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IDEA INICIAL 

 
És útil l’ús de robots per millorar l’estada 
dels pacients i familiars en un centre 
hospitalari?, Pot ser útil el seu ús per 
reduir l’angoixa dels nens que comencen 
el curs escolar en l’etapa del parvulari? 
La hipòtesi plantejada com a possible 
resposta de les preguntes anteriors és 
que l’ús d’alguns tipus de robots com a 
ajudants del personal sanitari (entorn 
hospitalari) o professorat (col•legi) pot 
reduir la sensació d’angoixa de pacients o 
alumnes i familiars. L’objectiu principal 
consisteix en validar si l’ús de robots 
socials assistencials ajuda a millorar 
l’experiència d’haver d’estar en un 
hospital o la incorporació dels nens al 
curs escolar a principi de curs. 

 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 

 
Per tal d’assolir els objectius definits 
prèviament, es va seguir la següent 
metodologia de treball: 

1. Inicialment, vaig dur a terme una 
recerca bibliogràfica de la qual vaig 
poder extreure unes primeres 
conclusions sobre la validesa de l’ús de 
la robòtica amb una finalitat sanitària i 
educativa. 
2. Vaig realitzar una fase 
observacional a l’Hospital Sant Joan de 
Déu (HSJD) per tal de conèixer de prop 
l’acció del personal sanitari i les 
reaccions dels pacients i familiars 
envers l’ús dels robots en aquest àmbit. 
3. Per reforçar la recerca 
observacional prèvia, realitzar una sèrie 
d’entrevistes i enquestes al personal 
sanitari, científic i voluntaris. 

 

4. A més, vaig dur a terme un experiment 
que consistia en la introducció dels robots 
els primers dies de classe i vaig extreure 
conclusions a partir de la informació 
reportada per les mestres i les enquestes 
als nens. 
5. Finalment, vaig extreure les 
conclusions que em van permetre validar i 
fins i tot ampliar la hipòtesi de partida. 

 

CONCLUSIONS 

 
Per tant, tota l’experimentació realitzada a 
l’HSJD i l’anàlisi dels resultats m’han permès 
afirmar que l’ús de la SAR contribueix a 
millorar l’estada dels pacients i familiars en 
diferents aspectes, però sempre tenint en 
compte que es tracta d’una eina molt útil al 
servei del personal de l’hospital. O sigui, que 
és un suport a la feina que realitzen els 
voluntaris, no un substitut de la seva tasca. 
En referència a l’experiència realitzada al 
parvulari del col·legi, es conclou que aquest 
tipus de robots tenen molta acceptació entre 
els nens i també poden servir de fil 
conductor en diferents activitats per 
augmentar la motivació dels nens. De 
l’anàlisi de l’enquesta realitzada als nens es 
revela que els robots han captat el seu 
interès. De les enquestes realitzades a les 
mestres també es conclou que l’ús d’aquest 
tipus de robots pot tenir efectes positius en 
quant a la motivació i la socialització dels 
alumnes. 


