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Experiència: Creació i ús de Xat bots amb Telegram
(automatismes de sistemes conversacionals)
Experiència realitzada amb els alumnes de tecnologia de 4t d’ESO de l’institut Jaume
Huguet de Valls (Alt Camp), amb el professor Adrià Delgado Sugrañes, durant els mesos
de novembre i desembre del 2018.

1.-INTRODUCCIÓ:
1.1 Què es un xat bot?
Els xat bots són programes destinats a mantenir
comunicacions amb els humans per respondre a
preguntes i poder aportar continguts assignats
o preprogramats. Es tracta de màquines virtuals
que ofereixen una comunicació instantània de
forma coherent, facilitant als usuaris tot tipus de
tasques o interaccions.
Les principals avantatges dels xat bots són:
Ús senzill i directe dins de plataformes de missatgeria instantània (facebook, telegram,
etc.) sense necessitat de descarregar cap aplicació, ni ocupar memòria dins dels
dispositius digitals, només cal començar la conversa amb el xat bot com un contacte
més.
Podem utilitzar els xats bots en qualsevol canal (web, mòbil, escriptori de l’ordinador,
etc.) sempre amb una disponibilitat les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
Els xat bots poden realitzar tasques rutinàries o repetitives utilitzant una
comunicació bàsica fluida (instantània).
1.2 Tipus de sistemes conversacionals (xat bots).
Existeixen dos gran grups o nivells en els sistemes conversacionals:
Automatismes conversacionals (bots senzills): Sistemes que segueixen una
estructura lògica ramificada per donar resposta a preguntes o problemes senzills, amb
respostes limitades o preprogramades.
Sistemes basats en aprenentatge artificial (bots avançats): Sistemes molt
complexos i avançats, amb capacitat de processar el llenguatge natural, analitzar
preguntes, formular noves respostes no arxivades o preprogramades, on el sistema
conversacional pot aprendre sobre l’usuari, generant noves interaccions amb els
humans i amb la capacitat de generar noves preguntes no programades prèviament
(intel·ligència artificial).
Aquesta experiència es basa en la creació i ús de bots del primer grup, xat bots senzills
amb respostes limitades o preprogramades.
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2.-XAT BOTS EN L’ENTORN EDUCATIU
Els sistemes conversacionals actualment ja s’utilitzen en moltes empreses realitzant
tasques relacionades amb el màrqueting, l’assistència al client, el control domèstic,
l’assessorament virtual, etc. Els xat bots, tot i no estar directament pensats o dissenyats
per l’activitat docent, poden aportar diferents aprenentatges i avantatges si els utilitzem
a l’aula o en l’entorn educatiu.
2.1.-Xat bots creats pel professor per a l’alumnat.
Crear xat bot senzills no requereix un alt nivell de coneixements
informàtics o de programació. Qualsevol professor pot crear els seus
propis xat bots de manera ràpida i senzilla, amb un cost zero, per
mitjà del serveis de missatgeria instantània com Facebook, Messenger
o Telegram. Els alumnes actualment es comuniquen fent ús d’aquestes
plataformes i estan especialment preparats per utilitzar aquest sistemes
conversacionals. A més, un xat bot sempre pot estar disponible (24
hores del dia, els 365 dies de l’any).
Alguns exemples:
-

Bot
Bot
Bot
Bot
Bot
Bot
Bot
Bot
Bot
Bot

agenda recordatori de deures, exàmens i altres informacions.
per distribuir continguts als alumnes.
de repàs i per resoldre dubtes d’un tema.
per recol·lectar evidències de treball i seguiment dels alumnes.
amb qüestionaris i jocs.
per conèixer el grau de satisfacció dels alumnes.
per crear reptes o explicar històries.
tutorial amb instruccions, continguts, vocabulari, etc.
assessor virtual en un aprenentatge basat en projectes.
animador o dinamitzador de grups.

Un professor/a de llengua podria crear un bot per llegir una història sobre aventures, on
l’alumne pot decidir el camí o desenllaç de la història interaccionant amb el bot i triant
de diferents opcions o camins (narració amb diferents finals), fomentat la lectura de
l’alumne.
Un professor/a de ciències podria crear un bot amb informació
del sistema solar. L’alumne disposaria d’accés a imatges i
dades sobre els diferents planetes.
Un professor/a de socials podria crear un bot sobre un famós
personatge històric que podria explicar directament a l’alumne/a
la crònica amb els seus fets més rellevants.
Un professor/a d’anglès podria crear un xat bot per adquirir nou
vocabulari o millorar la pronunciació.
A tutoria un xat bot podria informar sobre bulímia, anorèxia o
altres temes d’interès.
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Els xat bots poden ser útils al professorat en tasques repetitives, descarregant feina al
professor/a que pot dedicar-se a tasques més creatives , orientadores o engrescadores.
Poden ajudar al professor/a en el canvi de rol d’abandonar part de les classes magistrals,
augmentant l’orientació i inspiració de l’alumnat i la gestió dels problemes o imprevistos
dins l’aula.
Els autòmats conversacionals (xat bots) poden ser especialment útils en mètodes com
l’aprenentatge basat en projectes (ABP), els escape room, les classes inverses (flipped
classroom) i en tasques col·laboratives. Afavoreixen la gamificació, la personalització de
l’espai d’aprenentatge i fomenten l’ús del telèfon mòbil i de les plataformes de
missatgeria instantània amb finalitats educatives.
En l’alumne, el bot capta la seva atenció, facilitant l’adquisició de coneixements, la
memorització de conceptes, la indagació i la comunicació.
2.2.-Xat bots de l’entorn educatiu destinats als pares.
Els xat bots podem millorar la comunicació del centre educatiu amb els pares informant
sobre excursions, tutories, reunions, activitats extraescolars, calendari de festes,
convocatòries de vagues, exàmens, menjador, etc, de forma més àgil amb la missatgeria
instantània en comptes del correu electrònic.
2.3.-Xat bots senzills creats pels alumnes.
Els xat bot senzills no requereixen un alt nivell de
coneixements informàtics o de programació i els alumnes
poden crear els seus propis xat bots de manera fàcil. Els
alumnes es converteixen en creadors de bots (botmasters),
aprenen a estructurar i fer mapes o esquemes per crear les
conversacions, introduint-se en la lògica i el pensament
computacional, fent un ús educatiu del telèfon mòbil i de la
missatgeria instantània (que ells utilitzen diàriament).
La creació dels xat bots pot ser individual o en grup
i un cop realitzats els poden intercanviar a l’aula, afavorint
les relacions del grup classe. La temàtica dels xat bots pot
ser lliure i/o lúdica afavorint la creativitat del alumnes.
En el futur més pròxim, tots necessitarem coneixements de programació per a
desenvolupar-nos en la societat. La programació, la capacitat de resolució de problemes,
el pensament estructurat, el treball en equip i la creativitat resultaran claus en la
Indústria 4.0 i el treball amb xat bots pot facilitar l’aprenentatge d’aquestes necessitats.
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3.- COM CREAR UN XAT BOT AMB LA PLATAFORMA TELEGRAM
Telegram és una plataforma de missatgeria instantània molt
coneguda, gratuïta en tots els seus serveis, ràpida i que
consumeix pocs recursos de memòria en els dispositius mòbils.
Podem treballar amb Telegram directament en el nostre
dispositiu mòbil o podem instal·lar la versió per escriptori
(Telegram Desktop) a l’ordinador. Per completar el procés
d’instal·lació cal introduir el número de telèfon mòbil i
l’aplicació envia un codi d’alta mitjançant un missatge SMS.
Un cop introduït el codi ja podem utilitzar el programa i començar
el xat bot.
3.1.- Botfather
Per crear un xat bot cal anar al bot administrador de bots de Telegram
anomenat @botfather (crea i administra els bots a Telegram). Utilitzant
les ordres o comandaments de Botfather sol·licitem un nom disponible pel
nostre bot. Un cop assignat el bot, botfather ens proporciona una
contrasenya (token) per poder accedir al nostre bot com administradors.
3.2.- Crear xat bots sense coneixements previs en programació.
Per facilitar i agilitzar el procés de creació del xat bots, existeixen eines i altres bots que
permeten crear automatismes conversacionals de forma senzilla sense necessitat de
coneixements previs en programació, de forma visual mitjançant blocs (Chatfuel,
OnSequel, Snatchbot, Botsify, Botfuel, etc.).

Tant en aquesta experiència, on els alumnes creen els xat bots,
com en els xat bots que genero com a professor, fem servir per
la seva senzillesa el bot Manybot (cal donar-se d’alta utilitzant
el “token” del nostre bot).

Dispositiu mòbil

TELEGRAM
Ordinador
(PC)

Cal tenir clar el tema del xat bot dissenyant l’esquema o diagrama
de flux que defineix la conversació que tindrà el xat bot amb l’usuari.
Aquesta planificació (diagrama de flux del procés) serveix per crear
un escenari on afegir els continguts, les preguntes i les respostes
per aconseguir una interacció lògica.

Botfather
+
Manybot

XAT BOT
Automatisme
conversacional
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4.-OBJECTIUS PRINCIPALS:

Els alumnes aprenen lògica, pensament computacional i treballen la creativitat i la
comunicació creant xat bots senzills (creadors digitals).
Ús d’un xat bot com assessor virtual dels alumnes en un projecte ABP en el procés
d’indagació i desenvolupament.
Ús del telèfon mòbil i de la missatgeria instantània amb finalitats educatives.
5.-ELS ALUMNES CREEN XAT BOTS

Alumnat: Tecnologia 4rt ESO (realitzat el novembre de 2018)
Els alumnes creen xat bots senzills amb continguts assignats o preprogramats seguint una
estructura lògica enllaçada o ramificada amb l’objectiu d’establir una comunicació màquina
humà per donar resposta a preguntes o solucionar problemes senzills.
5.1.- Xat bot d’un restaurant (@jhaetbot).
Els alumnes de forma guiada creen un xat bot pels clients d’un restaurant. En el bot del
restaurant l’usuari pot veure els diferents plats de la carta, separats en primers, segons
i postres. Els clients també poden consultar el menú, accedir a les reserves, localitzar la
ubicació del restaurant i accedir a un espai per registrar les opinions dels clients.
Diagrama:
JHAET
RESTAURANT

MENÚ
Arxiu pdf amb el
menú per
descarregar

PRIMERS
PLATS

CARTA DE
PLATS

RESERVES

LOCALITZACIÓ

Enllaç a la web Enllaç a la web amb
de reserves
l’adreça

SEGONS
PLATS

POSTRES

Cada apartat mostra les imatges i els
noms de 5 plats

(Submenú)

OPINIONS

(Menú)

Espai per registrar
les opinions del
clients
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Postres.

5.2.- Xat bot per valorar el risc en el consum d’alcohol (@consumalcoholbot)
Aprofitant el ressò sobre una noticia del mes de novembre sobre els riscos del consum
d’alcohol en adolescents del Departament de Salut, els alumnes han de crear un xat bot
que permet realitzar un test per determinar si l’usuari/a del xat bot realitza un consum
d’alcohol d’alt risc i que informa sobre el problema de consumir alcohol. El test realitzat
pel xat bot està basat en la guia de referència ràpida per abordar l’abús d’alcohol de la
societat espanyola de medicina de família per a majors de 14 anys. L’alumne/a a banda
de programar, aprèn, recorda i pot conscienciar-se sobre els perills en el consum
d’alcohol.
Imatges:
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Diagrama del xat bot del test de l’alcohol:

Iniciar Test

Botó del Menú Principal
Comando /inici

Comando /inici
Editar/ afegir missatge ( Cal enviar una imatge
relacionada amb el tema i el Títol del xatbot)
Menú secundari dins del comando /inici
Comando /home

Home

Dona

Comando /dona

Dins dels comandos /home i /dona cal
introduir les instruccions del test .

Dins del comando /home cal crear un menú amb els
comandos /h8, /h16, /h28 i /h29

Dins dels comando /dona cal crear un menú amb els
comandos /d5, /d10, /d17 i /d18

Menys de 8 punts

Menys de 5 punts

Comando /h8

Comando /d5

Entre 8 i 16 punts

Entre 5 i 10 punts

Comando /h16

Comando /d10

Entre 17 i 28 punts

Entre 11 i 17 punts

Comando /h28

Comando /d17

Més de 28 punts

Més de 17 punts

Comando /h29

Comando /d18

Per cada
opció cal
enviar
una
imatge
relaciona
da i
editar el
missatge
correspo
nent

Realitzes un consum d’alcohol SENSE RISC de
dependència a l’alcohol, ni efectes físics i psíquics.
Enhorabona et saps cuidar.
Realitzes un consum d’alcohol amb BAIX RISC de
dependència, ni efectes físics i psíquics a l’alcohol.
Enhorabona controles el teu consum però pots
reduir-lo més.
Realitzes un consum d’alcohol de RISC ALT.
Consumeixes massa alcohol i això pot comportar-te
dependència i efectes físics i psíquics greus amb el
consum continuat. Per la teva salut, cal reduir el
consum d’alcohol.
Realitzes un consum d’alcohol PERILLÓS.
Consumeixes quantitats d’alcohol perilloses que
poden comportar efectes físics i psíquics molt greus
o fins i tot la mort en poc temps. Cal abandonar el
més aviat possible aquest hàbit tant perillós.
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5.3.- Xat bot de temàtica lliure
Per completar aquesta experiència l’alumnat demostra els
aprenentatges adquirits creant el seu xat bot senzill, de
forma individual o per parelles. Els alumnes dissenyen
una experiència xat bot de temàtica lliure que requereix per
part dels alumnes pensar un esquema, fer un mapa mental
o escenari que segueixi una cert ordre lògic.
Per crear un xat bot cal tenir clar l’objectiu del bot (lúdic,
ajuda, aprenentatge, informatiu, etc.), desenvolupant i
recopilant els diferents continguts del xat bot i creant el
bot, tenint clar l’esquema o diagrama de flux a seguir.
El xat bot ha d’utilitzar un llenguatge senzill i correcte,
dirigit a una sola persona i amb independència de gènere
(llenguatge neutral), mantenint l’atenció de l’usuari (amb
imatges, etc.).
L’alumnat programa les seves converses (xat bots senzills)
com activitat didàctica i gamificada i posteriorment, pot
intercanviar els bots fets a l’aula amb els seus companys,
posant-los a prova, escollint el millor xat bot, afavorint
la comunicació i les relacions amb el grup classe.
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6.- ÚS DE XAT BOTS: Xat bot com assessor virtual en un aprenentatge basat en
projectes (ABP)
Després del bon resultat de l’experiència creant xat bots amb els alumnes de quart, ara
cal provar el potencial dels sistemes conversacionals automatitzats com a eina pel
professorat alhora de fer les tasques més repetitives, personalitzar l’espai
d’aprenentatge i fer ús dels dispositius mòbils amb finalitats educatives. Els xat bots
poden dinamitzar les classes i fomentar la participació de l’alumnat, com més
automatitzades estan les activitats educatives menys obstacles troben els alumnes per
participar-hi.
El ABP és un mètode d’aprenentatge basat en un problema com a punt de partida per
acabar adquirint una sèrie de nous coneixements. Els estudiants disposen d’una guia
però tenen la responsabilitat de realitzar el seu propi aprenentatge, aconseguint la
informació necessària, treballant en grups petits i amb rols diferents dins del grup. El
professor planteja qüestions als alumnes per orientar-los a fer-se preguntes i trobar la
solució/ns al problema/s aprenent en aquest camí. El professor no ha de proporcionar
informació directament o fer de guia directa (mètode tradicional).
6.1.- Projecte ABP: Crea el teu restaurant
Alumnes: 2n ESO (A,B,C i D)
Aprenentatge basat en projectes (ABP) : Crea el teu Restaurant
Producte final ABP: Realització d’una web del restaurant.
Actualment, participo en la comissió encarregada d’un dels projectes ABP que es
realitzen al llarg del curs 2018-2019 a diferents nivells de secundària del meu institut.
Els meus companys de la comissió han acceptat la proposta d’utilitzar un xat bot
realitzat amb Telegram com assessor virtual dels alumnes en la realització d’aquest
projecte ABP.
El projecte es realitzarà en grups petits de 4 alumnes. Cada alumne adquireix un rol dins
del grup (Cuina, Gerència, Cap de Sala i Administració i promoció). El producte final
consisteix en la creació d’una web del restaurant recull de tot els aspectes treballats. El
projecte es desglossa en 5 fases o reptes i en cada fase cal arribar a un producte parcial.
Les fases 1, 2, 3 i 4 generen els continguts per assolir la fase 5 o producte final (creació
de la pàgina web).
Fases del projecte ABP:
1.2.3.4.5.-

Constitució del Restaurant.
Llicència d’activitat.
Carta del restaurant.
Gestió del restaurant.
Web del restaurant (producte final).

La tasca del xat bot serà la de guia o assessor virtual , plantejant
qüestions als alumnes per orientar-los a trobar solucions de forma
indirecta. El xat bot descarrega feina repetitiva del professor que
pot dedicar-se a gestionar altres problemes o imprevistos dins de l’aula.
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El xat bot fa més engrescador i interessant el projecte per l’alumnat, al ser un procés
automatitzat i permetre l’ús d’eines com els dispositius mòbils i el programa de
missatgeria instantània Telegram. Amb les preguntes guia del xat bot cada grup
socialitza i recopila la informació, generant els productes de cada fase o repte, fins
assolir el producte final.
Diagrama
del bot
Presentació de l’escenari
del projecte introducció i
comprensió del problema.

INICI:

Fase 1.- Constitució del Restaurant.
Fase 2.- Llicència d’activitat.
Fase 3.- Carta del restaurant.
Fase 4.- Gestió del restaurant.
Fase 5.- Web del restaurant.

FASES:

FASE 1

FASE 2

Saps quina
filosofia
segueix el teu
restaurant?

Heu definit
l’espai del
restaurant?

No

Orientacions sobre tipus de
menjars, tipus de serveis,
qualitat i preu, etc.

Sí

FASE 4

FASE 5

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Orientacions sobre les
dimensions i els espais
mínims necessaris

F
e
t

Orientacions per elaborar un
plànol amb la corresponent
distribució dels espais.

F
e
t

Orientacions sobre prevenció
de situacions amb
emergències dins d’un local

F
e
t

No

Orientacions de com distribuir
els diferents espais necessaris
en una cuina professional.

F
e
t

No

Importància de separar i tractar
els residus i d’aplicar mesures
d’estalvi d’aigua i energia.

F
e
t

No

F
e
t

FASE 3

Sí

Saps quin nom
li posareu al
restaurant ?

No

Disposeu d’un
plànol del
restaurant?

Segons la filosofia del
restaurant. Utilitzar noms
curts, fàcils de pronunciar.

No

F
e
t

Sí

Sí

Saps quins
serveis
oferiu?

No

Orientacions sobre diferents
serveis (bar, terrassa, sala de
jocs, cafeteria, etc.)

F
e
t

Heu previst
sortides
d’emergència
i sistemes
contra
incendis?

Sí
No
Saps quin
horari fareu?

No

Sí
Cal decidir l’horari de
funcionament del restaurant
segons una sèrie de factors.

F
e
t

Disposeu
d’un plànol
de la cuina?

Sí
Saps quin paper
realitza cada
integrant?

Sí
No

Cal decidir el paper o rol de
cada integrant del grup dins
del projecte.

F
e
t

Sí

Tracteu de
forma
adequada els
residus i
l’estalvi
energètic?

Saps on es
localitza el
restaurant?

No

Cal determinar la millor
situació/ adreça on ubicar el
negoci.

F
e
t

Sí
Producte: Acta de constitució
del restaurant
Document on el grup fa constar el nom del negoci, explica breument la
filosofia del restaurant, els serveis, la ubicació, els membres del grup i el
seu rol dins del restaurant.

Sí
Producte:Obtenció llicència
d’activitat
Es fa constar el nom del negoci, els membres del grup, la disposició de
plànols, sistemes d’emergència i tractament de residus.
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7 .- CONCLUSIONS
El treball amb sistemes conversacionals (xat bots) facilita/ fomenta:
-

-

-

L’aprenentatge en el pensament computacional.
La capacitat en la resolució de problemes creant esquemes o mapes mentals.
La creativitat dels alumnes.
El treball en equip, incentivant la col·laboració i la socialització amb el grup
classe.
L’ús educatiu dels dispositius mòbils i de la missatgeria instantània, facilitant un
aprenentatge actiu i automàtic, en un entorn educatiu cada cop més interactiu i
participatiu.
La creació de continguts i preguntes de forma dinàmica, amena i atractiva.
La dinamització de l’activitat de classe i dels grups motivant, moderant, convidant
i captant l’interès a participar dels alumnes.
La tasca del professor assumint tasques repetitives, afavorint el canvi de rol del
professor cap a mètodes d’aprenentatge més idonis (ABP, classe invertida, etc.).
La flexibilització dels mètodes d’ensenyament on cal un treball autònom amb un
aprenentatge fora de l’escola i la personalització de l’aprenentatge, on els alumnes
adopten papers o rols de treball diferents (projectes ABP, classe inversa, escape
room, activitats de repàs, etc.).
L’adquisició de coneixements, el processament de la informació per interaccionar
amb l’entorn (desenvolupament cognitiu) i la capacitat de comunicació.

El treball a l’aula fent ús o creant els xat bots, pot esdevenir una completa eina
educativa a qualsevol nivell (primària, secundària, etc.) i una porta d’accés a les
tecnologies de la informació i la comunicació.
Els reptes del futur aconsellen que cal tenir nocions de programació, cal dominar les
competències digitals i cal passar de consumidor a creador digital. La programació ha de
ser una eina transversal en qualsevol procés educatiu.
Crear xat bots pot esdevenir una excel·lent eina per desenvolupar i adquirir certes
competències i habilitats (lògica, creativitat, resolució de problemes, etc..), ajuda a
preparar-nos en un món on cada cop resulta més necessari saber interaccionar amb
aparells, entorns virtuals, xarxes i ginys programables.
Bill Gates:
“Els xat bots tenen un gran potencial
com a eina educativa i d’aprenentatge”
(2016).

