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“A-level scandal”: un exemple d’ús no ètic de la intel·ligència artificial 

Un dels casos més sonats d’ús no ètic de la intel·ligència artificial (IA) va tenir lloc ara fa dos 

anys a Anglaterra i Gal·les amb les anomenades proves dels nivells A (A-levels en anglès) o 

selectivitat per accedir a la universitat. Degut a la pandèmia, es va decidir que no hi hauria 

exàmens presencials i que les qualificacions d’entrada es calcularien mitjançant un algorisme 

d’IA. Davant dels molts resultats imprevistos i d’una indignació bastant generalitzada, ja que 

molts estudiants van rebre qualificacions substancialment inferiors a les quals esperaven, el 

govern va decidir canviar la seva posició inicial i va permetre que els estudiants rebessin les 

seves qualificacions previstes. 

La intel·ligència artificial (IA) és un terme que s'utilitza per designar una gran varietat de 

mètodes de tècniques de presa de decisions automatitzades basades en dades i no en 

l'avaluació humana. Aquestes tècniques s'utilitzen cada vegada amb més freqüència en molts 

sectors, des de la sanitat fins a les xarxes socials i la publicitat personalitzada. També 

s'utilitzen a un ritme creixent, a causa de les millores i la facilitat d'accés a la tecnologia. 

Encara que la IA pot millorar l'eficiència i de vegades la precisió de moltes tasques, hi ha 

moltes formes en les quals pot ser injusta a través del biaix algorísmic. Per exemple, donar 

un tracte preferent a grups de població arbitraris, com la discriminació per raó de sexe o ètnia. 

El biaix algorísmic pot produir-se en diverses etapes diferents de la recollida de dades, el 

desenvolupament de models i el desplegament dels resultats i les percepcions. Un gran 

problema solen ser les dades utilitzades en els quals es basen els models. Poden introduir-

se biaixos si les dades utilitzades no són representatives de la població en la qual s'està 

interessat. Per exemple, si es construeix un algorisme basat en una font de dades composta 
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per un 90% d'homes, les característiques de les dades que estan més associades als homes 

(i no pas a les dones) tindran més preferència en el resultat. Pot semblar un exemple 

exagerat, però atès que la recollida de dades pot ser molt difícil, llarga i cara (sovint a causa 

de consideracions ètiques i de privadesa), és molt més senzill utilitzar les dades existents, 

encara que no siguin ideals. 

Fins i tot si les dades són perfectament representatives, poden introduir-se biaixos basats en 

tendències històriques. Per exemple, la principal crítica a l'algorisme dels resultats dels nivells 

A estan relacionades amb el fet que l'algorisme dóna més importància als resultats de l'escola 

d'un estudiant en els últims tres anys. Aquest fet va donar lloc a un tracte preferent a les 

escoles privades i estatals d'alt rendiment, mentre que els estudiants de les escoles públiques 

i de menor rendiment van veure tot el contrari. El resultat va ser que el rendiment històric de 

l’escola i no el propi rendiment personal dels estudiants va influenciar qui anava i qui no a la 

universitat. Si bé aquest mètode va permetre obtenir uns resultats ajustats a les qualificacions 

agregades dels últims anys de cada escola, a nivell individual, molts estudiants van rebre un 

tracte injust. 

Per tant, l'algorisme dels resultats dels nivells A d’Anglaterra i Gal·les exemplifica que no hem 

d’acceptar cegament els resultats de la IA, i que si bé tenen un gran potencial d’ajudar -nos 

en la nostra vida quotidiana, calen uns usos ètics de la IA i, entre ells, hem de saber controlar 

i mitigar els biaixos que es desprenen de les dades utilitzades i , és clar, pendre millors 

decisions abans de la seva utilització. 

 

Gràcies! 
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