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Interacció de cos sencer
Un tipus particular d’experiències
interactives és aquell que utilitza la
Interacció de Cos Sencer. En aquestes
experiències els usuaris interaccionen a
partir del moviment del seu cos i el
desplaçament per l’espai físic, en lloc
d’utilitzar teclat o ratolí. Aquest tipus
d’interacció focalitzada en la relació entre
l’usuari i l’espai, permet la participació amb
altres usuaris tot incorporant els seus gestos
i moviments de comunicació no verbal.

Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
Segundo nivel
Tercer nivel
Cuarto nivel
Quinto nivel

Situant als usuaris en un entorn mixt, alhora
virtual i físic, poden explorar i interaccionar,
tant amb el sistema com entre ells, de forma
natural i sense les barreres artificials que
podrien suposar les altres tecnologies
interactives, i creant així una experiència
personalitzada.

L’Autisme
El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un
trastorn del desenvolupament neurològic que
afecta les habilitats de comunicació i de relació
social, manifestant-se amb comportaments
marcadament anormals en les relacions socials
i amb accions i interessos repetitius.
La recerca ha demostrat que els individus amb
TEA mostren tendències vers el joc solitari i
aïllat. Fins i tot quan volen relacionar-se amb
els seus companys, poden no tenir les habilitats
comunicacionals necessàries per a crear un
diàleg socialment apropiat, i per tant es dificulta
la seva integració social.

Els entorns d’interacció de cos
sencer configurats per a múltiples
usuaris permeten practicar
comportaments socials amb
companys

Organitza:

Som Grup UB:

Amb el suport de:

Diversos estudis han demostrat l’afinitat que
tenen els nens amb TEA vers les tecnologies de
la informació i les comunicacions (TIC). Això les
fa idònies pel disseny de futures intervencions
potencialment terapèutiques o educatives.

MEDIATE4 va ser un espai multimodal
d’interacció de cos sencer desenvolupat
específicament per a nens amb TEA de baix
nivell funcional per a donar-los sensació de
control.

Les Aventures de Pico5 és un joc
d’interacció de cos sencer, que utilitza la
càmera Kinect, dissenyat per a promoure
habilitats de comunicació social en nens
amb TEA de mig i alt nivell funcional.

Això permet que les TIC siguin una bona
eina per a poblacions amb dificultats
socials per a realitzar intervencions
educatives i/o terapèutiques

Terres de Boira
Per al projecte “IN-AUTIS-TIC Integració S"ocial
dels Nens amb Autisme a través de les TIC” es va
desenvolupar un entorn d’interacció de cos sencer
que oferís un espai multi-jugador segur per a nens
amb TEA, on poguessin aprendre i posar en
pràctica habilitats socials i de col·laboració.
L’entorn es basa en un joc per a dos usuaris on
ambdós juguen conjuntament explorant un món
virtual i compartint els seus descobriments.
Els objectius del joc eren:
• Motivar els usuaris a jugar.
• Fomentar les interaccions socials entre els
jugadors.
• Promoure actituds col·laboratives per a
descobrir què amaga el joc.

Dos nens jugant a Terres de Boira durant una sessió
experimental.

MECÀNIQUES

INTERACCIÓ

La interacció i les mecàniques de joc
L’entorn és cobert per una capa de boira virtual, la
qual s’obre on es col·loquen les xarxetes. Els
jugadors aprenen els beneficis de col·laborar a
través de la creació de criatures virtuals, les quals
promouen oportunitats d’interacció amb l’altre
jugador.

El joc comença amb la senzilla mecànica de caçar
insectes, els quals es transformaran eventualment
en fidels criatures. Les criatures ajuden als usuaris
a explorar el món virtual a través de gesticular i
liderant el seu moviment cap a elements virtuals
interactius.

Els usuaris cacen i
capturen cuques de
llum virtuals
utilitzant els
salabrets
lluminosos.

Les criatures
motiven als usuaris
a interaccionar amb
l’entorn i entre ells.

En caçar prou
cuques, aquestes es
transformen en
fidels criatures
virtuals que els
seguiran, creant un
vincle amb ells.

Els usuaris juguen
entre ells per a
combinar les seves
criatures i
descobrir-ne de
noves.

Com el vam dissenyar?
Tant l’entorn virtual, com les criatures i objectes que el poblen, van ser
dissenyats a través de sessions de disseny participatiu amb 4 nens amb
TEA, que van poder aportar les seves idees.

Entorn virtual
circular per fomentar
circulació constant i
trobades espontànies

6m

Xarxeta
lluminosa de
color per a
focalitzar la
seva atenció
cap a l’entorn
virtual

També ajuden
al sistema de
seguiment a
calcular la
posició i
moviment de
cada jugador.

Aquesta
informació és
posteriorment
analitzada per a
proporcionar
dades sobre els
patrons de joc
dels usuaris.

Si un nen es mostra passiu vers el joc, el
sistema s’adapta per tal de recuperar
l’atenció del nen

Resultats de l’estudi
Terres de Boira es va provar amb un total de
34 nens amb TEA. A Barcelona, cada parella
de nens va fer 3 sessions en un format de
laboratori controlat. A Londres, es va provar
en una escola inclusiva.
Ensenyant els beneficis de col·laborar:
Durant els experiments hi va haver un increment
significatiu en el nombre de vegades que els nens van
escollir dur a terme accions col·laboratives. Aquests
resultats mostren que els nens s’anaven trobant cada
cop més còmodes en jugar conjuntament.

Al laboratori van mostrar un
increment en les actituds socials i
col·laboratives
A l’escola inclusiva els nens amb
TEA eren més acceptats
socialment després de jugar a
Terres de Boira.

Fomentant la Socialització:
Els nens amb TEA van mostrar millores significatives en
la quantitat d’accions socials dutes a terme mentre
jugaven, a mesura que van anar progressant les 3
sessions.
Motivant a Jugar:
A través de proves amb el sistema, els nens van mostrar
un increment en la seva flexibilitat i activitat en compararles amb activitats del dia a dia.

95% dels nens en l’escola integrativa van dir
que els agradaria tornar a jugar amb el joc.

Integració Social:
Després de jugar amb l’entorn virtual, un 65% dels
nens amb desenvolupament típic van dir que els
agradaria conèixer millor al seu company de joc amb
TEA

80% dels nens van afirmar que era més
senzill jugar amb el seu company en el
joc a mesura que el temps passava, si es
comparava amb altres activitats.

Un 65% dels nens neurotípics van dir
que els agradaria conèixer millor al
seu company de joc amb TEA després
de jugar amb l’entorn virtual.

Conclusions
Terres de Boira, gràcies al seu bon
resultat, obre les portes a l’ús de
tecnologies d’interacció de cos
sencer per a desenvolupar sistemes
que es puguin instal·lar en escoles,
centres d’educació especial, hospitals,
etc., com a eines d’intervenció, i com
ajuda per a la inclusió social per a nens
amb TEA.
Donats els resultats positius de les primeres proves, el següent pas serà provar el sistema en
estudis de llarga durada, tant en un entorn escolar com en un de clínic.

