
Introdución 1

A intelixencia artificial xa convive coa cidadanía, e configurou unha nova realidade.
Con este manual analizarase algunha posibilidade de aproveitamento desta tecnolo-
xía na aula, unha pequena introdución ao seu emprego como medio didáctico para
facilitar a labor dos docentes, ademais de enriquecer con novos recursos a aula.

Sen dúbida é un cambio moi importante, que trae a súa vez novos retos. Pero todo
este mundo da intelixencia artificial recén acaba de comezar, e propicia unha evolu-
ción que forzará aos docentes a moitos cambios. Posiblemente o máis importante
sexa a priorización dos procedementos, o aprender a facer.
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Rexistro en OpenAI 2

Acceder a seguinte url https://chat.openai.com/auth/login

E premendo en Sing Up, rexistrámonos como usuarios da plataforma.

Pódese engadir unha conta de correo, ou premendo en "Continue with Google", no
caso de preferir empregar unha conta de Gmail.
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Despois de introducir a conta, engadimos o nome e apelidos, ou ben os confirmamos
no caso de introducir unha conta Google.

E introducimos o número do teléfono Móbil, que deberá ser o real, xa que o sistema
envía un código ao teléfono.

Chega deste xeito un código ao teléfono, que deberá ser introducido na seguinte
pantalla
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Aparecen unha serie de paneles informativos. Premer en Next varias veces. Ao
rematar xa nos aparece a fiestra de traballo.
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Empregar o ChatGPT como
un buscador

3
O primeiro uso que se lle pode dar ao ChatGPT é como buscador, substituíndo ao
Google ou ao DuckDuckgo, por exemplo. Para isto introducimos a cadea de texto no
formulario.

Neste exemplo faise unha procura de información da arquitectura do románico.
Pinchando na frecha da dereita, o sistema comeza a facilitar información relativa á
procura feita:

O sistema detecta o idioma no que se realiza a pregunta e responde no mesmo
idioma, pero ben é certo, que ás veces non o detecta correctamente. Para resolver
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esta inconveniente, pódese engadir na procura o idioma no que desexamos que nos
responda o sistema.
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Crear preguntas dun texto 4
Un uso moi interesante que se lle pode dar a OpenAI é a creación de preguntas
sobre un texto. O usuario copia información de calquera páxina web, por exemplo
e a Wikipedia e pídelle a OpenAI que xere preguntas relativas a esa información.
Vexamos varios exemplos:

Dirixímonos á Wikipedia e procuramos información sobre a Arquitectura gótica.

https://es.wikipedia.org

E copiamos o texto que consideremos ao portapapeles

Abrimos o chat de openAI, e escribimos:

Genera preguntas + galician :

E a continuación pegamos o texto que copiamos na Wikipedia
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A pesar de pegar toda a información en castelán, ao engadir o termo galician na
procura o sistema imprime 4 preguntas en galego.

Pero se o docente quere crear unha serie de preguntas tipo test para engadir ao
banco de preguntas de Moodle, podería crealas do seguinte xeito:

Genera preguntas con respuesta a, b, c, d indicando cual es la correcta:

E os sistema imprime en pantalla:
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Esta utilidade pode resultar moi interesante para un opositor á hora de estudar a
lexislación. Unha boa forma de aprender é a través de probas e exames de todo tipo,
sendo as de tipo test moi interesantes.

O estudante pode imprimir unha versión coas respostas correctas marcadas, e
facendo un copia e pega a un editor e substituíndo (Ctrl + h) a cadea "(correcta)",
por un espazo en branco, pode imprimir o test sen as respostas. Este segundo test
é o que utilizará para responder, comprobando as respostas acertadas co primeiro
test.
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Crear cuestións do libro de
texto

5
Unha tarefa que pode facer o docente é a creación de exames de diferente tipo
(ver apartado anterior) dun libro de texto. No caso de que o libro sexa dixital,
simplemente se fai un copia e pega do texto no chat de OpenIA e xeranse os
exames.

Sen embargo se o libro é dixital pero non permite copiar e pegar, ou se non dispoñe-
mos de libro dixital, somentes o libro en papel, o docente pode sacar unha foto a
unha das follas, ou ben unha captura de pantalla. A seguinte imaxe é unha captura
dun dos libros libres de Marea Verde.

Seguidamente dirixímonos á seguinte páxina web:

https://www.onlineocr.net/es/
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Subimos a imaxe e creamos un texto escollendo o idioma do texto da imaxe e no
formato escóllese txt

O docente copia o texto xerado, e engade ao principio, "generar preguntas", "generar
preguntas con respuesta a,b,c,d:" e o sistema imprime as preguntas en segundos. No
caso de especificar en pasos anteriores o tipo de pregunta tipo test, non teremos que
facelo novamente, podendo escribir: "genera preguntas"

E o sistema imprime un conxunto de cuestións con resposta no texto:
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Empregar a IA como tradutor 6
Outra as tarefas que se pode facer co chat de OpenAI é a tradución de textos. Por
exemplo do inglés ao galego:

"Major Fusion Energy Breakthrough to Be Announced by Scientists. Researchers
working with lasers at Lawrence Livermore National Laboratory are expected to say
they made a major advance that could lead to future energy sources."

Ou do galego ao inglés. Un exemplo:

A Andoriña. Chega a Galicia en grandes bandadas todas as primaveras procedente de
África, a onde volta no outono fuxindo do frío. É fácil de identificar polas súas cores:
azul escura a parte superior do corpo, a inferior branca e a testa e a gorxa vermellas.
Tamén é característico o seu longo rabo rematado en dúas afiadas puntas.É difícil
vela pousada na terra, normalmente voa a rentes do chan a grande velocidade para
pillar insectos. Fai o niño na parte superior das paredes, xunto ás madeiras do teito,
con pallas e herbas mesturadas con lama deixando un oco pola parte superior.
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