
1  L’aplicació es diu ChatGPT. És capaç d’elaborar textos molt complets segons les peticions que fa l’usuari, 
que poden ser molt concretes. Les respostes que necessiteu per completar aquesta activitat us les pot 
donar el mateix xat. 

4  Els usos de l’aplicació poden ser, en principi, il·limitats, igual que la capacitat humana de parlar i escriure. 
A mesura que es perfeccioni hauria d’arribar a fer les mateixes funcions que un redactor humà.

Aquesta possibilitat d’equiparar-se amb la capacitat dels éssers humans fa que alguns usos sense restric-
cions de l’aplicació puguin tenir efectes negatius. Per exemple, en el cas dels estudiants: si la fan servir 
per fer treballs o textos escolars no s’acomplirà el veritable objectiu d’aquest tipus de feina, que no és 
lliurar al professor o a la professora un text amb informació que segurament ja coneix sinó fer que els 
alumnes investiguin, posin en ordre el que han après i que sàpiguen expressar-ho! És precisament aquest 
risc el que ha fet que moltes escoles dels EUA n’hagin prohibit l’ús per al treball acadèmic.

Podeu acabar l’activitat comentant aquesta pregunta que un docent va fer al xat, i la resposta que va rebre:

“Podria ser que els estudiants facin preguntes a ChatGTP i substitueixin el seu procés d’aprenentat-
ge per una mena de còpia de la resposta?

No. Els estudiants no poden substituir el seu procés d’aprenentatge per una mena de còpia de la resposta 
obtinguda a través de ChatGTP. El servei de ChatGTP és una eina dissenyada per ajudar els estudiants a 
entendre els conceptes bàsics i a formular preguntes més específiques. Els estudiants han de fer un es-
forç per comprendre els conceptes i fer servir els seus coneixements abans de formular les seves pregun-
tes a ChatGTP. Aquest és l’únic camí per obtenir una comprensió profunda dels conceptes i dels temes.”
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