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Context



WatsomApp.com

Els avenços
de la tecnologia

en l’educació espanyola 



Problema

L’últim estudi de
Save the Children diu que
1 de cada 10 infants del nostre 
país pateix problemes de cohesió 
social, conflictes entre iguals o 
ciberassetjament. 



Ajudem amb:

WatsomApp
als centres educatius

La Intel·ligència Artificial aplicada en 
un ús social.

Prevenció i detecció de 
l’assetjament escolar.

Millora de la convivència positiva. 



Com ho fem
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Recollida 

d’informació

WATSOM TEST GAME
I WATSOM ASSISTANT

Anàlisi de la 
situació

Posada en marxa 
d’accions

Seguiment 
continu

INFORMES
TEST GAME

I WATSOM ASSISTANT

MESURES QUE CAL SEGUIR
WATSOM ASSISTANT

OBSERVACIÓ
i INTERACCIÓ



Objectiu

Una millor convivència

La tecnologia de Watson IBM 
al servei de les persones.



Watsom TestGame

Estudiants de 8 anys jugant a WatsonTestGame (Oviedo)

Joc en línia

Tot l’alumnat de la classe 
participa en el joc, a través del 
qual s’obtenen les diverses 
dades i altres resultats 
importants. Aquests ens 
ajuden a tenir una visió global 
de la convivència.  



Watsom TestGame



Watsom Assistant

Diàleg amb assistent de veu

La intel·ligència artificial cognitiva
de Watson IBM és capaç de 
dialogar i analitzar les respostes.



Watsom Assistant

Comunicació entre plataforma i 
IBM Watson, transferència 
d’informació i contexts.

Finalment, generació d’informe 
de la conversa.



Watsom Assistant

Diàleg amb robot

Avantatges: El robot no emet 

judicis ni tampoc energia 

negativa; aconsegueix una 

empatia capaç de trencar la 

barrera del silenci.



Quadre de comandaments

Gestió molt intuïtiva
de l’eina



Sociograma de relacions



Informe General

Watsom Test Game
i Watsom Assistant

Cada tutor podrà accedir als 

informes generats després

que l’alumnat passi el joc

i la conversa amb el bot.



Informe Individual

Watsom Test Game
i Watsom Assistant

Cada tutor podrà accedir als 

informes generats després

que l’alumnat passi el joc

i la conversa amb el bot.



Informe Watsom Assistant

Watsom Test Game
i Watsom Assistant

Cada tutor podrà accedir als 

informes generats després

que l’alumnat passi el joc

i la conversa amb el bot.



Històric d’informes

Watsom Test Game

Cada centre educatiu o tutor 

podrà accedir als històrics de 

cada alumne per poder 

realitzar un seguiment de la 

seva situació.



Avantatge competitiu

KIOAI és partner d’IBM

Watson Assistant ens permet dialogar de forma diferent amb 
els diversos perfils d’alumnes.

WatsomApp és el primer mètode en línia per prevenir

el conflicte entre iguals i que utilitza intel·ligència artificial.

Som part d’IBM Global Entrepreneur.



Avantatges per la salut

Benestar social i mental

WatsomApp ajuda a prevenir l’assetjament escolar, per tant ajuda a 

regular els nivells d’/de:

•Ansietat

•Depressió

•Angoixa

•Fòbia escolar

•Por

•Solitud



Centres certificats

La intel·ligència artificial és una realitat.
Ajudant des del 2017



El valor de les dades

Amb una millor informació, 
prenem millors decisions

Amb WatsomApp els centres escolars 

poden accedir a dades reals del nivell de 

convivència.



La importància de mesurar

Allò que no es mesura 
no es pot millorar

Quantificar ens dona les opcions de 

prendre accions mesurables; amb 

Watsomapp és possible.



Per un món millor

La nostra visió és…

Ajudar a aconseguir una millor 
convivència.

Moltes gràcies!
Gustavo Beltrán
direccion@watsomapp.com 
hola@kioai.com

www.watsomapp.com

http://www.watsomapp.com/

