L'Ajuntament de València juntament amb la Fundació Patim organitzen la
jornada formativa A què juguem? Videojocs, caixes botí i nadius digitals. El
pròxim 26 d'octubre el Complex esportiu cultural Petxina (Passeig de la
Petxina, 42. 46008 València) acull este fòrum entre les 9:30 i les 14:30 hores.
En "A què juguem?" s'abordaran des de diferents punts de vista els nous
contextos socials i familiars, els factors interns i externs que influeixen en la
presa de decisions, així com l'efecte de les recompenses vinculades al joc ‘en
línia’ per a trobar algunes respostes davant l'inevitable avanç de la societat
tecnològica.
Experts en addiccions, programadors, jugadors i especialistes d'entitats socials
en prevenció i tractament revisen la relació entre videojocs, caixes botí i nadius
digitals durant una jornada que se celebrarà a la fi d'octubre a València.
La jornada és presencial i l'aforament limitat a 70 persones. La inscripció es
realitzarà per rigorós ordre de recepció

El Ayuntamiento de València junto con la Fundación Patim organizan la jornada
formativa ¿A qué jugamos? Videojuegos, cajas botín y nativos digitales. El
próximo 26 de octubre el complejo deportivo cultural Petxina (Paseo de la
Petxina, 42. 46008 València) acoge este foro entre las 9.30 y las 14:30 horas.
En "¿A qué jugamos?" se abordarán desde distintos puntos de vista los nuevos
contextos sociales y familiares, los factores internos y externos que influyen en
la toma de decisiones, así como el efecto de las recompensas vinculadas al
juego ‘on line’ para encontrar algunas respuestas ante el inevitable avance de
la sociedad tecnológica.
Expertos en adicciones, programadores, jugadores y especialistas de entidades
sociales en prevención y tratamiento revisan la relación entre videojuegos,
cajas botín y nativos digitales durante una jornada que se celebrará a finales de
octubre en València.
La jornada es presencial y el aforo limitado a 70 personas. La inscripción se
realizará por riguroso orden de recepción
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ:

PROGRAMA JORNADA:

https://forms.gle/ra1pk6h2gYbTgQeD8

http://fundacionpatim.org/?page_id=95

