
Editorial Flamboyant publica Entre màquines 
intel·ligents, un àlbum divulgatiu dirigit a lectors a 
partir de 8 anys sobre la intel·ligència artificial i 
els reptes ètics que planteja. El llibre està escrit per 
CosiCosa, un equip multidisciplinar i internacional 
de dones investigadores, i il·lustrat per l’artista 
portuguesa Ana Seixas.

Entre màquines intel·ligents és un àlbum 
divulgatiu ple d’humor amb il·lustracions vibrants 
sobre la intel·ligència artificial. Es tracta d’un àlbum 
perfecte per satisfer la curiositat dels més 
petits valent-se d’explicacions accesibles per 
comprendre i assimilar coneixements complexos.

A l’àlbum de CosiCosa i Ana Seixas els lectors 
descobriran quan considerem que una màquina 
és intel·ligent, com funcionen, com ens afecten 
o interfereixen en el nostre dia a dia i un dels 
aspectes més importants: De quina manera hem 
de programar les màquines per evitar que mostrin 
informació esbiaixada? Com aconseguim resultats 
plurals i no discriminatoris? A més, també planteja 
diferents efectes, a vegades contraproduents, 
vinculats a l’ús de certes tecnologies.

L’HUMOR I LA DIVULGACIÓ: UNA ALIANÇA 
MAGISTRAL PER A l’APRENENTATGE
L’humor com a estratègia pedagògica és encara un 
ter- reny per explorar. No obstant això, nombrosos es-
tudis demostren que l’humor ofereix més avantat-
ges didàctics que l’educació tradicional.

Una classe plena de riures és més suportable, un 
temari amb històries que facin sentir a gust els alum-
nes convida més a la participació i uns continguts 
vestits de comicitat faciliten la retenció de concep-
tes i dades. Per això, els llibres informatius són una 
eina perfecta per a la transmissió de coneixements, 
ja sigui a l’aula o a casa. I, per descomptat, un entre-
teniment com cap altre.

SOBRE ELS AUTORS
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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