
Esteu d’acord amb la següent afirmació?

"La IA tindrà un impacte creixent en
l'educació i formació de les persones però la
seva adopció en les ciències de
l'aprenentatge es massa lenta."

 

Una majoria (67%) heu contestat que esteu d’acord amb l’afirmació plantejada, o

sigui, que “la IA tindrà un impacte creixent en l'educació i formació de les persones

però la seva adopció en les ciències de l'aprenentatge es massa lenta”.

Aquesta posició no és sorprenent i connecta amb que l’adopció de la IA dins

l’educació està molt per darrera d’altres camps (e.g. ciències aplicades, medicina o

economia), i s’explica en part perquè l’educació està plena de dubtes sobre el valor

educatiu de la tecnologia. 

Per una banda, es subratlla que la IA pot ser molt efectiva en el subministrament

d’estratègies d’instrucció senzilles, incloent-hi una planificació de continguts o el

subministrament de diferents components de coneixement fonamentals. 

Per una altra banda, pot ser menys eficaç en el subministrament d’instruccions més

complexes com podrien ser les tasques de col·laboració o les pròpies explicacions

de contingut. 

D’acord amb Kay i Luckin (2018), per tal que això s’aconsegueixi cal donar molta

més importància a la investigació interdisciplinària en ciències de l'aprenentatge i

IA, per aconseguir una millor comprensió dels processos implicats en

l’aprenentatge.

Segons les mateixes autores, és des d’aquesta comprensió que cal incorporar la IA

dins de l’educació i la formació, garantint, per un costat, que educadors i formadors

siguin capaços de donar suport als desenvolupadors d’IA per entendre millor

l’ensenyament i l’aprenentatge. 

Per altre costat, això implica una necessitat interdisciplinària entre les parts

interessades, per garantir que el desenvolupament de la IA pugui donar suport a

educadors i formadors no tan sols per entendre millor la IA sinó per a la seva

aplicació en l’àmbit de l’educació. 
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Sommerhoff et al. (2018) subratlla aquests aspectes, i conclou que, si bé l’entorn

d’aprenentatge és fonamental per facilitar l’aprenentatge, la tecnologia és clau per

donar suport a persones i grups en activitats d'aprenentatge productives.

No obstant, cal afegir una nota de precaució sobre el suport tecnològic en

l’educació, ja que el domini d’una gran part del panorama “EdTech” per part de les

grans empreses tecnològiques pot suposar una aplicació d’una IA educativa molt

particular i esbiaixada. 

És per aquesta raó que Luckin i Cukurova (2019) proposen que les associacions

entre desenvolupadors d’IA i educadors i formadors siguin tan diverses i variades

com els reptes educatius als quals ens enfrontem. 

I fins aquí per avui. Us recomanem la lectura de: Luckin, R., & Cukurova, M. (2019).

Designing educational technologies in the age of AI: A learning sciences‐driven

approach. British Journal of Educational Technology, 50(6), 2824-2838.
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