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L’estrès juvenil pot afavorir l’aparició de
psicopatologies a l’edat adulta

Un estudi amb rates mostra que l’exposició a un
estrès juvenil afecta la reactivitat a noves situacions
d’estrès a l’etapa adulta i pot afavorir l’aparició de
certes psicopatologies. Els animals mantinguts en
ambients poc estressants en l’edat adulta mostren
menys interès per situacions noves, mentre que si
se’ls administra un estrès intens hi ha un increment
en l’ansietat de l’animal.
[+]
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eTutoring, programa educatiu innovador per
millorar l’aprenentatge de l’espanyol i l’anglès

eTutoring és un programa educatiu innovador basat
en l’aprenentatge virtual entre parelles d’alumnes
catalans i escocesos amb una competència lectora
equitativa que fan de tutor i de tutorat. L’alumnat
català escriu 5 textos en anglès i els reescriu seguint
les correccions fetes pels companys escocesos, i
llegeix i corregeix els 5 textos en espanyol escrits
per aquests.
[+]
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Predictors de la conducta suïcida en el Trastorn
Límit de la Personalitat (TLP)

Aquest treball investiga els factors de risc
relacionats amb la conducta suïcida en persones
amb trastorn límit de la personalitat (TLP). Els
resultats indiquen que ser particularment més hostil
i haver patit abús sexual durant la infància comporta
un major risc de presentar temptatives de suïcidi en
les persones afectades per aquest trastorn.
[+]
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L’atenció de les rates cap a les seves cries les

10/2014 - Passió i motivació pels videojocs online

Un estudi ha analitzat els motius pels quals els joves s’impliquen tant en els
videojocs online. Els resultats obtinguts mostren que els joves que juguen per
socialitzar-se, explorar el joc i obtenir recompenses, ho fan perquè la seva passió
és compatible amb d’altres activitats. En canvi, els que ho fan per evadir-se de la
realitat mitjançant els personatges que creen o la immersió en el món virtual ho
fan guiats per una passió obsessiva i absorbent. Aquests resultats confirmen que
l’alta dedicació als videojocs online no és necessàriament perjudicial.
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No hi ha dubte que els videojocs han passat a ser una de las activitats de lleure preferides
del joves. Aquesta indústria està en constant expansió, tant a nivell d’usuaris, amb
milions de jugadors registrats, com d’innovació, amb una gran quantitat de jocs que es
desenvolupen íntegrament a Internet.
 
Aquesta irrupció dels videojocs online en la vida dels joves i l’interès que suscita, que es
visualitza en la gran quantitat d’hores que dediquen al joc, fa que els adults i els mitjans
de comunicació expressin la seva preocupació per una forma de lleure que freqüentment
és vista com a potencialment perillosa, o directament addictiva. Aquesta preocupació
social està generant una gran quantitat de recerca dedicada a esbrinar els motius pels
quals els joves s’impliquen tant en aquesta forma d’oci digital.
 
Un equip investigador de la UAB, la URL i la Universitat McGill de Canadà, liderat pel
professor Andrés Chamarro del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de
l’Educació de la UAB, ha analitzat els motius de joc. La seva hipòtesi era que els joves es
dediquen tan intensament als videojocs per socialitzar-se (fer amics i  ajudar d’altres
jugadors), explorar l’univers del joc, obtenir guanys (com ara victòries o prestigi) i
evadir-se de la realitat mitjançant la immersió en el món virtual. Addicionalment, i de
forma innovadora, els autors analitzaven si aquests motius responien a la passió que els
jugadors experimentaven per aquesta forma de lleure. Una passió que es pot viure
lliurement i en harmonia amb d’altres activitats de la vida o bé obsessivament, com una
força incontrolable que empeny a jugar.
 
Els resultats obtinguts sobre una mostra 410 videojugadors que freqüenten els fòrums
especialitzats existents a Internet, mostren que aquells que juguen per socialitzar-se,
explorar el joc i obtenir recompenses, ho fan perquè la seva passió és compatible amb
d’altres activitats i són candidats a viure experiències positives en relació amb els
videojocs. Per contra, aquells que juguen per evadir-se de la realitat mitjançant els
personatges que creen (els denominats avatars) o la immersió en el món virtual ho fan
guiats per una passió obsessiva i absorbent. Per a aquests jugadors l’experiència virtual
pot ser preferible al contacte “cara a cara” i serien candidats a experimentar les
conseqüències negatives que hem comentat abans: addicció, insatisfacció i problemes en
altres activitats diàries, com ara els estudis.
 
Els resultats contribueixen a oferir una visió més àmplia de l’ús dels videojocs i confirma
que l’alta dedicació als videojocs online no és necessàriament perjudicial, atès que respon
a motivacions saludables com ara fer amics, cooperar i exercitar-se en una activitat en la
qual ser competent és font de satisfacció personal. Ara bé, aquells que juguen de forma
obsessiva i sense control semblen candidats a ser jugadors problemàtics. Els resultats
seran útils per elaborar mesures d’screening de jugadors potencialment problemàtics i
dissenyar intervencions dedicades a prevenir l’ús obsessiu del videojocs.
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protegeix contra l’estrès quan són adultes

Un estudi amb rates mostra que davant d’una
situació d’estrès ambiental, la mare augmenta la
seva conducta materna cap a les cries. Quan són
adultes, aquestes cries tenen una menor reactivitat
endocrina a l’estrès i afronten més activament noves
situacions estressants. Els resultats mostren
diferències entre mascles i femelles i segons les
situacions.
[+]
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