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Objectius

Pot crear una màquina? Pot pensar, tenir emocions? La intel·ligència artificial és present en la nostra
quotidianitat, en la ciència, en l'art, i malauradament també en la guerra. Quines preguntes i reflexions ens fem
des de la filosofia? Necessitem lògiques alternatives per a la representació d'aquests nous coneixements? En
aquest curs reflexionarem filosòficament sobre la intel·ligència artificial, sobre els límits ètics de la seva
aplicació, les possibilitats de dissenyar una intel·ligència artificial general, i sobre les seves arquitectures
cognitives. Una nova societat on persones i agents d'intel·ligència artificial convivim creant comunitats amb
normes i potencialitats completament diferents de les que hem viscut fins ara, necessita tota la intel·ligència de
les humanitats per fer front als nous reptes. T'apuntes a crear aquests alfabets de futur?

Competències

Filosofia
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Utilitzar la simbologia i els procediments de les ciències formals en l'anàlisi i la construcció
d'arguments.

Utilitzar un pensament crític i independent a partir dels temes, els debats i els problemes que planteja
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Utilitzar un pensament crític i independent a partir dels temes, els debats i els problemes que planteja
la filosofia tant històricament com conceptualment.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar el rigor filosòfic en un text escrit seguint els estàndards internacionals de qualitat.
Construir arguments filosòfics amb rigor.
Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari
Demostrar una posició pròpia davant d'un problema o una controvèrsia de rellevància filosòfica, o en un
treball de recerca filosòfica.
Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
Exposar els conceptes propis de la història de la filosofia
Formalitzar arguments de qualsevol procedència i calcular-ne la correcció lògica.
Formular objeccions i contraobjeccions amb correcció lèxica, precisió conceptual i coherència
argumentativa.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Participar en debats sobre qüestions filosòfiques respectant les opinions dels altres participants
Reconèixer i utilitzar les diverses formes de raonament presents en la història de la filosofia.

Continguts

Què és la Intel·ligència Artificial (IA)? És possible una IA General? La IA en la literatura i el cinema de
ciència ficció.
Deep Learning i els biaixos algorítmics.
Màquines, llenguatge, creativitat i emocions.
Representació del coneixement i raonament. Lògiques per a la IA (modal, temporal, epistèmica,
deòntica i difusa).Ètica i robòtica social.
Ètica i robòtica social.

Metodologia

Combinació de classes teòriques i pràctiques.
Resolució conjunta d'exercicis a classe.
Simbolització d'arguments en llenguatge natural.
Ús de la ciència-ficció per treballar la creativitat filosòfica.
Activitats d'autoaprenentatge opcionals.
Introducció de diferents nivells de dificultat en les pràctiques.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Representació de coneixement en intel·ligència artificial 50 2 2, 8, 12

Tipus: Supervisades

Grup de lectura de literatura de ciència ficció i intel·ligència artificial 25 1 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11

Seminari obert sobre robòtica social i limits ètics en l'aplicació de la
intel·ligència artificial

25 1 3, 4, 6, 7, 10

Tipus: Autònomes
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Lectura textos recomanats 25 1 5, 6, 10, 12

Resolució de problemes 25 1 2, 8, 9

Avaluació

L'avaluació es planteja de forma continuada, i amb tres activitats avaluatives: dues proves de síntesi, i una
sèrie d'exercicis en el sí d'un taller de creativitat filosòfica utilitzant la ciència ficció, que tindrà lloc al llarg de tot
el curs. El primer test avaluarà els continguts sobre màquines de Turing, Deep Learning i biaixos algorítmics
(punts 1-3 del programa) i valdrà un 40% de la nota; el segon test avaluarà els continguts de lògiques per a la
intel·ligència artificial i robòtica social (punts 4-5 del programa) i valdrà un 40% de la nota. El exercicis fets al
taller de creativitat filosòfica valdran un 20% de la nota.

Els dos tests es realitzaran, un la primera quinzena de novembre, i l'altre la segona quinzena de desembre. La
tercera activitat es farà al llarg de tot el curs, caldrà fer com a mínim 10 pràctiques a classe per poder ser
avaluat en el taller de creativitat. En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la professora
informarà l'alumnat (via Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Per participar a la recuperació l'alumnat haurà d'estar prèviament avaluat en les dues proves de síntesi, i
haver obtingut un mínim de 3 punts (sumant els resultats de les dues proves). Es consideraran com 'No
avaluables' només les persones que no hagin realitzat les tres activitats i tampoc s'hagin presentat a la
recuperació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Definicions dels conceptes fonamentals en IA. Exercicis de lògiques
no clàssiques.

80% 0 0 2, 8, 12

Taller de creativitat filosòfica 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12
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