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Realitat virtual per a avaluar i formar a directius i empresaris 
 

 Investigadors del grup LabHuman-I3BH de la Universitat Politècnica participen en el 
projecte DELFOS 3D, liderat per l'empresa valenciana Hepta Consultors 

 En el marc d'aquest projecte es desenvoluparà una plataforma que ajudarà a les 
empreses a avaluar les competències del seu personal mitjançant la immersió en un 
entorn 3D que permetrà simular situacions reals 
 

 

Investigadors del grup LabHuman-I3BH de la Universitat Politècnica de València participen en DELFOS 3D, un 
projecte liderat per l'empresa valenciana Hepta Consultors, l’objectiu del qual és desenvolupar una nova 
plataforma de realitat virtual per a avaluar i formar a directius i empresaris. En el projecte intervenen també les 
signatures Bikumé, Grup Actual i Facthum. 
 
DELFOS 3D consistirà en una plataforma intel·ligent i interactiva de realitat virtual i jocs formatius que permetrà 
optimitzar la gestió del capital humà en les empreses. Ajudarà a les companyies a avaluar les competències 
del seu personal mitjançant la immersió en un entorn 3D que permetrà simular situacions reals i així avaluar les 
respostes i reaccions dels treballadors de la manera més efectiva.  
 
A més, l'eina serà capaç d'entrenar i, per tant, desenvolupar les competències que prèviament haja avaluat, 
creant un perfil de progressió dels avaluats.  
 
“Amb aquesta eina fem un pas més en l'aplicació de metodologies innovadores d'avaluació, entrenament i 
reorientació dels treballadors. Delfos 3D suposarà una fórmula estratègica per a orientar l'activitat de 
consultoria i coaching cap a la dotació innovadora de serveis, gràcies a l'aplicació de tecnologies de realitat 
virtual i amb una perspectiva viable de millorar tant els processos de selecció i entrenament dels recursos 
humans, com els costos derivats dels mateixos”, afig  María Fernández, Directora de R+D de l'Institut 
LabHuman. 
 
El projecte DELFOS 3D està finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, dins del programa Innpacto, i 
conclourà l'any 2013.  
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