


Què és la IA



Què és la IA

“L’art de crear màquines que realitzen funcions que requereixen intel·ligència 
quan les realitzen les persones.” [Kurzweil, 1990]

“L’automatització d’activitats que associem amb el pensament humà, com ara la 
presa de decisions, la resolució de problemes, l’aprenentatge…” 

[Bellman, 1978]



Ramon Llull, 1232-1316. Ars Magna

Raonament



Turing, 1950. Poden pensar les màquines?



1956 Darmouth Conference



L’acceleració

Deep Blue, 1997 Watson, 2010 Alpha Go Zero, 2016

AlphaZero, 2017
Libratus, 2017 GPT-3, 2020



Convivim amb la IA?

● Cerca, personalització: Google, 
Amazon, Spotify.

● Assistents personals: Siri, Alexa.
● Creativitat musical.
● Salut, envelliment.
● Cotxes autònoms.
● …La frontera ètica.



L’alumnat ha de conèixer





Uns exemples per pensar en possibilitats



CogSketch. Aprendre ciència dibuixant

● IA: models de raonament i 
analogia visual

● Instructor crea un full de 
càlcul i determina el 
feedback a donar

● Des de cinquè de primària 
fins a la universitat.



Norilla. Aprendre ciència fent ciència

● IA: Visió artificial.
● L’infant construeix 

experiments,
● fa prediccions,
● redissenya…
● La IA fa comentaris i 

orientacions. Fa 
preguntes i promou 
el pensament crític.



Music Circle. Aprendre la postura correcta per tocar

● IA: Visió per 
computador.

● El sistema mostra la 
postura i la compara 
amb la postura adient.

● També permet 
comentaris de xarxes 
socials.

● Permet educació en 
línia.



Amb més detall…



Amb més detall. IA i l’Aprenentatge adaptatiu

● Teoria dels Espais de Coneixements d’en Jean-Claude Falmagne i en 
Jean-Paul Doignon (1999).

● Teoria que inspira ALEKS, un sistema emprat per milions d’estudiants als 
Estats Units.

● Problemes amb resposta oberta, no ‘multiple choice’.
● IA: aprenentatge automàtic sobre una base de dades immensa de 

problemes i solucions d’alumnes, i motors d’avaluació.
● Clau: Model de l’estudiant, l’estat del seu coneixement.



Espai de coneixements complet 
sobre 45 conceptes bàsics d’
Àlgebra
Àlgebra 2, un nivell més avançat amb 
384 temes, requereix un trilió d’estats. 
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Necessitem la IA



● Cada estat té una probabilitat de ser l’estat 
de coneixement real d’un estudiant concret.

● Les respostes a les preguntes fan variar 
aquestes probabilitats.

● La IA determina quina és la millor pregunta 
a fer a continuació.









Resultats Aprenentatge Adaptatiu. ALEKS

● Avaluació inicial amb poques preguntes. Avaluacions de progrés: 25 
preguntes.

● El professorat pot monitoritzar.
● Millores notables (Standford 9-test – La nostra PISA) amb un ús de dues 

sessions per setmana durant tres mesos. 



Resultats Aprenentatge Adaptatiu. Squirrel AI

● 3.000.000 estudiants
● 20 ciutats a la Xina



Amb més detall. IA i Aprenentatge col·laboratiu

● Tenim una classe de 30 estudiants i volem dividir-los en equips. 
● Tenim 10 robots. Volem que els robots ballin.
● Com fem els equips?



Eduteams. IA per a crear equips

Què ha de fer el docent?

○ Decidir el número d’estudiants per equip. Per exemple, 3 en el cas dels robots.

○ Decidir quines competències calen. Per exemple: programació, música, mecànica.

Què ens fa la IA?

○ Crea equips que treballin bé junts.

○ Assigna una responsabilitat a cada alumne.



Cal la IA per fer equips?

Hi ha massa particions!

30!

10!· (3!)10
= 1.28 · 1025

La IA ens ajuda a trobar una solució satisfactòria



Personalitat

Gènere

Competències



La IA: Búsqueda Heurística i optimització

Cada competència requerida és responsabilitat 
d’almenys un alumne.

Cada alumne és responsable d’almenys una 
competència.

Els equips són tan competents com sigui possible.

Els equips estan tan ben avinguts com sigui 
possible.



Resultats Aprenentatge Col·laboratiu

Institut Torras i Bages, 1r ESO
98 estudiants
31 equips de 3 (o 4)
Treball de síntesi

Institut  Broggi, Institut Olorda i Institut Torras i Bages
154 estudiants
75 equips de 2 (o 3)
Robot ballarí



Resultats Aprenentatge Col·laboratiu. Eduteams

29.2%

25.3%



Amb més detall. La IA i l’Avaluació entre iguals

Avaluar els companys té 
avantatges pedagògics.

El mètode es basa en la 
confiança entre iguals.

El pes de la nota donada 
per un estudiant és la 
confiança del professor 
en aquest alumne.



Resultats Avaluació entre iguals. COMAS
Institut Torras i Bages

40 estudiants

71 tasques avaluades per estudiants. 168 avaluacions fetes per estudiants.

Redacció en anglès i presentació oral



Altres aplicacions

● AutoTutor. Un sistema de tutoria intel·ligent que conversa en llenguatge 
natural.

● Watson. L’associació IBM - Pearson per proporcionar tutoria en 
llenguatge natural mitjançant la supercomputadora Watson.

● Conversió realista de text a veu.

● Subtitulació automatitzada de vídeos.

● La revolució de l’anàlisi predictiva de l’aprenentatge.



L’encaix de la IA i l’educació



Iniciativa Simon (Carnegie Melon). Interdisciplinarietat

La Iniciativa Simon implica centenars de 
professors i investigadors de la CMU.

Aquest ecosistema interdisciplinari d’enginyeria 
de l’aprenentatge abasta dades educatives, 
mineria i aprenentatge automàtic, 
aprenentatge col·laboratiu suportat per 
ordinador, parells virtuals, jocs educatius, la 
base neuronal de l’aprenentatge, aprenentatge 
causal, desenvolupament i aprenentatge i 
moltes altres àrees.

Herbert Simon 
(1916-2001)
Premi Nobel 1978



La Declaració de Beijing

● Maig 2019. 50 ministres, 100 estats membres d’UNESCO, acadèmics, 
societat civil…

● Compromís per a la integració de la IA i l’educació.

● Les noves tecnologies han d’enfortir l’educació.

● La IA té el potencial de transformar profundament l’educació.

● Compromís d’ús de la IA protegint els drets humans i els valors socials.

● Les IA s’han de centrar en els humans.



La Declaració de Beijing. Recomanacions

● Planificar la IA en les polítiques educatives.
● Entendre la IA com a oportunitat d’empoderar els ensenyants.
● Fer servir la IA com a suport a l’educació i l’avaluació. E.g. Aprenentatge 

adaptatiu.
● Desenvolupar els valors i les competències en l’era de la IA.
● Fer servir la IA per oferir educació al llarg de la vida per a totes les persones.
● Promoure un ús igualitari i inclusiu de la IA.
● Garantir un ús ètic i transparent de les dades educatives.



Per concloure



En resum…
La IA ja ha demostrat la seva utilitat en el context educatiu. 

Necessitem:

● La implicació de les autoritats educatives.

● Coordinar accions col·lectives per promoure l’ús de la IA.

● Mobilitzar recursos per reduir la fractura social.

● Desenvolupar nous models educatius.

● Integrar competències en IA als currículums.

● Millorar l’alfabetització en IA de la societat.



Des de l’IIIA-CSIC
● Treballem en IA i Educació. 

○ Creació d’equips
○ Avaluació entre iguals
○ Automatització de ‘lesson plans’

● Col·laborem amb el Departament d’Educació, fundacions i 
empreses del sector.

○ InnovaFP (Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyament de Règim Especial)

○ EduCaixa, Pentabilities.com, ESADE
● Participem en projectes nacionals i europeus.

○ Nanomoocs (Acció, Generalitat)
○ AI4EU (EU)
○ TAILOR (EU)

● Estem oberts a establir noves col·laboracions amb el 
sistema educatiu.



GRÀCIES

● sierra@iiia.csic.es
● http://eduteams.iiia.csic.es
● http://education.iiia.csic.es
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