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El software-videojoc Happy 12-16 té la finalitat de contribuir a la millora de la convivència aprenent a 
viure i conviure. És una eina que ajuda els professors a educar la intel·ligència emocional dels alumnes 
perquè aprenguin a resoldre els conflictes quotidians amb el seu grup d’iguals amb assertivitat i així 
millorar la convivència i la cohesió social a l’aula i, per extensió, a tot el centre educatiu i altres àmbits 
socials.

Actualment hi ha consens a l’hora d’assenyalar que moltes de les agressions dels infants als seus iguals 
no són per un excés d’hostilitat, sinó que té més relació amb la manca d’habilitats i estratègies per 
resoldre els problemes socials de forma eficaç.

En aquest videojoc, tot i que s’entrena la possibilitat d’enfrontar-se al conflicte de forma assertiva, som 
conscients que hi ha altres respostes, com la passiva i la fugida, que es poden considerar adequades en 
determinades situacions per una manca de cultura en la resolució de conflictes. Per exemple, la respos-
ta passiva serveix quan consideres que no estàs preparat per enfrontar la situació i, per tant, és millor 
no fer res per no empitjorar la situació conflictiva. D’altra banda, fugir és una eina clau quan consideres 
que la teva vida està en risc.

Els dos grans pilars en l’àmbit teòric són l’educació emocional i la resolució de conflictes. La conclusió 
general de les revisions realitzades a escala internacional sobre l’impacte del programes d’aprenentat-
ge en habilitats emocionals i socials és contundent. Aquests programes promouen el desenvolupament 
integral d’infants i joves i actuen com un factor de prevenció de problemes en el seu desenvolupament 
i en la millora del rendiment acadèmic.

Aquest videojoc té en compte les orientacions de la psicologia evolutiva, les habilitats cognitivolin-
güístiques i el desenvolupament dels sis estadis morals de Piaget-Kohlberg. Es basa en les competèn-
cies de l’educació emocional proposades pel Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP): 
consciència emocional, regulació de les emocions, autonomia emocional, competència social i com-
petències de vida i benestar. En concret, les estratègies de regulació emocional proposades parteixen 
del model de James Gross, que assenyala tres estratègies de regulació: canvi d’atenció, reavaluació 
cognitiva i canvi de situació.

INTRODUCCIÓ

Cada vegada que apareixen les paraules professors, tutors, mestres, pares, fills, germans, alum-
nes, mediadors s’entén que es fa referència als dos sexes indistintament.
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OBJECTIUS 
Objectiu general del videojoc:

Entrenar les competències emocionals per prevenir i reduir el nombre de conflictes, disminuir l’ansie-
tat de l’alumnat, millorar el clima de centre, el rendiment acadèmic i prevenir l’assetjament escolar.

Aquest objectiu general es pot desglossar en els objectius específics següents:

• Ser conscient de les emocions que se sent davant d’un conflicte.

• Entrenar la capacitat empàtica en una situació conflictiva. 

• Conèixer, aprendre i posar en pràctica estratègies de regulació emocional pròpia i aliena.

• Utilitzar la comunicació assertiva per a la resolució de conflictes.

DESCRIPCIÓ DEL VIDEOJOC 
El videojoc presenta 25 conflictes agrupats en els cinc dies de la setmana. Cada dia està dividit en dues 
parts, segons el tipus de conflicte : institut i casa. 

El procés que segueix per a la resolució de les situacions conflictives es descriu a la pàgina següent.
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1r pas
Consciència emocional

2n pas
Semàfor

3r pas
Estratègies de regulació

Donar la importància justa i distreure’s  
amb altres coses (fent esport, pintant,  

escoltant música...) 

Explicar-ho a un adult, explicar-ho a  
un amic o escriure-ho en el diari

Demanar ajuda al mediador / mestre

Reestructuració cognitiva: canviar  
la manera de pensar

Buscar la solució

4t pas
Resposta assertiva

N  Nom

E  Emoció

M  Motiu

O  Objectiu

STOP

Respira fons

Penso

Percebre 
i 

reconèixer

Comprendre

Joan, em sento trist i decebut perquè fa dies 
que no parlem. M’agradaria saber el motiu i 
poder-ho solucionar 

Més benestar

Valoració cada vegada  
més positiva de  

les noves situacions  
conflictives

Situació
conflictiva

Procés de regulació 
emocional
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INSTAL·LACIÓ DE HAPPY 12-16

Primer s’haurà d’escollir l’idioma d’instalació...

... triarem la carpeta on s’instal·larà el joc ... ... i on volem que estigui l’accés directe al joc...

La instal·lació del joc és molt senzilla. Únicament s’haurà de descarregar i executar un fitxer. 
El procediment serà:

1. Descarregar aquest fitxer d’instal·lació a la web: 
• Per PC: http://www.emotionalgames.com/happy12_16/game/Ensenyament/Setup.

exe
• Per Mac: http://www.emotionalgames.com/happy12_16/game/Ensenyament/Mac/

Happy_8_12.zip
2. Executar el fitxer per iniciar la instal·lació que consta dels següents quadres de diàleg:

Nota: Les opcions pre-definides al botó següent són les més habituals i les aconsellem per a 
la majoria d’instal·lacions.

... s’iniciarà l’assistent d’instal·lació...
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INSTAL·LACIÓ DE HAPPY 12-16

Primer s’haurà d’escollir l’idioma d’instalació...

... i on volem que estigui l’accés directe al joc...

... si volem crear una icona a l’escriptori. Ens mostra les opcions i fent clic a ‘Instal·la’... ... s’instal·larà el programa a l’ordinador.

Si tot ha anat bé, veurem aquest quadre... I ja podrem jugar a 
Happy 12-16

Al entrar us demanarà l’usuari i la contrase-
nya. Aquestes claus d’accés es facilitaran des 

del Servei Cientificotècnic de Millora de la 
convivència als centres educatius.  

Per qualsevol dubte podeu escriure a:  
sct.convivencia@udl.cat

mailto:sct.convivencia%40udl.cat?subject=
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COM JUGAR: MENÚ PRINCIPAL

Si escollim NOVA PARTIDA ens donarà 
a escollir si volem que el nostre perso-

natge de joc sigui un noi o una noia.

OPCIONS ens permet modificar els 
paràmetres de so, pantalla, crèdits i 

idioma (veure pàgina següent).

CONTINUAR PARTIDA ens carregarà el 
joc allà on ens havíem quedat el darrer 

cop que vam jugar.

Amb aquesta opció podem SORTIR del 
joc.
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Si escollim SO podrem ajustar el volum 
tant de la musica com dels efectes

PANTALLA ens permet seleccionar la 
resolució i si volem el joc a pantalla 

completa o no

A l’opció CRÈDITS podrem veure tots 
els que han participat per poder fer 

realitat aquest joc

ESCOLLIR OPCIONS

Amb aquesta opció podem canviar 
l’IDIOMA de tot el text del joc
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Indicadors de la pantalla principal
Sempre que ens trobem a l’entorn del centre educatiu o de casa, tindrem a pantalla dos indicadors que 
ens donaran informació:

 y A l’esquerra, i envoltant el rostre del nostre personatge, veurem informació de: dia de la setma-
na, punts que hem acumulat i el nostre nivell d’assertivitat.

 y A la dreta, veurem un minimapa, un símbol de pausa i un símbol d’una casa. En els propers apar-
tats aprendrem quina és la seva utilitat.

Com anar al menú principal
 El símbol de la casa ens permetrà accedir al menú principal on, com hem vist abans, podrem: 
 y Començar una nova partida.
 y Tornar a la partida que estem jugant
 y Canviar les opcions (so, pantalla, crèdits i idioma) 
 y I sortir del joc.

Com accedir a una situació de conflicte
Els conflictes apareixen al minimapa (a la imatge de l’esquerra en podem veure 2). 
Hi ha dues possibilitats d’accedir al conflicte: 

 y Una opció és anar-hi caminant, seguint el minimapa, fins a trobar la bafarada .

 y L’altra opció és clicar sobre el símbol pausa del minimapa , després seleccionar el conflicte 

del tauler d’anuncis i finalment clicar a la imatge dels peus .

DESENVOLUPAMENT DEL JOC
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DESENVOLUPAMENT D’UN CONFLICTE
Enunciat del conflicte
Quan accedim a una situació de conflicte, apareix el primer moment, que és l’enunciat. 
En alguns conflictes, la situació del protagonista és la de persona agredida i en altres, de persona que 
agredeix o d’observador.

Un cop que hem llegit i entès la situació farem clic al botó . Això donarà pas a un diàleg que 
desenvolupa el conflicte:

Consciencia emocional
Ara cal preguntar-se: “Quines emocions sents en llegir el conflicte?”. Es poden marcar 9 possibles emo-
cions (totes són vàlides, es poden escollir les que es vulgui i no donen punts, perquè, d’acord amb les 
bases teòriques de la neurociència, tots sentim el que sentim, és a dir, totes les emocions són legítimes. 
Tot seguit, es dóna la possibilitat de practicar la comprensió emocional i es legitimen les emocions (“És 
normal el que sents”).
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A continuació, apareix el semàfor (STOP I RESPIRA PROFUNDAMENT, PENSO quin problema tinc). 
El semàfor serveix per parar i disposar de temps, el que anomenem distanciament temporal. Aquest 
temps és imprescindible perquè la intensitat emocional disminueixi. Algunes persones utilitzen, a més 
de la correcta respiració, la relaxació, la visualització i / o l’atenció plena o mindfulness. És evident que 
el temps que es necessita per baixar la intensitat emocional no és el mateix per a cada persona. 

 Com utilitzar la tècnica del semàfor?  
Cada color té una funció:

Seguidament, es pregunta quines estratègies de regulació es poden fer servir per resoldre el conflicte. 
Apareixen 5 possibilitats. Se n’ha d’escollir com a màxim 4, i totes tenen una puntuació determinada 
(en total, sumen 1.000 punts). Algunes es poden fer servir immediatament i altres en un altre moment. 
Les estratègies de regulació són les següents: 

 y Donar la importància justa i distreure’s amb altres coses 
 y Explicar-ho a un amic/adult o escriure-ho al diari  
 y Demanar ajuda al mediador o al tutor
 y Reestructuració cognitiva: canviar la manera de pensar
 y Buscar la solució

Vermell: atura’t! 
No cridis, ni insultis.... 

Taronja: respira! 
En aquesta fase has de respirar fondo fins que 

puguis pensar amb claredat. 

Verd: actua! 
Quan hagis aconseguit tranquil·litzar-te, 

aconseguiràs respondre de manera adequada.
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EINES JUSTIFICACIÓ

PUNTUACIÓ

Conflicte 
puntual lleu

Conflicte 
puntual greu 

o recurrent

Donar la importància justa i 
distreure’s amb altres coses 
(fent esport, pintant, escol-
tant música...)  

És una eina eficaç per a conflictes puntuals que no es poden solucionar al mo-
ment. És preferible, per tant, distreure’s fent altres activitats que no pas rumiar el 
conflicte i intensificar-lo.

100 0

Explicar-ho a un amic/adult 
o escriure-ho al diari  

Amb aquesta eina es busca el suport social. Expressar el que sentim ajuda a ser 
conscients de la situació emocional i, per tant, facilitar-ne la regulació. Es prioritza 
quan el conflicte pot ser resolt sense l’ajuda d’una persona adulta. 
Es valora el suport social de la persona propera, com ara l’amic. Es potencia el 
llenguatge intern amb el diari per poder desenvolupar la capacitat d’autoregula-
ció. Es prioritza el diari quan no es vol o no es pot explicar a una persona. 

100 100

Demanar ajuda al mediador 
o al tutor

Aquesta eina és una forma de demanar ajuda. Es prioritza quan es tracta de con-
flictes recurrents o puntuals greus que poden desencadenar en bullying.

300

Reestructuració cognitiva: 
canviar la manera de pensar

Amb aquesta eina s’intenta reavaluar el conflicte des d’una perspectiva positiva, 
acceptant la nostra responsabilitat en el conflicte i emfatitzant amb l’altre. És 
una de les eines més eficaces, tot i que requereix d’un gran entrenament. És una 
de les que dóna més punts.

400 300

Buscar la solució

Després d’haver aconseguit la reestructuració cognitiva, es busca la resposta ade-
quada, que normalment és parlar de forma assertiva amb les persones implica-
des en el conflicte. És una de les eines més eficaces, encara que requereix d’un 
gran entrenament i de vèncer moltes pors. És una de les que dóna més punts.

400 300

Puntuació de les estratègies de regulació d’un conflicte
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Possibles respostes
Una vegada escollides les estratègies de regulació, apareixen quatre possibles respostes al conflicte: 

a. Una resposta assertiva o adequada: es manifesta el que es pensa i sent amb convicció i sense 
amenaces. 

b. Una de passiva: no es defensen els interessos, ni s’expressen els desitjos i les opinions. 
c. Una d’agressiva: el llenguatge és amenaçant, agressiu i ofensiu. 
d. Una resposta per “despistar”.

De cada resposta inadequada hi ha una explicació raonada del perquè de la incorrecció. Per exemple:

Per a cada resposta adequada s’obtenen 500 punts; a més, la barra de l’autoestima augmenta. 
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Un possible model assertiu: NEMO
 y N = Nom de la persona amb la qual vols parlar 
 y E = Emoció /ns que es van sentir i que ara ja no se senten perquè s’han regulat correctament 
 y M = Motiu pel qual es va sentir l’emoció/ns (desencadenant del conflicte) 
 y O = Objectiu de la teva comunicació (Què es vol aconseguir amb la conversa) 

De cada resposta inadequada hi ha una explicació raonada del perquè de la incorrecció. Per a cada 
resposta adequada, s’obtenen 500 punts, que se sumen al marcador; a més, la barra de l’autoestima 
augmenta.

Millora del benestar
Un cop seleccionada la resposta adequada, es torna a preguntar què sent i s’ha de prémer sobre 8 
possibles emocions positives (totes són vàlides, es poden escollir les que es vulguin i no donen punts). 
Aquesta fase té com a objectiu millorar el benestar personal, que, de retruc, beneficia el benestar soci-
al, és a dir, la cinquena competència emocional (competències per a la vida i el benestar).

- La Laura li diu a la Maria que ha copiat en un 
examen. (1r ESO) 

- Resposta assertiva de la Maria: 
N = Laura 
E = m’he disgustat i he sentit ràbia
M = perquè m’has dit que he copiat 
O = i no és veritat, no m’ho diguis més. T’agra-

daria que t’ho diguessin a tu? 

Puntuació per la resolució del conflicte
Els punts serveixen per donar una resposta a l’alumne de com ha anat el procés de resolució del con-
flicte. Si la puntuació és inferior a 1.500 punts, significa que podria haver escollit una estratègia de 
regulació o resposta més adequada i adaptativa al conflicte. 
Els punts resultants indicaran el nivell d’aprenentatge: 

 y Marcador: indica els punts obtinguts en les estratègies de regulació i assertivitat. El màxim són 
45.000 punts. 

 y Barra: regula l’autoestima. La barra augmenta quan s’encerta la resposta adequada des d’un 
principi i disminueix quan no és així. 

Una situació i una possible resposta assertiva:
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Al avançar en el joc s’aniran desbloquejant jocs com a reforç per tot el que estem aprenent. Per tant 
tindrem jocs dintre del joc!

DESBLOQUEJAR JOCS

Per poder jugar, un cop desbloquejat el joc, haurem de buscar el símbol al minimapa. Per exemple, en el 
cas del basquet és una pilota. Un cop trobat, haurem de fer clic al joystick que surt a la pantalla.
Els jocs són molt intuïtius i segur que sabreu jugar sense necessitat d’instruccions.

FINAL DEL JOC
Quan haguem resolt les situacions conflictives de tota la setmana, haurem aconseguit finalitzar el joc; 
el nostre personatge ens dirà adeu i sortiran els títols de crèdits. 
Podem tornar a jugar per reforçar els nostres aprenentatges i per entrenar les nostres competències 
emocionals.
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TAULES DELS CONFLICTES 
En totes les sessions, l’objectiu principal és practicar el procés de resolució de conflictes de manera assertiva en les seves quatre fases. Tot i que, també es 
poden treballar altres conceptes, com els que es presenten a continuació a la columna finalitat de la sessió, o els que es creguin necessaris per al grup classe.
Llegenda de la columna tipus:

 y AP: Agressor Puntual / AR: Agressor Recurrent 
 y VP: Víctima Puntual / VR: Víctima Recurrent 
 y OP: Observador Puntual / OR: Observador Recurrent

Espai Títol Tipus Clau 
Declaració Universal dels Drets Humans.  
Articles referenciats al Quadern de l’alumne.

D
IL

L
U

N
S

Pati SMS OP 
Grup i tipologies
de lideratge

Article 1: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. 
Són dotats de raó i de consciència, i cal mantenir entre ells amb esperit de 
fraternitat.

Pati Gallina OR Insultar 
Article 1: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. 
Són dotats de raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit 
de fraternitat..

Pati Entrepà AR Respecte/ Bullying
Article 17: Tota persona, individualment i col·lectivament, té dret a la propi-
etat.
Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva  propietat. 

Casa Caçadora AP Confiança 
Article 17: Tota persona, individualment i col·lectivament, té dret a la propi-
etat.
Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva propietat.
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Espai Títol Tipus Clau 
Declaració Universal dels Drets Humans.  
Articles referenciats al Quadern de l’alumne.

D
IM

A
R

T
S

Pati Pilota VP Cridar l’atenció
Article 5: Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o tractes cruels, 
inhumans o degradants.

Biblioteca Happyline VP Ciberbullying

Article 12: Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la seva vida 
privada ni en la de la seva família, al seu domicili ni en la seva correspondèn-
cia, ni d’atemptats contra la seva fama o reputació. 
Tota persona té dret a la protecció de la llei contra aquestes intromissions o 
aquests atemptats.

Pati Entrepà esmorzar VR Amenaça
Article 4: Cap persona no està sotmesa a esclavitud o servatge; l’esclavitud i 
el tràfic d’esclaus són prohibits en totes llurs formes.

Biblioteca Deures VR Saber dir “no” 
Article 4: Cap persona no està sotmesa a esclavitud o servatge; l’esclavitud i 
el tràfic d’esclaus són prohibits en totes llurs formes.

Pati Seient VR Rebuig
Article 17: Tota persona, individualment i col·lectivament, té dret a la propi-
etat.
Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva propietat.

Biblioteca Copiar VP Ajuda i esforç

Article 19: Tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; això com-
porta el dret a no ésser inquietat per causa de les opinions i el de cercar, rebre 
o difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà d’expressió i sense 
consideració de fronteres.

Casa El meu diari VP Privacitat

Article 12: Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la seva vida 
privada ni en la de la seva família, al seu domicili ni en la seva correspondèn-
cia, ni d’atemptats contra la seva fama o reputació. 
Tota persona té dret a la protecció de la llei contra aquestes intromissions o 
aquests atemptats.
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Espai Títol Tipus Clau 
Declaració Universal dels Drets Humans.  
Articles referenciats al Quadern de l’alumne.

D
IM

E
C

R
E

S

Passadís Estudiar OR Respecte
Article 1: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. 
Són dotats de raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit 
de fraternitat.

Pati Bàsquet VP Racisme

Article 2: Qualsevol persona pot fer prevaler tots els drets i totes les llibertats 
que aquesta declaració proclama, sense cap distinció de raça, de color, de 
sexe, de llengua, de religió, d’opinió pública o d’altra mena, d’origen nacional 
o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra classe.

Aula Agenda VP Broma/Burla
Article 17: Tota persona, individualment i col·lectivament, té dret a la propi-
etat.
Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva propietat.

Casa Missatges VR Por

Article 12: Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la seva vida 
privada ni en la de la seva família, al seu domicili ni en la seva correspondèn-
cia, ni d’atemptats contra la seva fama o reputació.
Tota persona té dret a la protecció de la llei contra aquestes intromissions o 
aquests atemptats.

Casa Prendre VP Respecte a la propietat
Article 17: Tota persona, individualment i col·lectivament, té dret a la propi-
etat.
Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva propietat.
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Espai Títol Tipus Clau 
Declaració Universal dels Drets Humans.  
Articles referenciats al Quadern de l’alumne.

D
IJ

O
U

S

Pati Classe VP Pressió de grup

Article 18: Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència 
i de religió; aquest dret comporta la llibertat de canviar de religió o de con-
vicció i la de manifestar-les individualment o en comú, en públic i en privat, 
mitjançant l’ensenyament, la predicació, el culte i l’acompliment de ritus.

Passadís Guix AR Racisme/Bullying

Article 2: Qualsevol persona pot fer prevaler tots els drets i totes les llibertats 
que aquesta declaració proclama, sense cap distinció de raça, de color, de 
sexe, de llengua, de religió, d’opinió pública o d’altra mena, d’origen nacional 
o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra classe.

Pati Xinxeta AP Burla/Broma
Article 1: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. 
Són dotats de raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit 
de fraternitat.

Pati Foca AR Exclusió social/Bullying
Article 5:  Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o tractes cruels, 
inhumans o degradants. 

Casa Música AP Convivència

Article 2: Qualsevol persona pot fer prevaler tots els drets i totes les llibertats 
que aquesta declaració proclama, sense cap distinció de raça, de color, de 
sexe, de llengua, de religió, d’opinió pública o d’altra mena, d’origen nacional 
o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra classe.

Casa Molestar AR Respecte

Article 29: 1. Tota persona té dret a uns deures envers la comunitat en la qual, 
només, li és possible el lliure i ple desplegament de la personalitat.
2. En l’exercici dels drets i en el gaudi de les llibertats, ningú no està sotmès 
sinó a les limitacions establertes en la llei, exclusivament en l’ordre a asse-
gurar el reconeixement i el respecte dels drets i de les llibertats alienes, i a fi 
de satisfer les justes exigències de la moral, de l’ordre públic i del benestar 
general en una societat democràtica.
3. Aquests deures i aquestes llibertats mai no podran ésser exercits contra els 
fins i els principis de les Nacions Unides.
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Espai Títol Tipus Clau 
Declaració Universal dels Drets Humans.  
Articles referenciats al Quadern de l’alumne.

D
IV

E
N

D
R

E
S

Biblioteca Correu VP Gelosia

Article 19: Tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; això com-
porta el dret a no ésser inquietat per causa de les opinions i el de cercar, rebre 
o difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà d’expressió i sense 
consideració de fronteres

Pati Aniversari VP Educació per la salut

Article 18: Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència 
i de religió; aquest dret comporta la llibertat de canviar de religió o de con-
vicció i la de manifestar-les individualment o en comú, en públic i en privat, 
mitjançant l’ensenyament, la predicació, el culte i l’acompliment de ritus.

Pati Tabac VP Educació per la salut
Article 1: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. 
Són dotats de raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit 
de fraternitat.

Distribució de les situacions conflictives 
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

Dilluns  y SMS
 y Gallina
 y Entrepà

 y Caçadora

Dimarts  y Pilota
 y Happyline
 y Entrepà esmorzar
 y Deures

 y Seient
 y Copiar

 y El meu diari

Dimecres  y Estudiar
 y Bàsquet
 y Agenda

 y Missatges
 y Prendre

Dijous

 y Classe
 y Guix
 y Xinxeta
 y Foca

 y Música
 y Molestar

Divendres
 y Correu
 y Aniversari
 y Tabac
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ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES
Orientacions metodològiques bàsiques 
El videojoc Happy i el Quadern de l’alumne estan dissenyats amb l’objectiu 
d’anar més enllà de l’adquisició de coneixements i habilitats socials. Les si-
tuacions de conflictes presentades en el videojoc són properes al context 
real de l’alumne i li donen l’oportunitat d’intervenir-hi de forma interactiva 
fent ús dels coneixements i les habilitats que està aprenent. El Quadern de 
l’alumne ofereix la possibilitat de completar la comprensió, la reflexió i el dis-
cerniment sobre cada situació conflictiva a fi de reforçar, assimilar i acomo-
dar tot allò que anirà aprenent per transferir-ho a la realitat.
Per tal que l’alumne sigui el constructor del seu propi aprenentatge, el pa-
per del mestre és el de guia, atent als senyals de l’alumne i al seu costat per 
quan sigui necessari intervenir en algun tipus de bloqueig (cognitiu, cultural 
i/o emocional).
Després de jugar al videojoc Happy 12-16 les situacions presentades ajuden 
l’alumne a analitzar i valorar la complexitat del conflicte a partir de les vi-
vències, els sentiments i les idees expressades en les aportacions de tots. Les 
activitats parteixen de la Declaració Universal dels Drets Humans, especial-
ment dels que els afecten de més a prop.
Amb tot, es vol contribuir a la formació de persones solidàries, tolerants, par-
ticipatives, amb opinió pròpia i conscients del seu paper en les societats de-
mocràtiques. D’aquesta manera es podrà anar més enllà del “no hi ha dret!” i 
cap a una acció transformadora adoptant la perspectiva de l’altre i abordant 
els conflictes des d’una perspectiva no violenta. És molt important que el 
tutor faci un aclariment conceptual o terminològic de l’article de la Decla-
ració dels Drets Humans abans que l’alumne comenci les activitats perquè 
comprengui allò que ha de ser.
També volem fer especial èmfasi a les emocions estètiques, que són una res-
posta emocional cap a qualsevol manifestació de la bellesa, com, per exem-
ple, les obres d’art en literatura, pintura, escultura, arquitectura...

Al Quadern de l’alumne es treballa a partir de fotografies i imatges abstrac-
tes. Amb aquestes imatges es vol que l’alumne senti l’emoció i generi reflexió 
cap al significat i la funcionalitat dels articles de la Declaració Universal dels 
Drets Humans (DUDH). La imatge pretén generar l’emoció i que aquesta si-
gui la motivació per interpretar i comprendre l’article DUDH. 

Proposta metodològica 
Aspectes organitzatius: 

 y Temporització: es recomana treballar un conflicte per sessió un cop a 
la setmana, tot i que es deixa a criteri del professorat la distribució i la 
freqüència en funció dels interessos i les necessitats de la comunitat 
educativa. 

 y Espai: s’ha de disposar d’una aula equipada amb ordinador i projec-
tor, d’una aula d’informàtica o bé de tauletes individuals.

 y Recursos: es recomana tenir la imatge, mida cartolina, del procés de 
regulació emocional a cada aula acompanyat de la següent frase: 
aquí ens relacionem així + imatge del procés de regulació emocional.

 y Preparació: els 25 conflictes dins del videojoc es distribueixen en cinc 
blocs que corresponen als cinc dies de la setmana. A l’hora de selec-
cionar el conflicte que s’ha de treballar, el criteri que cal seguir pot ser 
l’ordre establert en el videojoc o condicionat a algun esdeveniment 
viscut. 

 y Modalitats d’ús: el mestre ha d’escollir un o dos alumnes per jugar 
a Happy 8-12 cada sessió en grup-classe utilitzant el projector. Si es 
disposa d’aula d’informàtica o bé els alumnes tenen tauleta indivi-
dual, podran jugar individualment o en grup petit, seguint les reco-
manacions següents per al desenvolupament de la sessió.
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Desenvolupament de la sessió: 

1. Inici a partir d’un fet real: preguntem al grup-classe si hi ha algun 
alumne que vulgui compartir alguna situació conflictiva. Si és així, un 
alumne ho explica davant la classe. Durant l’explicació el professor 
no hi intervé, només escolta de manera activa. Es deixa la resolució 
del conflicte pendent per després de jugar i abans de fer les activitats 
del quadern. 

2. Un cop finalitzada l’explicació, pot ser el mateix alumne o un altre 
company els qui juguin amb el videojoc. Si es dóna el cas que cap 
alumne vol explicar una situació, es començarà directament amb el 
conflicte del videojoc.

Jugar a Happy 12-16

Durant el joc, el rol del mestre és el de guia i dinamitzador, cercant sempre 
el feedback per reforçar i comprovar la comprensió i assimilació dels con-
tinguts, amb preguntes com: 

 y Quin rol té el nostre personatge en aquest conflicte: persona que 
agredeix, persona agredida o observador? Per què? 

 y Quines emocions sent el protagonista? Quines emocions senten els 
altres personatges? (totes les emocions són legítimes).

 y Quines estratègies de regulació escolliries (pots triar-ne quatre de les 
cinc. Encara que totes són bones, algunes són més adequades que 
d’altres per a aquest conflicte específic). Hem de tenir clara la diver-
sitat. 

 y Quina resposta és l’adequada? Per què? Una alternativa per poten-
ciar l’entrenament de la resposta és que tres alumnes, utilitzant la 
tècnica del rolplaying, representin un rol diferent —resposta agressi-
va, resposta passiva i resposta assertiva— en la situació de simulació 
del conflicte del videojoc. D’aquesta manera, els alumnes viuen ells 
mateixos l’expressió dels diferents tipus de resposta i, a més, comen-
cen a estructurar i entrenar el NEMO. No és estrictament necessari 
que utilitzin la resposta assertiva que apareix al videojoc, sinó que es 
pot demanar als alumnes que ho digin a la seva manera, sempre que 
segui adequada.

Recomanacions per al debat
En aquest programa s’ensenya als nois el procés per respondre asserti-
vament-adequadament als conflictes sempre que sigui possible, és a dir, 
parlem de l’assertivitat útil o adaptativa. En els casos en què els nois no 
tinguin suficientment clar que l’altre pugui respondre de forma correcta, 
és millor no dir res i esperar un altre moment de la vida o demanar ajuda 
a la persona adequada.
En els conflictes, es poden donar diferents tipus d’agressions:

 y Agressió física: pegar, mullar, tirar pedres 
 y Agressió verbal: insultar, parlar malament, burlar-se 
 y Exclusió social: no deixar participar, ignorar, fer fora del grup 

És important distingir entre burla i broma. Quan fem una broma, tots 
riem; quan fem una burla, només riuen uns quants.

Conclusió: No es pot acceptar cap tipus de maltractament. Hem d’apos-
tar per la tolerància zero en les conductes agressives. 

El rol del nen/a agredit no és fàcil: l’adolescent que pateix el “maltrac-
tament” no pot resoldre els conflictes sol, necessita l’ajuda/suport d’un 

 y Aquest entrenament previ facilita també triar la resposta adequada 
en el videojoc. Una vegada han representat les respostes, poden seu-
re i es continua jugant amb el videojoc.

 y Després comprovem els punts obtinguts (màxim 1.500 per conflicte) 
i la barra d’autoestima que hem aconseguit.

 y Finalment, entre tots donarem resposta al conflicte real plantejat per 
l’alumne. S’intentarà respondre a la pregunta “Quines conseqüències 
va tenir la solució que vas donar al conflicte?”. El professor pregunta-
rà com ho podria fer i demanarà que els alumnes aportin alternatives 
assertives. 
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altre company de classe i del mestre. El tutor ha de guiar els companys 
perquè ajudin la víctima amb preguntes reflexives, com les següents: 

 y És obligatori que un nen/a pateixi a l’escola? No és millor que els 
nens sigueu feliços i us ho passeu bé?...

 y De vegades el nen/a que pateix té la personalitat “especial”, però 
abans de començar a patir no la tenia.

Rol dels “observadors”: no podem obviar el rol dels espectadors que so-
vint apareixen en els conflictes recurrents. D’una banda, els observadors 
poden ajudar el nen agredit a sortir del seu rol i poder així solucionar els 
conflictes, i també poden animar l’agressor a mantenir el seu rol. És obvi 
que el professor ha de potenciar que els observadors ajudin el nen/a i 
retirin el suport a l’agressor, això és clau per acabar amb l’assetjament 
escolar. 
En aquest sentit, el professor treballarà per reconèixer i diferenciar entre 
“xivato” i avisar d’un problema. Exemple de models de situacions conse-
cutives que cal treballar: 

 y Si ens robessin el cotxe, estaria malament avisar la policia? 
 y No. 
 y Si veiem que fan patir els altres, hem de demanar ajuda a un adult. 

El rol del nen/a que agredeix tampoc és fàcil: els adolescents que pro-
voquen l’agressió responen a un malestar intern que pot ser generat per 
emocions com la por, l’enveja... També se’ls ha d’ajudar perquè puguin 
sortir d’aquest rol i no ho facin més. 
Sovint, amb el suport del grup, fan coses que sols no farien. Són valents? 
Un altre tema que no es pot oblidar és que aquestes conductes són prò-
pies de tots dos sexes. 

Conclusió: No podem deixar sol l’agressor, però hem de fer tot el que 
estigui a les nostres mans perquè deixi d’actuar de manera agressiva

Per qualsevol dubte podeu escriure a: sct.convivencia@udl.cat
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