos).

La recollida d'experiències sobre l'ús existent de la RV amb els interns també s'ha fet a
través de contactes directes, ja sigui amb centres de detenció o amb la seva administració
a  nivell  local  o  autonòmic  o  amb  les  organitzacions  encarregades  de  les  activitats

5 https://www.oculus.com/safety-center/quest-2/   
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educatives o formatives. Això s'ha limitat als quatre països socis i s'ha fet mitjançant correu
electrònic o trucades telefòniques per localitzar els experiments i garantir que tot el territori
estava cobert. Aquests contactes directes eren tant més necessaris com que la majoria
dels experiments no generen literatura científica i perquè l'administració penitenciaria no
comunica gaire, sobretot a Internet.

6.1. Identificació de les fonts

Hem realitzat una revisió bibliogràfica a partir de diferents bases de dades acadèmiques
(Web of Science, ERIC i Scopus) i d'alguna "Literatura grisa" (butlletins, revistes, informes
tècnics i anuals). 

“La literartura grisa es defineix com una literatura que no s’ha publicat tradicionalment. Les
bases de dades extenses i altres fonts habituals sovint ho ignoren. La literatura grisa també
pot  referir-se  a  obres  difícils  de  localitzar  o  que  presenten  incoherències  o  buits  en  la
informació bibliogràfica. Teníem com a objectiu eliminar els prejudicis, buscar literatura grisa
i assegurar-nos que la revisió fos tan detallada com fos possible.  També vam tenir com a
objectiu descobrir proves o fonts addicionals per a resultats desfavorables, trobar referències
bibliogràfiques addicionals publicades que la cerca de bases de dades acadèmics podria haver
perdut". (Higgins et al., 2021).

Els criteris d'inclusió per a l'estudi  temàtic inicial  (a les aplicacions i  motivacions de la
realitat virtual a l'educació) estipulats només es tindrien en compte per a una investigació
posterior si s'hagués implementat una solució basada en la realitat virtual en un entorn
pedagògic penal. A causa de la manca d'informació sobre el tema, la investigació es va
ampliar  per  cobrir  totes  les  diferents  aplicacions  de  la  realitat  virtual  i  diferents
configuracions.

6.2. Criteris d'inclusió
Per cercar informació, dhem desenvolupat la següent cadena de cerca: 

o (“VR”); (“virtual reality”) and (“school education”);
o (“VR education”);
o (“virtual reality applications”);
o (“virtual reality treatment”);
o (“virtual reality”) and (“Justice system”);
o (“virtual reality”) and (“motivation”);
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o (“Virtual reality”) and (“learning skills”);
o (“virtual reality”) and (“treatment”);
o (“virtual reality”) and (“rehabilitation”);
o (“VR in prison rehabilitation”);
o (“virtual reality”) and (“offenders”);
o (“virtual reality”) and (“offender’s reintegration”);
o (“VR”) and (“recidivism”).

Les dades recollides s'han seleccionat segons la data de desenvolupament del document,
llibres i articles: s'haurien d'haver publicat en els últims sis anys o menys. Tanmateix, la
informació  recollida  que  va  més  enllà  d'aquestes  dates  es  va  incloure  quan  es  va
considerar rellevant i/o innovadora.

6.3. Dades recollides
La informació recollida va incloure diferents àmbits d'estudi: enginyeria, ciència (medicina 
general, cirurgia, rehabilitació física i educació d'infermeria), relacionada amb la salut 
(salut mental, tractaments), educació general (formació bàsica, professional i universitària),
entre d'altres ( aviació, arquitectura, robòtica, sistema de justícia penal).

7. Conclusió

L'aplicació de la realitat virtual implica processos d'aprenentatge i educació.  La realitat
virtual  s'ha utilitzat  per a la  formació en diversos camps, ja  sigui  a l'aula,  entrenament
militar o tractaments de salut (tant per a la salut mental com per a l'educació de joves
professionals de la salut).  S'ha demostrat que la realitat virtual és eficaç per millorar la
manera  com  els  estudiants  adquireixen  noves  habilitats;  tanmateix,  això  s'ha  explorat
menys en el nostre camp per als problemes que la justícia penal s'enfronta diàriament.
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D'acord amb la revisió de la  bibliografia,  tant  el  domini  de la justícia penal  com altres
camps rellevants tenen un potencial considerable aplicat a la pràctica de la justícia penal.
La  tecnologia  VR  pot  ampliar  les  eines  existents  d'avaluació  de  riscos,  rehabilitació  i
programes de reintegració (Cornet i Van Gelder, 2020). També pot permetre crear entorns
o escenaris d'entrenament segurs per practicar determinades habilitats. Això permetrà que
tothom  entengui  els  sofriments  de  la  presó  i  la  rehabilitació.  L'aplicació  reeixida  i  el
potencial diversificat de la tecnologia VR en altres àmbits (des del tractament de la salut
mental fins a l'educació mèdica i procediments complexos) poden ser fonts d'informació
per aplicar aquesta tecnologia i les seves capacitats per a la pràctica de la justícia penal.

El fet que les aplicacions de realitat virtual a la justícia penal hagin sorgit relativament tard,
en comparació amb altres disciplines amb tradicions de realitat virtual més establertes,
suggereix que el futur de la realitat virtual aplicada a la pràctica de la justícia penal és
brillant.
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If you are available, we invite you to answer a quick survey (no more than 2 minutes), to
evaluate the quality and usefulness of this document:

https://form.jotform.com/213263993217055

We thank you in advance!
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