Google i Edebé s’alien per millorar l’educació amb la intel·ligència
artificial i el Big Data
Google i el grup Edebé han arribat a un acord de col·laboració per la producció i
distribució de productes educatius digitals destinats a l’ aprenentatge adaptatiu, per
mitjà de l’ús de la intel·ligència artificial, i l’anàlisi de dades, el Big Data.
Els canvis a velocitat vertiginosa i la transformació de paradigma de l’educació han
provocat que tots els agents implicats en l’educació s’hagin plantejat com abordar
l’atenció a la diversitat.
L’ús de d’intel·ligència artificial oferirà a l’alumne un aprenentatge personalitzat,
adaptat a les seves necessitats, amb els continguts i materials que necessita en
cada moment. Aconseguir el màxim potencial, segons les seves capacitats, és
l’objectiu. D’altra banda, per al docent, la tecnologia brindarà un assistent virtual
que facilitarà un seguiment individualitzat de l’alumne i poder detectar i resoldre els
reptes del procés d’aprenentatge.
Marc Sanz López, director de Google for Education per al Sur d’ Europa, ha afirmat
que “amb aquesta aliança estratègica volem acompanyar als directius i docents en
el procés de transformació i evolució de l’educació, sent la tecnologia un aliat clau
per aconseguir-ho i donar suport als projectes”.
Segons Antonio Garrido, director general del Grup Edebé, “aquest acord de
col·laboració ens permet advocar per la transformació digital de les escoles i donar
més temps als docents per poder personalitzar l’ensenyament i aconseguir que
cada estudiant aconsegueixi el seu repte”.
Fruit de l’aliança, el curs acadèmic 2019/2020, estaran disponibles els primers
productes per a la seva implantació.
La col·laboració entre ambdues empreses té com a objectiu impulsar la
transformació digital amb la combinació de les eines digitals de Google i els
continguts i productes educatius digitals d’Edebé. Aquests nous productes
s’integren a l’ecosistema de Google for Education que compta amb la plataforma de
col·laboració i comunicació G Suite for Education i els dispositius Chromebook.
Gràcies a aquest acord, els últims avenços amb intel·ligència artificial i
l’aprenentatge adaptatiu basat en el Big Data estaran a l’abast de la comunitat
educativa i donaran resposta als grans reptes.

Edebé, grup editorial especialitzat en continguts educatius amb una dilatada experiència, va
ser pionera en la creació de materials digitals. Els darrers anys s’ha consolidat com un dels
grans grups editorials dedicats a l’educació a Espanya. Edebé és present a tots els països
iberoamericans i especialment als de parla hispana com Mèxic, Colòmbia, Perú, Equador,
Argentina, Xile, i a Brasil, en llengua portuguesa.
Alphabet Inc Larry Page i Sergey Brin van fundar Google el setembre de 1998. Des
d’aleshores la companyia ha crescut fins a tenir més de 80.000 treballadors a tot el món i
una àmplia varietat de productes i plataformes com el cercador, Google Maps, Ads, Gmail,
Android, Chrome y YouTube. L’octubre de 2015, Alphabet es converteix en l’ empresa matriu
de Google. Per saber més de la missió d’ Alphabet aquí.
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