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Cotxes autònoms, mòbils, joguines que parlen, aspiradores... Les 
màquines considerades intel·ligents són a tot arreu.. Què tenen d’humà
les màquines i què tenim de màquina les persones? 

Al llarg d’aquest llibre veurem com funcionen les màquines intel·ligents, 
quin impacte tenen en la nostra vida i els reptes ètics que plantegen.

Descobreix com funcionen les màquines intel·ligents, com aprenen i de 
quina forma han de ser programades perquè siguin plurals i no excloents. 
Amb il·lustracions vibrants i molt d’humor.

COSICOSA és una associació fundada per Cristina Valero, Laura 
Malinverni, Isabel Garcia i Marie-Monique Schaper al 2018. El seu objectiu 
és dissenyar activitats, instal·lacions i experiències que ajudin a nens 
i nenes a desenvolupar habilitats creatives, socials i d’autoconeixement 
a través de les noves tecnologies, així com fomentar un pensament crític 
i reflexiu per a afrontar els futurs reptes ètics que plantegin les tecnologies 
emergents.

ANA SEIXAS és una dissenyadora gràfica i il·lustradora portuguesa. 
Va estudiar disseny a la Universitat d’Aveiro i a l’Escola Superior de 
Disseny BAU de Barcelona. Va ser llavors quan va descobrir el món de la 
il·lustració i va continuar els seus estudis en aquesta disciplina a l’Escola 
d’Art i Disseny Eina, també a Barcelona.
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RECOMANAT PER A: Continguts rigorosos 
i molt accessibles. Perfecte per a entendre i 
assimilar coneixements complexos sobre la 
Intel·ligència Artificial. Reflexionar sobre la 
dimensió ètica de la tecnologia. Fomentar 
l’interès per a l’educació STEAM. Per a ments 
curioses en general.
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UN ÀLBUM DIVULGATIU PLE D’HUMOR
AMB IL·LUSTRACIONS VIBRANTS

SOBRE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

LLIBRE ESCRIT I IL·LUSTRAT PER UN 
EQUIP MULTIDISCIPLINARI DE DONES 

FORMADES EN STEAM


